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LA TERCERA EDICIÓ DE CRAFTS NOW  
 
Aquesta edició vol posar en valor els processos artesanals i la 
pràctica de l’ofici en el si del disseny i la producció industrial.  
 
El professional de l’artesania molt sovint és percebut com una 
persona que treballa i crea de manera individual, tancada en 
el seu estudi investigant i millorant les tècniques i processos.   
 
En canvi, la pràctica del disseny i producció industrial, gràfica, arquitectònica, moda, 
entre d’altres, es percep com un acte col·lectiu amb uns coneixements específics pel 
que fa a la funció, utilitat, manejabilitat, reciclatge, reutilització, possibilitats materials o 
conceptuals del producte o projecte.  
 
Tot i així, en la producció industrial a vegades és vital la intervenció de l’artesà. No 
només en l’execució final del producte, sinó que la seva expertesa en la dimensió tant 
matèrica com creativa pot aportar grans coneixements i experiències al propi producte 
presentat, fent un tàndem inseparable entre disseny i artesania.  
 
Per altra banda, dissenyadors i artistes acaben tenint la necessitat de produir els seus 
projectes personalment i esdevenen artesans.  
 
A través de «Crafts NOW. 3a Jornada d’artesania i innovació» volem donar a conèixer 
tres casos d’èxit en què la pràctica artesanal és concebuda des d’un primer moment en 
els processos de disseny, amb professionals provinents dels mons de l’art i del disseny. 
L’artesà domina la tècnica i els materials, i els dissenyadors dominen la 
conceptualització dels productes; treballant junts, els productes prenen una nova 
dimensió conceptual, creativa i utilitària.  
 
Parlem de vincles emocionals, culturals, ètics i estètics amb la matèria, de la liquiditat 
interdisciplinària, de perfils professionals complementaris i de perfils professionals 
polivalents, on aquestes disciplines van entrellaçades des de l’origen del procés creatiu 
fins a la producció final. Parlem de la nova artesania, la que creix en disciplines i 
tipus de professionals.  

 
 
 
 

Esq a dta: projecte Pott Project , materials de Marcelo de Medeiros Cuenca i tèxtils de Clara Sullà Urpí 
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EL PROGRAMA 
 
10:00h Benvinguda. Salutació de la Sra. Agnès Russiñol i Amat, Directora del 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM); la Sra. Maria Lluïsa 
Samaranch Lacambra, Presidenta de l’A-FAD; i el Sr. Manel Diestre Marín, President 
de la FAAOC. 
 
10:20h Conferències de tres casos d’èxit en què la pràctica artesanal és concebuda des 
d’un primer moment en els processos de disseny. Condueix la periodista Eugènia 
Sendra de Dios. 
 
10:20h Conferència de Luis Eslava Aloy, dissenyador industrial i director creatiu de 
Pott Project. 
 
10:50h Conferència del dissenyador i professor d'ESDi, Marcelo de Medeiros Cuenca. 
 
11:20h Crafts NET. Esmorzar de networking i intercanvi. 
 
12:00h  Conferència a càrrec de l’artista tèxtil Clara Sullà Urpí de Sullà Studio.  
 
12:30h Taula rodona de tots els participants moderada per Eugènia Sendra de Dios. 
 
13:00h Visita guiada per l’exposició efímera.  
 
14:00h Cloenda de la jornada.  
 
 
ELS PONENTS  
 

Luis Eslava Aloy compagina la seva pràctica professional amb la 
tasca de docent a Elisava com a Responsable de Disseny de 
producte del Grau universitari, a més de ser tutor en programes de 
Màster i Postgrau. Centra la seva investigació I desenvolupament 
en el procés creatiu, la materialitat dels objectes i en el pont de 
l’artesania als processos industrials. Aborda el disseny des d’un 
punt de vista integral. Sota el seu punt de vista “un dissenyador ha 
de poder proposar una àmplia gamma de solucions”. “Repensar la 

vida diària”. Aquesta és la raó per la qual el seu estudi s’enfoca cap a projectes globals, 
mentre ells participen a totes les etapes productives. És director creatiu de Pott Project.  
 
Pott Project és un projecte liderat per un equip de dissenyadors industrials. Els productes 
s’elaboren artesanalment en col·laboració amb terrissaires de la zona de Múrcia. Partint 
d’un disseny senzill i estilitzat, cada peça és única i especial per la seva naturalesa 
artesanal i el caràcter que cada artesà hi imprimeix amb les seves pròpies mans. A 
Crafts NOW coneixerem la seva experiència fusionant els processos de disseny amb el 
coneixement artesanal, des de les primeres etapes de conceptualització dels productes. 
 

https://potteryproject.com/
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Marcelo de Medeiros Cuenca és dissenyador especialitzat en 
recerca de nous materials aplicats a la producció artesanal. El seu 
estudi se centra en la investigació de materials biodegradables i 
sobre com la tecnologia sostenible pot ser aplicada al producte.  És 
professor de materials, projecte i biomimètica aplicada al disseny, 
i investigador en cap del Departament de Disseny de producte i 
interiors de l’Escola Superior de Disseny ESDi.  
 

Va fundar la firma Cuenca & Co especialitzada en calçat i complements masculins fets 
de manera artesanal des de Cuenca, Argentina.  A la jornada Crafts NOW parlarà sobre 
com els nous materials, treballats des d’una vessant artesanal, condicionen els 
processos de disseny i el resultat final del producte. 
 

 
Clara Sullà Urpí té una trajectòria de 20 anys de dedicació 
exclusiva i professional en l’art tèxtil, havent exposat en museus i 
galeries d’àmbit nacional i internacional. La seva obra ha estat 
guardonada amb diversos premis.Compta amb una experiència 
de 10 anys com a directora del departament de vestuari i 
escenografia-tèxtil de la companyia de teatre La Fura dels Baus.  
L’any 2019 funda la seva pròpia empresa especialitzada en la 

creació d’art tèxtil aplicat a solucions acústiques per espais interiors.  
 
Sullà Studio crea teixits artístics aplicables a projectes d’interiorisme i decoració, a més 
de productes com panells d’absorció acústica i vestuari escènic. Els processos creatius 
dels tèxtils es fan amb una tecnologia innovadora, combinada amb un acabat artesanal, 
tots ells inspirats en la pròpia natura. A Crafts NOW ens explicarà com s’entén la 
intervenció del concepte del disseny en els processos artesanals contemporanis i com 
conviu amb la creació artística. 
 
Imatges i més informació editorial aquí: 
 
https://www.dropbox.com/sh/1a0ps9vw7b71kke/AAA5MET-
TWGdXh0k8Me1UKzZa?dl=0 
 
Artesania de Catalunya – Generalitat de Catalunya 
 
Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), organisme adscrit al 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, té com a missió fomentar la 
imatge i prestigi social, difondre i preservar el valor patrimonial, millorar la competitivitat i 
rendibilitat i augmentar la presència internacional i digital del sector artesà, mitjançant actuacions 
de promoció comercial, cultural, formativa i divulgativa. El centre d’Artesania Catalunya és l’espai 
que acull la Botiga Empremtes de Catalunya i presenta una programació d’exposicions amb la 
finalitat de fer arribar a la societat la qualitat i excel·lència de l’artesania catalana, i la seva 
presència i rellevància en la nostra vida quotidiana. Disposa, a més d’una sala d’actes i una 
biblioteca amb prop d’un miler de documents. 
 
A-FAD 
Som l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD. A l’A-FAD reivindiquem l’art i l’artesania com a 
cruïlla, com a debat: artistes i artesans que junts s’interroguen i junts proposen. Ens atribuïm la 
responsabilitat d’increpar i dinamitzar la relació entre la mà i la ment. Des de l’A-FAD creiem que 
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, 

https://www.instagram.com/cuenca_co/?hl=es
https://sullastudio.com/
https://www.dropbox.com/sh/1a0ps9vw7b71kke/AAA5MET-TWGdXh0k8Me1UKzZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1a0ps9vw7b71kke/AAA5MET-TWGdXh0k8Me1UKzZa?dl=0


 

 

 

 

Oficina de Comunicació  
Pg. Gràcia, 105, 7a 
premsa.emc@gencat.cat 
Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 

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 continuem amb entusiasme 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 nostre deure 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.  
 
FAAOC 
La Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC) és un organisme que té 
com a objectiu unir els esforços de les diferents associacions d’artesans d’ofici existents per 
treballar com a dinamitzador, prestigiar-lo com a sector i esdevenir un interlocutor amb 
l’administració. Actualment la FAAOC està integrada per associacions territorials i sectorials que 
representen a un miler d’artesans. La FAAOC exerceix com a agent per prestigiar l’artesania 
d’excel·lència i treballar perquè la valoració social dels oficis sigui ascendent. L’entitat treballa 
per cobrir algunes de les mancances formatives del sector que han de garantir, la continuïtat de 
cada ofici i el relleu generacional. La federació ha treballat per incentivar la comercialització 
mitjançant plans d’actuació que facilitin la presència de l’artesania d’ofici, tant en els mercats 
nacionals com internacionals. 

 
Contacte de premsa:  
 
Mar Hernández de Gracia· 609 59 05 12 · mar@pressmhernandez.com 
Marta Ruiz Peñalver · martaruizp@gencat.cat 
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