
DIÀLEGS SOBRE

JOIERIA
RESPONSABLE

El 30 de gener de 2020 a les 17:00h

ORIGEN
2020
EXPOSICIÓ DE JOIERIA ÈTICA

Del 16 de gener al 12 de febrer de 2020
Inauguració el 16 de gener a les  18:00h



En els últims temps la preocupació entorn al compromís social i la sostenibilitat en la joieria ha 
començat a guanyar força a Barcelona. Amb l’objectiu de respondre a les qüestions que aquest 
gran repte planteja, el Centre d’Artesania de Catalunya serà la seu durant el mes de 
gener de dues iniciatives pioneres: l’exposició ORIGEN 2020 i els Diàlegs sobre 
Joieria Responsable 2020, el primer d’un cicle de debats promogut per Medicus Mundi 
Mediterrània i un grup de treball format per vuit firmes joieres de la ciutat. 

Ambdues propostes reivindiquen una altra forma possible de fer joieria a partir de minerals i 
pedres precioses obtingudes a un preu just, amb garantia de drets humans i respecte al medi 
ambient en tot el seu cicle, que esdevé alhora necessària i especialment valuosa en un context 
d’emergència climàtica i social a escala global. 

El Centre d’Artesania de Catalunya acull ORIGEN 2020 i un espai 
de debat i construcció d’aliances entre el sector de la joieria per 
avançar cap a models més respectuosos amb els drets humans i 
el medi ambient   

La joieria sostenible  
fa el salt a Barcelona

ORIGEN 2020: joies  
amb segell de comerç just 

L’exposició ORIGEN 2020 reuneix peces úniques de vuit artistes de 
joieria ètica artesanal establerts a Barcelona i mostra una nova concepció 
artística en la qual la creativitat i la bellesa estètica adquireixen tanta 
importància com els valors de la sostenibilitat i la justícia social. 

Fa referència a la procedència de les matèries primeres amb les que es confeccionen 
les joies (or, plata, gemmes, diamants), a les mines de les que s’extreuen, a les 
condicions laborals de les persones involucrades i a la protecció del medi ambient i la 
salut pública mitjançant l’ús de productes no contaminants. 

Les peces d’ORIGEN 2020 han estat elaborades amb or i plata Fairmined, un 
segell que certifica que provenen d’organitzacions mineres artesanals responsables i 
que aplica els següents criteris:

Comerç just. Proporciona condicions de treball dignes pels miners i mineres. 
Garanteix la igualtat entre homes i dones i l’absència de treball infantil. 
Desenvolupament comunitari. Destina una part fixa de cada gram  
a projectes socials i mediambientals, tot contribuint a l’apoderament  
i el desenvolupament de les comunitats.
Respecte al medi ambient. En el procés d’extracció dels metalls es segueixen  
 els més alts estàndards internacionals per a protegir l’ecosistema. 

Expositors
adoro mi oro, Adriana Díaz Higuera, Emilie Bliguet Ehical Jewellery,  
JUIA Jewels, Koetania, ILFO unique ecojewels, Roc Majoral i Teresa Estapé



Del 16 de gener al 12 de febrer de 2020 

Inauguració: 16 de gener de 2020, a les 18:00

Centre d’Artesania de Catalunya
c/ Banys Nous 11, 08002 Barcelona

De dilluns a disabte, de 10:00 a 20:00
Diumenges i festius de 10:00 a 14:00

LLOC HORARI DIÀLEGS 2020: construint joieria responsable

CCAM

Carrer dels Banys Nous

Carrer de la Boqueria 
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Els Diàlegs sobre Joieria Responsable  
es presenten com un espai d’intercanvi  
i debat entorn als reptes i les oportunitats de 
la joieria responsable, també anomenada ètica 
o sostenible, i de l’or just certificat en tant 
que alternativa a les problemàtiques socials, 
ambientals i sobre la salut lligades a la mineria  
en origen. Pretenen ser també un punt de creació 
de noves aliances i fórmules capaces de fer front  
a les dificultats amb què topen els professionals  
de la joieria amb interès a adoptar pràctiques  
més compromeses.  

OR+
JUST

https://www.google.es/maps/place/Artesania+Catalunya+-+CCAM/@41.3822528,2.1744265,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f83d9d8693:0xc3bea059eae65bca!8m2!3d41.3822528!4d2.174975
https://www.google.es/maps/place/Artesania+Catalunya+-+CCAM/@41.3822528,2.1744265,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f83d9d8693:0xc3bea059eae65bca!8m2!3d41.3822528!4d2.174975


LLOC; Sala d’Actes del Centre d’Artesania de Catalunya  
c/ Banys Nous 11, Barcelona
DATA I HORARI: 30 de gener de 2020, de 17:00 a 19:00

ENTRADA GRATUÏTA.  
Cal inscripció prèvia mitjançant aquest formulari online.

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
www.medicusmundi.cat
estel.peix@medicusmundi.es

17:00 Benvinguda i projecció del documental “La Fiebre del Oro”
Rodat el 2017 a Cabo Delgado, Moçambic, dirigit pel premiat Raúl  
de la Fuente i produït per Medicus Mundi Mediterrània. Introdueix  
les principals problemàtiques socials, econòmiques, ambientals i sobre  
la salut derivades de la mineria artesanal d’or.

17:30 Debat sobre joieria responsable, reptes i oportunitats
Katja Jesek, membre del col·lectiu Oh my Gold 
Francesc Picanyol, gerent de Majoral Joies 
Natalia Uribe, departament d’estàndards i certificació  
de Alliance for Responsible Mining
Carla Canal, responsable de coherència de polítiques de la Direcció  
de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona

Moderació del debat:  
Marc Font, periodista de Crític i autor del reportatge “Pot haver-hi  
un comerç d’or ètic i ecològic?”

Amb la participació de:
Jose Luis Fettolini, autor del llibre “Joyería sostenible”
Joan Ignasi Moreu, director general del JORGC
Petra Marín, coordinadora editorial de Grupo Duplex
Francesc Álvarez, director de Medicus Mundi Mediterrània

19:00  Pica-pica a càrrec de la Cooperativa Mujeres Pa’lante

Més informació

Inscripcions

PROGRAMA

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2602510&MSJ=NO#Inicio
http://www.medicusmundi.cat
mailto:estel.peix@medicusmundi.es
https://lafiebredeloro.org/
https://www.elcritic.cat/reportatges/limprescindible-salt-endavant-de-or-just-44405
https://www.elcritic.cat/reportatges/limprescindible-salt-endavant-de-or-just-44405


adoro mi oro
Adriana Díaz Higuera
Emilie Bliguet Ehical Jewellery
 JUIA Jewels
Koetania
ILFO unique ecojewels
Roc Majoral
Teresa Estapé

ORIGEN 2020
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’inspiren 
en els colors purs i cristal·lins del cosmos  
i evoquen 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/


Daniel Bellido, format en joieria i gemmologia. La seva 
firma KOETANIA va néixer per oferir una joia diferent a 
estil de cada persona com alternativa a les grans marques. 
Conceptes com el disseny personalitzat i un treball ètic i 
sostenible són part fonamental del seu ADN. El seu atelier 
obert ofereix apropar aquest ofici als clients, tot convidant-
los a ser partícips del procés de disseny dels seus encàrrecs. 
La marca ha estat guardonada amb el Premi Nacional 
d’Artesania 2015.

Koetania 
www.koetania.com

Júlia, joiera, esmaltadora i gemmòloga formada a 
Barcelona i Limoges (França) actualment treballa 
com a esmaltadora per grans marques de joieria 
i rellotgeria, especialitzant-se en el cloisonné i el 
plique-à-jour. A començament de 2018 va impulsar 
la seva pròpia marca on expressa el seu estil a través 
de dissenys atemporals on l’esmalt té un paper 
protagonista.

Juia Jewels
www.juiajewels.com

http://www.koetania.com
https://www.juiajewels.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/


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 per a la salut global, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per fomentar pràctiques 
de joieria i de compra pública  i actualment duu a terme la campanya OR+ JUST per a la salut 
global, 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. 

L’ONG facilita i acompanya des del mes de juny de 2019 un grup de treball format per vuit 
iniciatives joieres de la ciutat des del qual generar nous espais de sensibilització i de construcció 
col·lectiva al sector: adoro mi oro, Adriana Díaz Higuera, Emilie Bliguet Ethical 
Jewellery, ILFO unique ecojewels, Juia Jewels, Koetania, Majoral Joies i Teresa Estapé, 
les vuit firmes que protagonitzen ORIGEN 2020. 

PROMOTORS COL·LABORADORS

Oh my Gold - ethical jewellery és un col·lectiu d’artesanes de l’alta joieria, 
impulsores a Barcelona de l’Ethical Jewellery. El desembre van organitzar ORIGEN, 
la primera exposició de joieria ètica a Catalunya, precursora de la mostra 
ampliada que s’exhibirà al Centre d’Artesania.

Majoral Joies és una reconeguda marca de joieria, guanyadora de nombrosos 
premis en reconeixement dels seus dissenys innovadors i pionera en l’ús d’or i de 
diamants amb certificació. És també l’únic proveïdor d’or Fairmined a l’Estat 
espanyol. 

Alliance for Responsible Mining, creadora del segell Fairmined, és una 
fundació sense ànim de lucre amb seu a Colòmbia que treballa recolzant a mineres i 
miners artesanals i de petita escala a nivell global. 

Estel Peix (Medicus Mundi) 
estel.peix@medicusmundi.es / 652 46 95 02

Jorge Pérez (Oh my Gold)
jptasacion@gmail.com / 607 27 31 28

Contacte premsa

http://www.medicusmundi.cat
https://lafiebredeloro.org/
http://adoromioro.bigcartel.com
https://www.adrianadiazh.com
http://www.emiliebliguetethicaljewellery.com/
http://www.emiliebliguetethicaljewellery.com/
http://www.ilfo-ecojewels.com/
https://www.juiajewels.com/
http://www.koetania.com
https://www.majoral.com/
https://teresaestape.com/
https://www.facebook.com/ethicaljewelleryohmygold/
https://www.majoral.com/
https://www.fairmined.org/es/
mailto:jptasacion@gmail.com


EXPOSICIÓ ORIGEN 2020
DIÀLEGS SOBRE JOIERIA RESPONSABLE 

Una iniciativa de

Amb la col·laboració de

Amb el suport

E M I L I E  B L I G U E T
E T H I C A L  J E W E L L E R Y


