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•

ABRAHAM VÁZQUEZ / A D Y

2ª Generació de Joiers des de 1970, Creant un estil personal únic, basat en el Concepte
Joia-Moda, amb una sàvia mescla de tradició i Avantguarda extrema que fan de les
seves Joies veritables peces úniques.Collar Colección Eros Plata Signo Pasión

Eros Passió Collar en plata 925 lliga alemanya
brillo i òxid amb con cuentas i centre de quarz
verd. Peça central - cercle 45 mm, cuentas 100
mm.

•

ALFONSO MARTÍ MUNTANÉ

Gràcies a la combinació de la elaboració artesanal amb l’última tecnologia aplicada a
la joieria l´Alfons Martí s’ha fet un lloc com a taller per grans marques nacionals com
internacionals. A més recentment ha llançat la seva pròpia col·lecció reconeguda per la
elegància dels Diamants en moviment.
Arracades amb cascada de Diamants

Or Blanc de 18kt amb una cascada de
Diamants talla brillant i Un Diamant perforat
talla pera en moviment. 0,76 carats 2,75grams

Arracades dobles en moviment

Arracades combinades d´or blanc i d’or
negre 18kt que es composa d’una doble orla
amb Diamants negres i blancs 1mm de la
que penja un diamant perforat talla perilla
amb moviment.
Total carat: 1,44 / 4,32 grams

Anell amb Diamant en moviment

Anell d´or rosa de 18kt amb un braç de
diamants i coronat per un Diamant talla
brillant en moviment.
Total carat 0,38ct / 3,60 grams

Polsera flexible Or rosa i brillants

PEÇA Polsera oberta flexible realitzada en
Or rosa de 18kt amb una Orla i una galeria
amb Diamants blancs clavats amb grapes.
Total carat: 0,21ct / 2,70 grams

•

BÀGUENA GEMMÒLEGS

És una joieria especialitzada en peces úniques fetes a mà. Treballa amb tot tipus de
gemmes i són la part central dels seus dissenys. Disposen de dissenys propis fets per
artesans catalans i també treballen amb dissenyadors de prestigi internacional.

Aquestes en concret fetes a mà per Jordi Ferré Estrada, joier artesà
Braçalet Dues Llunes

Braçalet feta amb argent 925/000 i or de
18kts, amb 3 Citrins i 6 Diamants.
Peça signada i numerada

Arracades Escala de Colors

Arracades fetes amb or de 18 kt, Òpals
boulder, Granats Mandarin, Granats
Demantoide i Robins.

•

ELISENDA SANTACREU JOIES

Elisenda Santacreu Rull (Lleida, 1968), estudia Joieria a l'Escola Massana, de
Barcelona, i Gemmologia a la Universitat de Barcelona. L’any 1999 neix la marca
ELISENDA SANTACREU joies, aquesta parteix de corrents d’estil com el Modernisme
o el Japonisme. Actualment comparteix la passió per l’ofici amb la seva parella Ignasi
Capdevila. Les seves joies es troben en nombroses joieries, galeries i botigues de
museus a nivell nacional e internacional.
Collar “xarxa”
Mida : 420 x 290mm
Material: Citrins rondelle facetat 3mm x 1,60mm,
citrins en forma de gota facetada 10x6mm,
cornalines, pedra sol, ull de tigre, quars rutilat i
altres. Tanca argent ( 925) oxidat.
Concepte : Collar joia-vestit.
Realització: Estructura en forma de malla irregular.

Collar curt o llarg “roselles”
Mida : alçada collar 800mm.
Material: Fil rodó de diàmetre 0,4mm i 9,75gr.
d’or groc de 18Kts (750).
Fil laminat fletxat d’ argent (925) oxidat, disc
vermell bakelita de 19 mm de diàmetre i nacre de
25 x 16 mm.
Concepte : Inspirat en la força dels colors de les
roselles.
Realització: El fil d’or d’uns quatre metres de
llargada va enllaçant els diferents materials
d’aqueta espectacular composició.

Collar curt o llarg “eclosió

Mida : Curt: alçada 360 x 110mm / Llarg :
alçada 600 x 110mm
Material: Peça d’argent (925) rodiat, quars
epidot pla de 55mmx 58mm , un granat
rodolita extra facetat de 5mm, 2 granats de
3mm, olivina boles 2mm, turmalines rosa
3x2mm rondelle, perles 1,90mm.
Concepte : Inspirat en el creixement de les
orquídies.

•

RAIMON ESQUERRA-TORRESCASANA GIRBAU / ESQUERRA JOIERS

36 anys, titulat per l’escola industrial i amb 15 anys d’experiència com a joier. Forma part
de la 3a generació de joiers Esquerra amb un espai propi amb taller i showroom pels
clients particulars, al qual assoleix un alt grau de mestratge en base als coneixements
adquirits ajudant-se de les noves eines i processos per realitzar les joies. Tot i això
segueix aprenent cada dia més l’ofici .
Polsera « Jatoba noble»

Polsera de plata 925 i fusta Jatoba.
Polsera circular de grans dimensions,
26mmx70mm amb una cinta de plata
repulsada al torn i acabat martelé que
remata l’anella de fusta de jatoba
argentina. Any 2018

Polsera« Dibuix a Cisell»

Ample polsera rígida circular de plata 925 repujada
i cisellada a mà i adornada amb Rubí, perla,
diamant,safir i maragda i amb una sanefa de fulles
ornamentals.
40mm d’ample x 80mm diàmetre.
Any 2018

Anell « OU»

Anell mida nº 15 realitzat en plata la part superior i
la inferior en or. Amb un
brillant brown.
El tema és l’ou.
Adaptació del tema per a anell. Any 2008

•

JORDI FALGUERAS LÓPEZ

Artesà joier amb més de 35 anys d’experiència
Anell «Matrix»

Anell d’argent(925º/ºº) xapat amb or les mides del
centre son 18 mm d’ampla per 12 mm d’alçada

•

FILI PLAZA BARCELONA

Fili Plaza Barcelona, marca de joia d’autor inspirada a la natura y la llum del mediterrani
amb un bagatge escultòric que li permet impregnar cada peça d’emocions, el material
emprat es el bronze patinat, seguint la línea de l’escultura i així atorgar d’un valor afegit
a la creació. Des de 2003, empresa familiar en cerca permanent de perfeccionar, crear
i oferir el millor servei possible. Peces úniques amb pedres precioses y creacions en
plata massissa.
Collaret d’Aiguamaria i peces amb bany d’or.

Peça única, creada a mà a Barcelona.
Aiguamarina sense polir a la part exterior
donant textura que combina amb les peces
de bany d’or. La part que toca la pell esta
polida. 19x16cm

Braçalet en plata de la col·lecció Erosions

Braçalet plata massissa, aprox 10cm
“Colección Erosiones: La fuerza de la belleza
clásica”

Braçalet en bany d’or de la col·lecció Calado

Braçalet en bany d’or mat de la “Colección
CALADO: Ver pasar el aire a través de formas
huecas. “
plata massisa, calat,
Disponible en bronze verd

Anell en plata de la col·lecció “Redes de Emoción”

Anell de Plata Oxidada de la col.lecció:”
REDES DE EMOCION: la red que se teje entre
los individuos, que los une mediante sus
sentimientos”

•

MIQUEL BARBERÀ -HÀBIT-

Artista intemporal forjat en un univers mitològic.
La seva sensibilitat i imaginació li permeten descobrir les formes vives que subjeuen en
l’ànima dels metalls nobles i en les més belles gemmes. Les seves creacions
transgredeixen allò que és temporal i li permeten estar fora de les tendències, ja que les
seves obres són, en sí mateixes, tendències que harmonitzen amb els temps.

Arracades “ MAYA TOWERS”

Mida : 80 x 28 mm
Arracades elaborades en or groc de 24kt-18kt ( Au
999º/ºº& 750º/ºº), platí (Pt) i argent de llei (Ag
925º/ºº) amb diamants en talla brillant de pes tot.
2,90 cts.
Textures especials elaborades
diamantades i punta de tungstè.

amb

freses

Peça única elaborada de forma artesana utilitzant
tècniques ancestrals de joieria amb combinació de
peça original “vintage”.

Collar “SEA WORLD III”

Collar elaborat en or blanc de 18kt ( Au 750º/ºº )
amb 31 aiguamarines "milky" en talla especial
"naturform" de pes tot. 750,20 cts, 5 perles de
Tahiti de 10 a 11,5 mm i 16 diamants en talla
brillant TW/VVS i de color negre.
Textures especials elaborades amb freses
diamantades i punta de tungstè.
Peça única elaborada totalment de forma
artesana.

Fermall/ Penjoll “FLYING TO THE MOON”
Mida: 110 x 55 mm
Fermall/Penjoll elaborat en or pur de 24kt ( Au
999º/ºº), or groc de 18kt (Au 750º/ºº) i argent de llei
(Ag 925º/ºº) amb un aiguamarina en talla rombe i 18
diamants en talla brillant de color "champagne"
natural de pes tot. 0,23 cts.
Textures especials elaborades
diamantades i punta de tungstè.

amb

freses

Peça única elaborada totalment de forma artesana
utilitzant tècniques ancestrals de joieria.
• PERE PRATS MUSTARÓS / J.PRATS Joier

Empresa familiar amb 60 anys d’existència, segona generació de joiers-artesans.
Gemmòleg especialista en diamants.
Arracades Quars Rutil·lat

Arracades d’or rosa (Au 750‰) amb 2 quars
vermell amb incrustacions de Rútil de 49,39 ct.

Arracades “Milènium”.

Arracades d’or groc ( Au 750‰) amb diamants
grocs “fancy” i 2 quars citrí talla milènium.

Arracades “Espiral”.

Arracades d’or blanc (Au
diamants talla brillant 0,41 ct
Diàmetre 35 mm

•

750‰)

amb

JOID’ART

Joid’art Barcelona, és una marca dedicada a la creació de joies contemporànies d’autor.
També és un taller d’orfebreria, un grup de botigues i un equip de professionals que
col·laboren amb creadors plàstics de diferents àmbits per donar forma a joies amb
caràcter. Peces d’autor que fusionen el món de l’art, el disseny i la tradició de l’artesania
en un mateix concepte estètic.
Arracades Arp

ARRACADES DE METALL MAT AMB BANY D’OR.
Mides: 8,5 x 3 cm
Disseny: Cristina Julià
“Un tribut a l’obra de l’artista Jean Arp.”

•

LIDA JOIES BARCELONA

Lida Joies Barcelona crea joies amb la visió de descobrir la part més simbòlica de la
joia. Qualsevol idea fa despertar la intuïció que els permet crear grans col·leccions. S’
inspiren en una bona història, en un sentiment o simplement un concepte comú.
Totes les col·leccions són creacions originals de Cristina Malet, dissenyadora de la
marca, que imprimeix la seva empremta artística en cadascuna de les seves peces,
gràcies a la seva passió pel disseny.

Arracades d’oro groc amb Turmalines verdes talla briolet.

Mida: 4,5 cm x 18 mm d’ample

Anell de plata amb diamants negres amb doblet de nacra i cristall de roca

Diàmetre 2,5cm

Anell or blanc amb nacre gris i robins i diamants.

Diàmetre 3,4 cm

•

GEMMA LÓPEZ YUSTE

Joiera Artesana, Tercera generació de la seva família. Mestre Artesana des de l’any
2014 i guanyadora de la Millor Marca Artesana Catalana del any al 2015. Les seves joies
tenen un marcat caràcter mediterrani, amb especial sensibilitat per la natura i la
transparència de l’ànima humana.
Anell “TRAS EL CORAZÓN VERDE”

Anell de Maragda en brut Brasilera en or i Diamant
de 0,05 cts.
Mides :2,5 x 2 cms

• MAJORAL

Extreure la bellesa de les formes és l’obsessió de Majoral per crear, després, objectes
artístics que es transformen en joia sobre la pell, entenent la joia com un important
element d’expressió de la imatge personal. Majoral és una empresa familiar que s’ha
consolidat com a marca de joieria. Totes les joies estan dissenyades per Enric Majoral
qui, des de l’any 2003, forma equip amb el seu fill, Roc Majoral. Les col·leccions
s’elaboren artesanalment al taller propi, amb un alt grau d’exigència en el procés de
producció.
Collar d´or Gabietes

Collar d’or groc,
Disseny :Enric Majoral.
Peça única .

Arracades plata or Volta 4 peces penjant

Arracades plata or Volta 4 peces penjant.
Harmonia, elegància estil ,Volta es una col·lecció
per lluir cada dia.
Disseny: Roc Majoral

Anell plata i or i 4 òpals

Peça única.
Disseny : Enric Majoral

•

MISUI

MISUI és una marca editora de joiers, nascuda a
Barcelona, que desenvolupa propostes innovadores combinant creativitat i ofici.
A partir d'un encàrrec concret, els dissenyadors escollits –tots ells amb un llenguatge
propi i una trajectòria artística reconeguda internacionalment– gaudeixen de llibertat per
crear i imaginar amb els màxims estàndards de qualitat. El resultat són peces singulars
amb valor artístic que transcendeixen modes i tendències.
Braçalet de caràcter escultòric de plata fina realitzat per Noon Passama.
La col·lecció FLUENT explora les possibilitats fluides
dels metalls com a materials sòlids però mal·leables. El
resultat són ínies ininterrompudes que flueixen al voltant
del canell.
Peça gran però lleugera gràcies a la tècnica de
producció en electroforming.
Mides: 8,5 cm llarg x 9 cm ample x 1 cm gruix màxim.

Arracades extrallargues d’or de 18k realitzades per Estela Guitart

La col·lecció VIA gira envers la repetició i el ritme.
Planxes d’or molt primes treballades amb estampació
que generen joc de reflexions.
Aquestes arracades són lleugeres i generen molt de
moviment.
Mides: 10 cm llarg x 0,5 cm ample.

Collaret doble d’or de 18k realitzat per Estela Guitart.
La col·lecció VIA gira envers la repetició i el ritme.
Planxes d’or molt primes treballades
estampació que generen joc de reflexions.

amb

Aquest collaret és lleuger i genera moviment.
Mides: 41 cm (partmés curta).
Arracades d’or de 18k amb aiguamarines i
morganites realitzades per Estela Guitart.
La col·lecció KLAR aborda la composició del color
amb pedres naturals.
Per enaltir el color natural de les pedres en estatpur,
es crea una talla especial per a Misui de Munsteiner i
es treballa un clavat mínim concebut per a la máxima
visibilitat de les pedres.
Mides: 2,8 cm llarg x 1,2 cm amplemàxim x 0,5 cm
gruix màxim.

Collaret d’or de 18k amb berils, citrins, ametistes i morganites realitzat per Estela
Guitart.
La col·lecció KLAR aborda la composició del color
amb pedres naturals.
Per enaltir el color natural de les pedres en estat
pur, es crea una talla especial per a Misui de
Munsteiner i es treballa un clavat mínim concebut
per a la máxima visibilitat de les pedres.
Mides: 41 cm.
Mides pedres: 1,5 ample màxim x 1,2 alçada
màximax 0,5 cm gruix màxim.

•

EDUARD PEY PORTABELLA / EDUARD PEY JOIER

Eduard Pey,joier, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Mestre. Artesà, amb
d’inquietud d’innovar, realitza peces que podria anomenar Joies d’autor, personals,
peces que aporten plaer, comuniquen idees i afegeixen una nota d’identitat i singularitat
a la persona. L'originalitat, l'elaboració artesana i l’ús de noves tècniques junt amb la
qualitat de metalls i gemmes.

Esclava articulada de plata amb aplic d'or de
24k. La peça és voluminosa tot i que al estar
realitzada amb baranes és molt portable i
destaca el motiu central on hi ha un joc de
textures. L'amplada total es de 6,5cms l'alçada
6cms i la part superior 2,5 cms.

•

MONTSERRAT SANS SUGRAÑES / SIAT SANS JOIES

Treballa a un petit taller a l’altell de casa seva a Torroja del Priorat, des d’on veu la
Serra del Montsant, que l’inspira en moltes de les seves creacions.
El seu nom com dissenyadora és Siat, un diminutiu de Montserrat de l’època de
Carlemany (Mont Siat).

Arracades de plata i ónix

Arracades tipus botó, però de 6cm de llarg per 0,9cm la
part més ample. Tanca de pressió. Forma paraboloide
amb tres ònix mat, tallats amb forma de triangle, posats
paral·lels entre ells al final de l’arracada acabada en
punta. Realitzada amb plata de llei de 925mm de
puresa. Pes total 10,4g.

•

TASS JOIES

Tass Joies dissenyen i fan ells mateixos totes les seves creacions, des de 1994, buscant
l'excel·lència en el seu treball artesà de principi a fi. Utilitzen metalls reciclats, provinents
de la Unió Europea, i els seus diamants han estat adquirits de fonts legítimes, conforme a
les resolucions de l'ONU. Per donar color juguen amb pedres precioses i semiprecioses
amb formes rústiques i naturals, donant valor a les seves vetes característiques.
Braçalet “KATANA

Mida : 70x25x50 mm
Material: Or groc de 18kt i Plata de 925.
Disseny: Braçalet bicolor de formes geomètriques.
Inspirat en el concepte japonès Iki, el qual prioritza la
sobrietat i l’elegància del disseny.

Anell “KATANA

Mida : 30x15x20 mm
Material: Or groc de 18kt i Plata de 925.
Disseny: Anell bicolor de formes geomètriques.
Inspirat en el concepte japonès Iki, el qual prioritza la
sobrietat i l’elegància del disseny.

•

MIQUEL VALLMITJANA LLAMBIAS/ MITGEMIR,S.L.

Joier amb 40 anys d’ofici i 25 anys dissenyant amb 3D. Diplomat en Gemmologia

Joier Dissenyador Firma de la peça: VallDor

Esta realitzada en or groc, blanc, rosa, negra
de 18k (Au750º/ºº) i amb 4 diamants talla
brillant amb un pes de 0.04cts
Mida: 62,40 x 55 mm

•

CESC MASCORT

Joier novell finalitzant els seus estudis a l’Escola de Joieria JORGC del Col·legi Oficial
de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya..

Collar Mar de Perles
Mida: 320mm x 150mm
Plata de 1ªllei amb 7 perles de diferents mides. 2 Akoya,
1 australiana barroca, 4 perles cultivades

