
Del 4 al 16 de desembre de 2019 a l’Espai Micra 
Inauguració el 4 de desembre

ORIGEN
El col·lectiu Oh my Gold presenta

LA PRIMERA EXPOSICIÓ DE JOIERIA ÈTICA A BARCELONA



La joieria pot ser ètica i sostenible? És possible garantir el respecte als drets humans i al medi 
ambient quan es treballa amb minerals i pedres precioses? És traçable el seu recorregut des que 
s’extrauen de les mines de països empobrits fins que es converteixen en aliances o béns de luxe?

Del 4 al 16 de desembre, l’Espai Micra del Born transformarà el seu taller d’artesania 
en l’exposició ORIGEN, una selecció de peces de joieria responsable que té per 
objectiu mostrar una nova forma de concebre la joieria en la qual l’expressió creativa 
i estètica pren tanta rellevància com els valors de la sostenibilitat i la justícia social.  

Es tracta d’una iniciativa del col·lectiu Oh my Gold, un petit grup d’artesanes de l’alta  
joieria impulsores a Barcelona de l’Ethical Jewellery, un moviment ja consolidat a països 
com Regne Unit, Alemanya i Estats Units però encara molt incipient a l’Estat espanyol, si bé 
degut al desequilibri entre oferta i demanda (gairebé no hi ha oferta mentre que la demanda 
experimenta una tendència a l’alça fruit de la creixent preocupació a nivell social pels aspectes de la 
sostenibilitat).

L’exposició reivindica que el futur és a l’ORIGEN dels materials amb els que confeccionen 
les joies, especialment en un context com el d’avui tan marcat per l’amenaça del canvi climàtic i 
les vulneracions de drets humans arreu del món. I parla no només de diamants lliures de conflicte, 
sinó de metalls preciosos, de les mines de procedència, de les persones que els extreuen... ORIGEN 
apel·la, en definitiva, a la petjada que deixen enrere les peces que lluïm en els moments més 
especials o de manera quotidiana. 

L’Espai Micra acull la primera exposició de joieria ètica  
de Barcelona amb artistes locals i internacionals  
establerts a la ciutat

El futur és a l’ORIGEN

Ethical Jewellery: 
joies amb valor afegit

A simple vista, ni els ulls més experts poden distingir una joia convencional d’una 
peça de joieria ètica. L’aspecte dels metalls i les pedres precioses és exactament el 
mateix, malgrat expliquen històries molt diferents. Una joia ètica és tan valuosa 
per qui la llueix com per a totes aquelles persones involucrades en el seu 
cicle; és un motor de transformació social i mediambiental.

Perquè el preu de l’or i dels diamants va més enllà del que paguem per una joia.  
El cost real es mesura en els metres de naturalesa que s’han destruït per extreure  
i processar el material i en les vides dels miners que posen en joc la seva salut a  
canvi d’uns ingressos sempre insuficients.  

La joieria ètica (també anomenada responsable o sostenible) esdevé, 
doncs, una alternativa real i viable davant dels impactes socials, 
econòmics, ambientals i sobre la salut associats a l’origen dels minerals 
preciosos. L’extracció dels metalls es duu a terme a petita escala i amb població 
adulta a qui es garanteix un preu i unes condicions laborals justes, tot revertint 
positivament en el desenvolupament de les comunitats. Així mateix, es minimitza 
l’impacte ambiental gràcies a la reducció de productes tòxics i a un estricte control  
de l’abocament de resid us a l’aigua.  
 

https://www.adrianadiazh.com/espai-micra
https://www.facebook.com/ethicaljewelleryohmygold/


Inauguració el 4 de desembre, a les 19:00, amb una breu xerrada  
sobre la joieria ètica i responsable i l’or certificat Fairmined

Amb la col·laboració de Majoral Joies, Medicus Mundi Mediterrània  
i Alianza por la Minería Responsable – creadors de Fairmined

Espai Micra 
c/ d’en Rosic 6, 
08003 Barcelona
Telf.: 931193269

Dilluns a divendres de 10:30 a 20:00 
Dissabtes de 11:30 a 20:00

Majoral Joies és una reconeguda marca en el sector de la joieria, 
guanyadora de nombrosos premis en reconeixement dels seus dissenys innovadors  
i pionera en l’ús d’or  i diamants amb certificació. És també l’únic proveïdor 
d’or ètic (Fairmined) a l’Estat espanyol i un dels pocs que existeixen a tot el 
món. 

La inauguració d’ORIGEN, el dia 4, comptarà amb la intervenció del seu Gerent, 
Francesc Picanyol, expert en joieria responsable i en representació del segell 
Fairmined, creat per la Alianza por la Minería Responsable, fundació  
sense ànim de lucre que treballa en suport a mineres i miners artesanals i de  
petita escala a nivell global.

Medicus Mundi Mediterrània és una organització social, guanyadora de la 
Creu de Sant Jordi i del Premi Príncep d’Astúries, que treballa en l’àmbit de la 
mineria artesanal i la salut a Moçambic. Ha produït el documental “La Fiebre  
del Oro” i actualment duu a terme la campanya OR+ JUST, amb el suport  
de l’Ajuntament de Barcelona, per fomentar pràctiques de joieria i de 
compra pública responsables i un consum més crític i transformador  
entre la ciutadania barcelonina. 

Espai Micra:  espaimicra.bcn@gmail.com / 931193269 

Emilie Bliguet: 664074163 / Jorge Pérez: 607273128
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Carrer dels Mirallers

Carrer de l’Argenteria

Carrer dels Banys Vells
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Col·laboradors 

Contacte

https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'en+Rosic,+6,+08003+Barcelona/@41.3839741,2.1809969,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2feec69bb5d:0xee8587f2f5744dc8!8m2!3d41.3841442!4d2.1810465
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'en+Rosic,+6,+08003+Barcelona/@41.3839741,2.1809969,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2feec69bb5d:0xee8587f2f5744dc8!8m2!3d41.3841442!4d2.1810465
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'en+Rosic,+6,+08003+Barcelona/@41.3839741,2.1809969,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2feec69bb5d:0xee8587f2f5744dc8!8m2!3d41.3841442!4d2.1810465
https://www.majoral.com/
https://www.fairmined.org/es/
http://www.responsiblemines.org
https://www.medicusmundi.cat/
https://lafiebredeloro.org/
https://lafiebredeloro.org/
mailto:espaimicra.bcn@gmail.com


adoro mi oro 
Adriana Díaz Higuera 
Emilie Bliguet Ethcical Jewellery
ILFO unique ecojewels
Roc Majoral 
Teresa Estapé

EXPOSITORS



Katja Jesek, dissenyadora de adoro mi oro, es dedica  
a la creació de joies fines. Les seves joies ens traslladen  
a altres mons i les seves col·leccions, de fet, s’inspiren tant 
en l’estètica de l’antiguitat i les cultures exòtiques com  
en un respecte profund pel medi ambient. Han estat 
elogiades per Vogue i Elle en diverses ocasions.

 

adoro mi oro
adoromioro.bigcartel.com

Adriana Díaz Higuera
www.adrianadiazh.com

Formada en disseny industrial, argenteria i joieria artística 
a Bogotà i Barcelona. Les seves peces combinen tècniques 
artesanals amb processos industrials i destaquen per una 
gran capacitat d’innovació des d’una mirada femenina, 
delicada i poètica. Ha exposat a galeries de Colòmbia, 
Espanya, França i Bulgària.

http://adoromioro.bigcartel.com
http://adoromioro.bigcartel.com
https://www.adrianadiazh.com


Després de formar-se com a joiera a França i Bèlgica i de 
passar anys viatjant pel món, va aterrar a Barcelona amb 
la llibreta plena de paisatges. Des de llavors, compagina 
la seva marca homònima amb dissenys per a grans firmes 
de joieria. Té una sensibilitat exquisida per a traduir les 
emocions que provoca la natura al llenguatge de les joies. 
Les seves peces són orgàniques, fluïdes i riques en textures.

Jorge Pérez és joier, gemmòleg i creador de la marca 
ILFO de joies artístiques dissenyades a partir de 
gemmes naturals sense tractaments nocius i amb 
minerals procedents de la mineria  justa. Les seves 
peces, d’una poderosa càrrega energètica, s’inspi-
ren en els colors purs i cristal·lins del cosmos i evo-
quen la connexió amb el planeta Terra. Ha estat 
el guanyador del concurs Madrid Joya Designers 
2018. 

Emilie Bliguet
www.emiliebliguetethicaljewellery.com

ILFO unique ecojewels
www.ilfo-ecojewels.com

http://www.emiliebliguetethicaljewellery.com/
http://www.emiliebliguetethicaljewellery.com/
http://www.ilfo-ecojewels.com/
http://www.ilfo-ecojewels.com/


Llicenciada en Dret i Belles Arts, i formada 
en joieria, la seva pràctica artística combina 
la joieria, l’escultura i instal·lació i les 
arts gràfiques. Les seves joies són objectes 
emocionals i simbòlics fets de manera  
artesanal. Ha exposat a la Sala Vinçon, Arts 
Santa Mònica i Goethe Institut de Barcelona,  
i a ciutats com Viena, Tokio i l’Havana,  
entre d’altres. El 2015 va rebre la beca  
Guasch Coranty per a la creació artística. 

Aprèn l’ofici al taller del seu pare Enric i, des de 2003, 
col·labora activament en el disseny d’algunes de les 
col·leccions de més èxit de Majoral. Hi aporta la seva 
pròpia visió i creativitat, tot establint un fil de continuïtat i 
de futur sense perdre el segell i l’esperit de la casa. El 2012 
guanya el premi “Couture Design Award for Gold” de 
Las Vegas i el 2015 és guardonat de nou amb el “Couture 
Design Award for Silver”.

Roc Majoral
www.majoral.com

Teresa Estapé
teresaestape.com

https://www.majoral.com/
https://teresaestape.com/
https://teresaestape.com/


ORIGEN


