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49 EMPRESES CATALANES DEL SECTOR DE LA MODA
PRESENTEN LA SEVA CANDIDATURA A LA 5a EDICIÓ
DELS PREMIS “BARCELONA ÉS MODA”
•

Malgrat la crisi, el sector de la moda continua generant iniciatives empresarials
innovadores.

•

Els premis ‘Barcelona és Moda’ es lliuraran el pròxim 7 de juliol als espais de la
Roca Barcelona Gallery.

•

La Cambra continua apostant per la promoció i suport d’un sector que agrupa
38.573 empreses.

Un cop tancat el termini de lliurament de candidatures pels premis “Barcelona és Moda”, que
convoca anualment la Cambra de Comerç de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, s’han comptabilitzat 49 empreses catalanes que opten a aquest guardó.
Concretament, les categories a la iniciativa empresarial i a l’empresa creativa són les que tenen
un major nombre de candidatures empresarials. A més, la majoria d’aquestes empreses són
pimes amb un perfil innovador i un alt grau d’emprenedoria. Una característica que evidencia,
segons la corporació, la capacitat de reacció de les empreses del sector davant la
conjuntura econòmica actual. Pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel
Valls, “el sector de la moda que agrupa a 38.573 empreses, és un sector dinàmic capaç de
generar noves iniciatives empresarials, malgrat la crisi econòmica”. Així mateix, el comitè
d’honor i el comitè tècnic dels guardons han volgut subratllar la gran capacitat de la moda per
interaccionar amb altres sectors i generar negoci més enllà del seu propi sector.
És per tot això, que amb els premis “Barcelona és Moda” la Cambra continua apostant pel
sector tèxtil i de la moda, i pel seu desenvolupament. Ho fa amb la complicitat del sector
empresarial i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que ha anat incrementant la seva
aportació progressivament.
Aquesta és la cinquena edició dels premis “Barcelona és Moda”, uns guardons que consoliden
la seva aposta per les empreses, el professionals i els projectes del sector que han contribuït a
difondre i identificar Barcelona com a punt de referència de la moda. El termini de lliurament de
les candidatures que s’havien de presentar a la web www.barcelonaesmoda.com es va tancar
el passat 29 d’abril. Des d’aleshores, el comitè tècnic dels premis i el comitè d’honor, presidit
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pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona i integrat per representants de la
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, s’han reunit per valorar totes les
candidatures d’aquesta 5a edició i considerar els possibles guanyadors, que es coneixeran el
proper 7 de juliol en una cerimònia d’entrega que se celebrarà als espais de la Roca Barcelona
Gallery.

Podeu consultar la composició del comitè tècnic, els premiats d’anteriors edicions i més dades
del sector de la moda en el següent enllaç:
http://premsa.cambrabcn.org/search/node/moda

Per a més informació:
Gabinet de Premsa
Cambra Comerç de Barcelona
Tel. 934 169 474
www.barcelonaesmoda.com
www.premsa.cambrabcn.org
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