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Introducció 
 

 

 

A-FAD, l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD, reivindica l’art i l’artesania com a cruïlla, com a 

debat: artistes i artesans que junts s’interroguen i junts proposen. Amb la responsabilitat d’increpar 

i dinamitzar la relació entre la mà i la ment.  

La matèria és substancial per entendre la nostra posició en el món com a dissenyadors, artistes, 

artesans i usuaris. 

Si l’any 1903 un grup d’artesans, arquitectes i artistes va fundar el FAD, setanta anys més tard un 

nucli d’artistes i artesans va reivindicar la seva especificitat dins d’un FAD que, des d’aleshores, fa 

una aposta pionera i valenta pel disseny i la indústria.  

Avui a l’A-FAD es continua fent la feina de suport a la comunitat artística i artesana des d’una 

perspectiva transversal en la qual l’art, l’artesania i la joieria contemporània comparteixen espai i 

diàleg.  

El deure de l’associació també és atendre les noves artesanies que sorgeixen com a resposta a 

nous models de creació i dinamitzar el coneixement que neix a partir dels materials i les seves 

propietats.  

L’any 2020 ha estat un punt d’inflexió a nivell global i per a tot el sector creatiu. La pandèmia del 

coronavirus ens ha dut a viure una nova normalitat que ningú podia augurar. El confinament total, 

les limitacions d’aforaments, limitacions en el nombre d’assistents a les activitats... tot de mesures 

que han modificat les dinàmiques de treball, també a l’associació.  

Per responsabilitat, la junta directiva de l’A-FAD va decidir no convocar els Premis ArtsFAD, tampoc 

els Premis Enjoia’t, i reformular l’activitat de Tallers Oberts BCN amb una direcció més digital. Una 

altra de les prioritats va ser la de mantenir la comunitat online propera a l’associació a través de 

recursos, ajudes i altres eines online que podien afavorir els professionals. L’A-FAD ha treballat en 

gran mesura en campanyes de comunicació centrades en xarxes socials, webs i newsletter per 

combatre la distància física.  
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Tallers Oberts Barcelona 

 

 

 

L’A-FAD, amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda (CCAM) i el Districte Cultural de l’Hospitalet, organitza Tallers Oberts BCN, unes 

jornades de portes obertes on artistes plàstics, artesans i  artesanes professionals mostren la seva 

obra i el seu espai de treball a la ciutadania interessada en conèixer de primera mà les tècniques i 

els processos creatius. 

Tallers Oberts BCN vol apropar el món de la creació, de l’art, de l’artesania i del disseny a la 

ciutadania. És per això que s’obren les portes dels espais de creació de diferents disciplines que 

estan repartits per tota la ciutat. El projecte compta també amb la col·laboració de museus i 

institucions culturals i empreses privades per donar a conèixer el treball que es fa dins els tallers i 

fons de restauració de les entitats en qüestió. 

El conjunt de creadors seleccionats formen part del directori de Tallers Oberts BCN que s’actualitza 

anualment i es pot consultar a la web. A través d’aquesta iniciativa es vol donar visibilitat anual a 

aquests creadors i creadores que obren les portes dels seus espais i donen suport a la iniciativa. 

El projecte vol premiar la creació professional més destacada d’obres i projectes d’interès que 

aportin una nova visió dins els àmbits de les arts i els oficis. La pròpia Junta Directiva de l’A-FAD, 

formada per professionals que treballen en diferents disciplines amb un llarg recorregut creatiu, és 

l’encarregada de seleccionar els projectes més rellevants d’entre tots els que es presentin. Aquesta 

selecció permet assegurar un nivell de qualitat d’acord amb la filosofia del projecte. 

Tallers Oberts BCN es complementa amb activitats paral·leles proposades pels mateixos artistes i 

artesans participants a les jornades. Amb aquestes activitats es pretén involucrar més als visitants 

que, a més de conèixer els espais de creació, volen ser partícips de l’art, l’artesania i el disseny 

durant un cap de setmana participant en workshops, conferències, tallers, demostracions i altres 

propostes que fomenten el coneixement i reconeixement de l’expressió creativa a Barcelona. 
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Recull d’imatges 
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Publicacions a la web de l’A-FAD 

«Tallers Oberts Barcelona» 

Web pròpia del projecte 

http://tallersobertsbarcelona.cat/ 

«Tallers Oberts Barcelona» 

Projecte  

https://www.fad.cat/a-fad/ca/projects/4410/tallers-oberts-bcn-2020  

«Convocatòria oberta Tallers Oberts BCN 2020» 

Agenda 

https://www.fad.cat/ca/agenda/4408/tallers-oberts-bcn-2020 

«Jornades de portes obertes Tallers Oberts BCN 2020» 

Agenda 

https://www.fad.cat/ca/agenda/5610/jornades-de-portes-obertes-tallers-oberts-bcn-2020 

 

 

 

 

  

http://tallersobertsbarcelona.cat/
https://www.fad.cat/a-fad/ca/projects/4410/tallers-oberts-bcn-2020
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Laboratori de l’A-FAD 

 

 

Els Laboratoris de l’A-FAD són un conjunt d’activitats periòdiques de diferent format que organitza 

l’A-FAD amb l’objectiu de fomentar el debat, la reflexió i l’experimentació dins els sectors de les 

arts plàstiques i l’artesania, la creació i el disseny. 

A través d’aquestes jornades es propicia l’encontre entre les diferents disciplines dins el món de la 

creativitat, per tal de trobar els nexes comuns, però alhora ressaltar les diferències. Des de 

l’artesania, veure com la producció, els materials o el processos de treball difereixen respecte 

d’altres disciplines del disseny, ja sigui el disseny industrial, gràfic o l’arquitectura, entre d’altres. 

Activitat 2020 

L’any 2020 el format d’aquesta activitat s’ha adaptat, passant a desenvolupar-se eminentment 

online.  

El #8 Laboratori de l’A-FAD es va titular “El confinament a les escoles d’art i creació”. És evident 

que el confinament i la crisi del coronavirus ha afectat a molts sectors, i de diferents maneres. Són 

molts els que han vist pausada gran part de la seva activitat, o que s’han hagut d’adaptar a noves 

eines i maneres de fer. El sector de l’educació és un dels que més ha hagut de reinventar-se per 

tal que els alumnes seguissin rebent la formació adequada a cada nivell d’ensenyament. 

Es va redactar un article a la web del FAD i de l’A-FAD, en català, castellà i anglès, a partir de les 

respostes rebudes per part dels docents i caps d’estudis d’algunes de les escoles sòcies de l’A-

FAD. En aquest cas, van participar-hi:  

⎯ Glòria Bonet, responsable de comunicació de l’Escola Massana;  

⎯ Ferran Bohé, cap d’estudis de l’Escola Municipal d’Art Arsenal;  

⎯ Marga Martín, cap d’estudis de la seu de Sant Andreu de l’Escola Llotja. 

https://www.fad.cat/ca/news/5241/el-confinament-a-les-escoles-dart-i-creacio
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Tots ells han coincidit en determinar tres aspectes claus d’aquesta situació: s’han trobat amb 

algunes limitacions, amb la necessitat de fer adaptacions a diferents nivells i l’oportunitat de 

plantar cara a aquest gran repte educatiu, social i creatiu. 

A l’article es repassen tots aquests conceptes i es fa referència al futur: Amb tota aquesta 

experiència, és cabdal preguntar-se com acabarà afectant aquesta situació a la futura generació 

de creatius. Les limitacions, adaptacions i reptes del confinament es veuran plasmades els 

propers anys en la reflexió per a la creativitat?  
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Donem suport a l’art i l’artesania locals 

 

 

Aquesta campanya de comunicació es va dur a terme entre els mesos de juny i setembre, quan 

va començar la desescalada per reactivar el consum d’art i artesania.  

És per això que des de l’A-FAD es va engegar la campanya titulada «Donem suport a l’art i 

l’artesania locals», amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania de la importància de reactivar 

econòmicament l’activitat artística i artesana. El sector creatiu depèn en gran part de la compra o 

inversió estrangera, però amb la previsió que el moviment entre països seria limitat, calia apostar 

per consumir de manera responsable productes de proximitat, ajudant així a que continuïn 

negocis, marques, oficis i activitats arrelades al territori.  

La campanya es va desenvolupar a través dels perfils de xarxes socials llançant preguntes o 

frases a l’audiència. Aquestes pretenien incentivar la reflexió al voltant del propi consum, a més 

del paper que tant l’art i l’artesania representen a nivell social i cultural. La campanya intercalava 

aquestes frases amb imatges d’obres, espais de treball i altres propostes dels socis i sòcies de 

l’A-FAD. Des de l’associació era indispensable posar els associats i associades a primera línia, 

fent visible la seva feina per a el consum dels seus productes, així com de tot el sector creatiu. 

Aquesta campanya va ser compartida amb altres entitats i institucions del sector amb la finalitat 

de fer arribar el missatge a un major nombre de persones. A més d’aquesta acció, l’A-FAD va 

col·laborar en la conceptualització de la campanya «Consumeix Artesania» impulsada pel 

Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya (CCAM). 

 

https://www.fad.cat/a-fad/ca/news/5183/la-fad-collabora-en-la-conceptualitzacio-de-la-campanya-consumeix-artesania
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Crafts NOW 

 

 

«Crafts Now» neix de la necessitat de reflexió per part del col·lectiu artesà. 

És vital establir un espai de diàleg per debatre el concepte de la innovació en l’artesania des de 

diferents òptiques constructives per tractar els problemes globals amb solucions locals, compartir 

coneixement i fomentar l’evolució del conjunt de la pràctica artesana. Això ens porta a establir 

quin ús es fa dels recursos del territori i la creació de nous materials o la utilització de materials 

que fins ara no eren més que un rebuig de la pròpia creació humana. 

L’ús de materials locals per a la creació és una constant històrica al món creatiu, on els referents 

propers sempre han tingut un pes rellevant. Però, què passa si s’utilitza un material deslocalitzat 

dels territoris, que ens destrueix i que ens fa ser destructors? A través d’ell, ens convertim en 

constructors? 

És el cas del plàstic, un material que no pertany enlloc, però que és a tot arreu; que cap territori 

se’l sent seu, però que ja forma part del nostre passat, present i futur. Un material que compartim i 

coneixem arreu del planeta, i pel qual és més necessari que mai posar sobre la taula el debat 

sobre la innovació dels materials, les eines per tractar-los, els processos per manipular-los i 

l’impacte mediambiental, tant de la seva creació com del seu tractament. 

El 18 de novembre de 2020, en el marc de la programació de la quinzena edició de la Barcelona 

Design Week, a «Crafts Now» es va obrir aquest complex debat en una jornada online al voltant 

de la innovació en l’artesania. 

Es va analitzar amb diferents professionals com la compartició de coneixement incentiva 

l’evolució de l’artesania; com la innovació ens permet trobar solucions locals a problemes globals 

i, alhora, condiciona el si de la pràctica artesana mateixa i es converteix en un revulsiu que l’ha 

actualitzat incansablement al llarg dels anys. Perquè la nova artesania depassa fronteres 

disciplinàries i ens situa en un panorama en què la investigació, la recerca i la innovació són claus 

per al creixement futur. 

Posem sobre la taula el canvi, l’evolució, la transversalitat i la interconnectivitat. 

Activitat organitzada per la Generalitat de Catalunya mitjançant Artesania Catalunya, amb el 

comissariat de l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD (A-FAD) i el suport de la Federació 

d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC). 
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Aquesta activitat s’emmarca dins el Programa #Talent_jove 2019-2022 que impulsa la Generalitat 

de Catalunya a través d’Artesania Catalunya, un programa que vol dotar d’eines el col·lectiu i que 

contempla diferents accions per al foment del talent emergent i del relleu generacional en 

l’artesania. 

Programa 2020 

10:00 h Benvinguda a càrrec d’Oscar Tomico, presentador, i salutacions institucionals. 

10:30 h Presentació del projecte “Revivir, tejiendo terreno” a càrrec de Laura Badia. 

Dissenyadora d’espais i d’interiors. 

Més que una dissenyadora, és una persona que sobreviu al present igual que fem tots, però en 

condicions diferents. 

Vol estar al lloc dels fets en comptes de viure’ls a distància. D’aquí neix la seva vocació de 

construir un futur allunyat de les desigualtats i motivat per la lluita d’una societat inclusiva, sent 

ella mateixa qui es nodreix en primera persona i aporta un punt de vista des de dins. 

Va impulsar un projecte d’oci per ajudar els joves sahrauís dels camps de refugiats de Tinduf, a 

Algèria. Els anys 2017 i 2019 va traslladar-s’hi en diverses ocasions per conèixer la societat en 

profunditat. Va fundar SÀHARA DEMPEUS, una entitat juvenil l’objectiu de la qual és contribuir a 

la llibertat del poble sahrauí a través de l’activisme als carrers i a les xarxes. Tot això l’ha dut on 

és ara. Es troba davant una lluita que ha volgut reflectir al seu treball final de grau, aportant el seu 

punt de vista com a dissenyadora inconformista d’interiors. 

10:50 h Primera conferència a càrrec de Mattia Bernini. 

Responsable del disseny i l’estratègia de Precious Plastic. 

Mattia Bernini és un dissenyador d’interaccions que ha dedicat la seva vida professional (i també 

la personal) a dissenyar i desenvolupar el projecte de Precious Plastic, des que era una modesta 

iniciativa fins a allò que és ara: el lloc de referència a l’hora de reciclar els plàstics. 

11:40 h Segona conferència a càrrec de Micaella Pedros sobre el projecte “Joining Bottles”. 

Artista i dissenyadora de producte que treballa els temes de l’autoexpressió, l’empoderament i la 

cultura. 

A través del disseny busca desvetllar el potencial creatiu que tenen tant els recursos locals com la 

força de la natura a partir d’objectes i tecnologies transparents i a l’abast de la mà, de tal manera 

que el resultat fruit del procés de disseny no és un objecte impulsat pel consum, sinó una eina 

genuïna per a la creació i l’empoderament. 

La seva feina és una resposta directa a un buit interior, un qüestionament propi i l’autèntica 

alegria de descobrir noves possibilitats. Entén cada projecte com un manifest i una manera de 

traslladar més elasticitat al camp de la ment. 

12:30 h Taula rodona. 

13:00 Clausura de la jornada. 
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Recull d’imatges 
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Publicacions a la web de l’A-FAD 

«Crafts NOW» 

Projecte 

https://www.fad.cat/a-fad/ca/projects/3982/crafts-now 

«Crafts NOW 2020» 

Agenda 

https://www.fad.cat/ca/agenda/5853/crafts-now-2020 

«Crafts NOW. II Jornada d’artesania i innovació» 

Notícia 

https://www.fad.cat/ca/news/6037/crafts-now-ii-jornada-dartesania-i-innovacio 

«Coneix els ponents de Crafts NOW 2020» 

Notícia 

https://www.fad.cat/ca/news/5858/coneix-els-ponents-de-crafts-now-2020 

 

  

https://www.fad.cat/ca/news/6037/crafts-now-ii-jornada-dartesania-i-innovacio
https://www.fad.cat/ca/news/5858/coneix-els-ponents-de-crafts-now-2020
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Premis Enjoia’t 

 

 

Degut a la pandèmia del coronavirus els Premis de Joieria Contemporània Enjoia’t han vist 

posposada la celebració de la seva 26a edició. L’any 2021 es treballarà per dur a terme aquesta 

activitat, que consta d’una exposició presencial a la seu del FAD, l’edifici Disseny Hub Barcelona, i 

una cerimònia des de l’Auditori de la mateixa seu.  

Els Premis de Joieria Contemporània ENJOIA’T són una convocatòria anual que des de l’any 

1994 premien les creacions contemporànies més destacades del sector de la joieria. Es 

converteix, així, en un punt de trobada indispensable per a professionals i estudiants joiers d’arreu 

del món, emmarcat dins la Setmana de la Joieria de Barcelona. 

Els Premis guardonen les propostes que qüestionen i transgredeixen els límits de la mateixa 

creació joiera contemporània a través de l’originalitat, la qualitat tècnica i la riquesa conceptual. 

Amb la participació de joiers en l’àmbit internacional, l’ENJOIAT ha esdevingut al llarg dels anys 

un aparador de les tendències més punteres del sector des de diferents mirades culturals. 

La singularitat dels Premis de Joieria Contemporània ENJOIA’T rau en que els participants 

seleccionats han de defensar les seves peces presencialment davant del jurat professional. Un 

cop acaben les defenses i el jurat ha decidit els guanyadors i finalistes, els joiers i joieres llueixen 

les seves peces durant la festa d’entrega dels premis. El públic assistent pot entrar en contacte 

amb els creadors, veure de prop les peces i votar la mereixedora del Premi d’Opinió. S’estableix 

un únic guanyador per cada categoria, Professional i Estudiant, i un màxim de dos finalistes. Els 

dos guanyadors reben l’encàrrec de dissenyar una corona per a la propera edició dels Premis. 

L’ENJOIA’T va més enllà d’una entrega de premis i pretén ser una plataforma de visibilitat per als 

creadors, tant professionals com estudiants. Això s’aconsegueix a través d’una mostra col·lectiva 

formada per totes les peces seleccionades pel jurat professional de l’edició en curs, l’Històric de 

Corones de l’ENJOIA’T i les corones dissenyades pels estudiants de joieria per guardonar al 

guanyador del Premi d’Opinió. A més, cada any s’organitza una conferència, xerrada o workshop 

al voltant de la joieria contemporània per reflexionar sobre diferents aspectes teòrics i pràctics. 
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La vinculació amb la docència és també un punt important en la filosofia del projecte. Cada any 

els estudiants de joiera d’una escola d’art i disseny de Barcelona reben l’encàrrec de dissenyar i 

produir una corona per al guanyador o guanyadora del Premi d’Opinió. D’entre totes les corones 

presentades, se n’escull una que serà l’encarregada de coronar i assenyalar al guanyador de la 

millor peça a ulls del públic assistent. Totes les corones s’exposen a la mostra d’ENJOIA’T amb la 

voluntat de donar visibilitat i suport als nous talents emergents. 
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Projectes en col·laboració amb el FAD 

«Barcelona Design Week» 

 

 

La Barcelona Design Week va tenir lloc digitalment del 17 al 26 de novembre amb una 15a edició 

amb l’objectiu de compartir la vitalitat del disseny de Barcelona amb el món. 

A la crisi mediambiental que estem vivint des de fa anys li hem de sumar ara la crisi sanitària i 

econòmica sense precedents a escala global que patim arran de la pandèmia de COVID-19. Durant 

els darrers mesos el disseny ha demostrat la seva utilitat i valor en tots dos fronts, el que fa palès 

que cal encarar el futur a través del desenvolupament sostenible i el disseny. 

Sota el lema «Disseny per a l’activisme», la quinzena edició de la Barcelona Design Week es 

presentava com una doble crida a la mobilització. Per una banda, a la mobilització del sector i 

l’activisme de professionals i empreses per tal que despleguin aquell disseny capaç de generar 

igualtat, equilibri i confiança, tant per al planeta com per a les persones. 

Per l’altra, es va fer una crida a la mobilització ciutadana i dels agents econòmics que, amb les 

seves accions, contribueixin a la recuperació del teixit creatiu i a la seva activitat, oferint confiança, 

contractant i consumint productes i talent local, de manera que l’economia circular en surti 

reforçada. 

La Barcelona Design Week 2020 es va co-organitzar pel FAD i el BCD Barcelona Centre de 

Disseny, en col·laboració amb el Museu del Disseny; impulsada per l’Ajuntament de Barcelona; i 

amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 

L’A-FAD va participar a la Barcelona Design Week celebrant la segona edició de Crafts NOW. 

Aquesta activitat es va publicar a la web, xarxes socials i newsletters específiques del projecte 

Barcelona Design Week.   

 

 

 

https://www.barcelonadesignweek.com/
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«Design Market Barcelona» 

 

 

Organitzat pel FAD (Foment de les Art i del Disseny), el Design Market Barcelona, el mercat de 

referència per als amants del bon disseny, reuneix cada any els millors creadors actuals, nous 

talents i les marques més rellevants de l’avantguarda del disseny independent.  

Enguany, el Design Market Barcelona es va poder gaudir des del sofà de casa. Moda, 

complements, joieria, publicacions, posters, productes de papereria, Il·luminació, petit mobiliari, 

articles per a la llar, jocs, articles infantils, artesania, art i molt més, al millor mercat per als amants 

del bon disseny. 

Es va crear una pàgina web específica del projecte, on es van poder trobar una selecció dels 

creadors que van participar en les tres últimes edicions de l’esdeveniment. D’aquesta manera, es 

va poder connectar l’activitat passada amb el nou format digital, per tal d’evitar possibles 

aglomeracions i fomentant el consum d’objectes i obres relacionades amb el disseny, l’art i la 

creativitat.  

Es va fer un recull dels socis participants a la iniciativa, sent l’A-FAD l’associació amb més 

representació: joieria, obres d’art, artesania, objectes, il·lustració, llibres, etc.  
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Comunicació i xarxes socials 

Des de l’A-FAD es dona visibilitat als seus associats, publicant les novetats i informacions a les 

xarxes socials i newsletters que s’envien a 2.500 contactes cada mes.  

La difusió de l’activitat professional dels associats a l’A-FAD és un dels pilars de la comunicació de 

l’associació, a mode d’avantatge per aquelles persones que decideixen formar part del grup 

d’artistes, artesans i joiers que representa l’entitat.  

A més, es fa difusió de les activitats pròpies de l’associació, tant les organitzades com aquelles 

fetes en col·laboració amb d’altres entitats, i també altres informacions rellevants del sector de l’art, 

l’artesania, la joieria, el disseny i la creació a nivell nacional i internacional.  

⎯ Newsletters: 2.5k seguidors 

⎯ Facebook A-FAD: 3k seguidors 

⎯ Facebook Tallers Oberts: 3.5k seguidors 

⎯ Twitter A-FAD: 1k seguidors 

⎯ Instagram A-FAD: 5k seguidors 
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Contacte 

 

Secretaria de l’A-FAD 

Aina Marcobal & Niko Brauer 

 

info@a-fad.org 

www.a-fad.org 

@afad_associacio  
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