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I ací us presentem la segona entrevista... en aquesta ocasió hem entrevistat a Patricia 
Lodos, dissenyadora de la marca Agüita!!! 
Amb ella vam descobrir el confort i la qualitat dels seus dissenys... dedicats 
exclusivament per a dones i pels més petits!!! 
Patricia ens obre les portes d’Agüita per mostrar-nos com fa realitat els seus somnis 
amb molta creativitat i passió... la mateixa passió que posa quan es tracta 
d’encadenar!!! 
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LBI (Lliga Bloc Interclubs) - Què és i d'on va sortir Äguita??? 
  
Patricia L.: Avui en dia, Agüita és una marca femenina de roba de bany amb 4 línies 
diferents. 
La més antiga és la línia de Dona, després va néixer la creació de la línia per a nens i 
nenes, més tard va aparèixer la “Riders Collection”, una línia d’esport amb peces 
tècniques i especialitzades per a dones que practiquen esports d’aigua com Psicobloc, 
Surf, Bodyboard, Submarinisme, Wakeboard, Triatló, Kite, Natació, etc... I la més 
actual és la línia femenina d’escalada “Keep Climbing”, que va sorgir després de la 
incorporació de Sasha DiGiulian a l’equip femení d’Agüita. 
Agüita va néixer d’un somni l’any 1998, va començar com un joc creant samarretes 
pintades a mà i ha anat desenvolupant-se, creixent i sobretot, especialitzant. És una 
marca molt coneguda a Canàries, però només portem 4 anys a la resta de l’estat, i 
segons en quina zona i ciutats, es veu més una línia o una altra.  
 
 

 
 
 
LBI: - En què t'inspires per crear els dissenys?? 
 
Patricia L.: En tot i en res. Els models pràctics neixen de la necessitat i la demanda, i 
els bonics són només una conseqüència d’una tela bonica i moltes ganes de cosir i 
barrejar. 
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LBI: - En què estaven inspirats els teus primers dissenys??? 
 
Patricia L.: Les primeres samarretes pintades a mà eren una bogeria d’originals, amb 
frases boges, dibuixos bonics i algun toc especial que encantaven... Després es va anar 
polint tot i els primers banyadors van sorgir com a complement de la col·lecció que 
havia creat l’any 2006... en aquell moment no tenia ni idea que deixaríem la roba de 
banda per crear col·leccions senceres de bikinis i banyadors!!! 
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LBI: - Perquè roba per a dones, nens i nenes? 
 
Patricia L.: Quan tens una idea, i estàs motivada, comences i no pots parar... és com 
provar una via molt fanàtica, un cop la encadenes, mires per tot arreu buscant una 
altra igual de bona: - Vull més!!! Vull més!!! 
A mi em passa el mateix amb les col·leccions... vaig començar amb una i ja no podia 
parar!!! I també perquè els biquinis en miniatura queden més bonics!!!! Ja ja ja ja ja... 
 

 
 
LBI: - A part de l'escalada... que esports defineixen la marca Äguita? 
 
Patricia L.: Qualsevol que et faci suar, et motivi, t’agradi, sigui fanàtic i et comporti una 
descarrega d’adrenalina.  
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LBI: - Properes inspiracions? 
 
Patricia L.:  Més que inspiracions... Aspiracions!!!! Estem treballant per portar la marca 
fora d’Europa... EEUU, Latinoamérica... la marca agrada molt fora, així que en això 
estem ara!!! 
 
 

 
 
 
LBI: - On podem trobar-vos? 
 
Patricia L.:  Fins fa poc, Agüita era present en més de 40 punts de venda per a tota 
Espanya i al Corte Inglés de Canàries, però tal i com estan les coses a Espanya, ens 
interessaria fer-ho tot on-line, directament al consumidor final, i així ser més ecològics, 
justos, efectius i accessibles a tothom. 
 

www.aguita.net 
 

LBI: - Quin és el secret per aconseguir sempre un equip de grans professionals??? 

Patricia L.:  L’actitud!!! El fanatisme i la motivació s’enganxen, si fas les coses amb 
ganes i passió, la gent sempre vol formar part. 
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Gràcies Patricia per dedicar el teu temps a explicar-nos una mica més d’Agüita!!! Sens 
dubte, una marca que arribarà lluny gràcies a persones com tu... amb passió per 
realitzar una gran feina!!! 

 


