
 
 

 

1 

 

 

 
www.barcelonaesmoda.com  

 
 

LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA  LLIURA  LA 

5a EDICIÓ DEL PREMI   

“BARCELONA ÉS MODA” 
 
 

• Desigual, Santa Eulalia, Yporqué, i Isabel Sauras, presidenta de Castañer, han 
estat els guardonats amb el premi “Barcelona és Moda 2011”. 

 

• És una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2011 .- La Cambra Comerç de Barcelona ha lliurat avui la 5a edició 
del Premi “Barcelona és Moda ”, en el transcurs d’una gala que ha tingut lloc al Roca 
Barcelona Gallery  de Barcelona. L’acte ha reunit a una àmplia representació del món de la 
moda i el disseny, i cares conegudes de la societat civil barcelonesa. També hi ha assistit el 
president de la Cambra, Miquel Valls i la segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
Sònia Recasens, així com altres representants de les institucions públiques catalanes.  
 
Durant la gala, que ha estat conduïda per la model i presentadora Judit Mascó , acompanyada 
de l’actor Quim Gutiérrez , s’han entregat les 4 categories del guardó: Premi a l’empresa amb 
dimensió i expansió internacional ; premi a l’empresa creativa ; premi al professional;  i 
premi a la iniciativa empresarial .   
 
El premi “Barcelona és moda” reconeix les empreses i els professionals de la moda que, 
gràcies a la seva dedicació, posicionen la capital catalana com a referent d’aquest sector. El 
premi consisteix en una beca de 6.000 euros per a cadascun dels guardonats, que poden 
bescanviar per serveis i accions de la Cambra de Comerç de Barcelona en l’àmbit de la 
formació i la internacionalització.  
 
Aquesta iniciativa, des dels seus inicis, compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona que 
aposta decididament per promocionar un sector que a Catalunya agrupa més de 38.000 
empreses, un 6,3% del total. 
 
Entre les 49 empreses  que s’han presentat aquest any, els premiats en les diferents categories 
han estat els següents: 
 

• El Premi ‘Barcelona és Moda’ a l’empresa amb dimens ió i expansió internacional 
s’ha lliurat a DESIGUAL. 
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DESIGUAL  s’ha obert pas a l’exterior en el mercat internacional, mantenint la 
seva seu central a Barcelona i actualment, compta amb una plantilla de 2.900 
persones. L’estratègia Fun&Profit de la companyia li ha reportat un creixement 
sostingut superior al 50% anual. Actualment Desigual té 200 botigues pròpies i 
7.000 multimarca, botiga online, així com 1.700 corners en grans magatzems. La 
companyia obrirà una nova seu corporativa a prop de l’hotel Vela de Barcelona 
de 20.000 m2.  

 
 
• El Premi ‘Barcelona és Moda’ a l’empresa creativa s ’ha lliurat a YPORQUÉ.  
 

Pel que fa a YPORQUÉ,  la Cambra ha valorat la creativitat portada al món de la 
moda infantil de les fundadores Beth Gilberga, Andrea Miró i Elisenda Herrera; 
tres dones formades en tres disciplines molt diferents, però complementàries: 
disseny, publicitat i psicologia i al servei d’un objectiu: l’estimulació i el 
divertiment dels qui han de portar la seva roba, els nens. El jurat també ha 
avaluat la  presència de Yporqué a les principals fires internacionals del sector 
infantil i la venda a una selecció cuidada de botigues multimarca arreu del món. 

 
 

• El Premi ’Barcelona és Moda’ al professional s’ha l liurat a ISABEL SAURAS, 
presidenta de Castañer. 

 
La Cambra ha volgut destacar  la trajectòria d’Isabel Sauras, que ha contribuït 
amb la seva dedicació i professionalitat a la difusió de la moda catalana arreu del 
món. 
Isabel Sauras està al capdavant de l’empresa familiar Castañer des dels anys 60. 
Castañer ha reinventat i posicionat un producte tradicional com l’espardenya en 
el sector del luxe i la moda, seduint a empreses de prestigi internacional com 
Yves Saint Laurent, Céline, Louis Vuitton o Hermès. Isabel Sauras ha transformat 
l’antic negoci familiar en un model d’empresa, en la que avui en dia participen els 
seus fills i que s’ha convertit en exemple.  

 
 

• El Premi ‘Barcelona és Moda’ a la iniciativa empres arial ha estat concedit a 
SANTA EULALIA.  

 

La Cambra ha volgut premiar la iniciativa i l'esforç del projecte empresarial de 
remodelació i reobertura de l’establiment de Santa Eulalia del Passeig de Gràcia, 
93 i l'aposta ferma que això suposa per a la dinamització de la moda a la nostra 
ciutat. 
Santa Eulalia es va traslladar durant un temps a la botiga sostenible per a la 
remodelació de la seva seu original, un nou concepte dissenyat per l’arquitecte 
William Sofield, amb una inversió de sis milions d’euros.   

 
 
La Cambra de Comerç de Barcelona porta anys treballant pel sector de la moda i ja ha 
convocat cinc edicions del premi Barcelona és Moda. Aquests guardons, juntament amb la web 
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www.barcelonaesmoda.com, reforcen l’aposta de la corporació per un sector estratègic de 
l’economia catalana, tant pel que fa a l’àmbit productiu com al de la distribució.  
 
 
L’elecció dels guanyadors 
 
El jurat del premi Barcelona és Moda està format per un comitè tècnic i un comitè d’honor. 
Ambdós són els encarregats d’escollir els guanyadors en cadascuna de les quatre categories.  
 
Enguany el comitè tècnic està format pels següents professionals:  
 
Esther Armora:  periodista 
Núria Basi:  empresària 
Mercedes Clapés: periodista de moda 
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 el conformen: Miquel Valls , president de la Cambra de Comerç de 
Barcelona; Josep Mª Urbea , president de la Comissió de la Moda de la Cambra de Comerç de 
Barcelona; Liz Monfort, directora general de Disseny, Moda i Tendències de Promoció 
Econòmica  de l’Ajuntament de Barcelona; Josep Maria Recasens , director general de 
Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Guanyadors del 2009  

 
Els guanyadors de la  IV edició del premi Barcelona és Moda, l’any 2009, van ser:  
 
Grup Rosa Clará , premi a l’empresa amb dimensió i expansió internacional.  
 
El Delgado Buil i Mimòtica Micola , premi ex aequo a l’empresa emergent. 
 
Teresa Helbig i Totón Comella de TCN , premi ex aequo al professional.  
 
Projecte “El Botón”de Mango Fashion Awards , premi a la iniciativa empresarial. 
 

 
 


