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1. ANNA JUAN I GASSO 

Anna Juan i Gassó nascuda a Barcelona el 1954. Artista polifacética amb inicis 
en esmalt a l’Escola Massana. Sempre vinculada amb l’artesania amb diferents 
oficis reconeguts. Destaquen les seves obres de materials diversos com 
pintura, paper, seda i de joieria. Peces úniques i originals inspirades en la 
natura i el fons del mar. 
 
FERMALL 
Plata 
 
 

 

 

 

 

2. JOIERIA MARESMA 
 
Joiers professionalsdes de 1968, taller propi amb dissenys exclusius fabricats 
100% a Blanes. 
 
ANELL 
Or rosa de 18 quirats combinat amb boques d'or blanc de 18 quirats, 
acompanyat de dos diamants talla brillant i dues moissanitEs talla pera (una 
blanca i una marró) 
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3. MAJORAL 
Majoral crea un universo que rememora la isla de Formentera, el mar 
Mediterráneo, la cultura popular y la naturaleza, y que se materializa en unas 
joyas innovadoras, sin límites en la utilización de materiales y técnicas. 
El Universo Majoral es Formentera, una historia personal, la cultura 
mediterránea, creatividad y vanguardia. Es autenticidad. 
 
COLLARET LLARG 
Plata i or Marina múltiple 
 

 
 
COLARET CURT 
Or Pluja de 7 voltes 
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4. MERCE NICOLAU ROSET 
Mercè Nicolau formada a l'Escola Massana, és l'actual Administradora de Ni-
colau Roset SL amb seu a Navàs. Empresa dedicada al món de la joieria desde 
1917. 
El 2012 crea la marca Nicolau + Gubianas (Joies d’Autor) i es fan presents a: 
The Brandery, Espai Joia, Inhorgenta, EntreCosturas Atelier a la Barcelona 
Bridals Week 2014, entre altres. També és membre del F.A.D. 
 
ANELL 
Plata, amb Malaguita verda, Nàcar i peces l aterals d’or. 
 

 
. 

5. HÀBIT - MIQUEL BARBERÀ 
 

HÀBIT by Miquel Barberà 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. La seva 
creativitat ens mostra que estem davant d´una ment profundament intuïtiva, 
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capaç de veure i comprendre el món de les formes arquetípiques i de 
transformar les seves idees en fascinants estructures que neixen del procés de 
transmutació que té lloc en el crisol 

 
ARRACADES 
“LA VIE EN ROSE”  
Tamany : 115 x 22 mm 
Or groc / or vermell de 18kt ( Au 750º/ºº) amb 6 turmalines 
“síndria” d´alta definició i 43 diamantsen talla brillant de color 
rosa natural de pes tot. 0,26 cts.  
 
 
 

 
 
 

ARRACADES  
“MYSTIC” Tamany : 72 x 43 mm. Or pur de 
24kt ( Au 999º/ºº), or groc de 18kt ( Au 
750º/ºº) i argent de llei ( Ag 925º/ºº) amb 2 
magnífics coralls rectangulars de pes tot. 
22,60 cts i 16 diamants en talla brillant de 
color "champagne" natural de pes tot. 0,33 
cts. 
 

 

 

POLSERA 
“NEPTUNE” Tamany : 54 x 65 mm Esclava elaborada en 
or groc de 18kt ( Au 750º/ºº) i platí (Pt) amb una 
aiguamarina en talla “pillow” de 64,36 cts i 96 diamants 
en talla brillant de color blanc extra (F/G) i puresa VVS 
de pes tot. 0,75 cts. 
 
 

 

 

 

 

POLSERA 

 “DOGON´S TIME” 72 X 62 MM  



JOIES CEDIDES PER ARTESANS CATALANS COL LEGIATS 
PER LA GALA DEL CINEMA CATALÀ. 

 

 
6 

Braçalet elaborat en or pur de 24kt ( Au 999º/ºº), or groc de 18kt ( Au 750º/ºº) i 
argent de llei ( Ag 925º/ºº) amb una conquilla ( Tribu Dogon) i 8 diamants en 
talla brillant de color "champagne" natural de pes tot. 0,44 cts 
 

 
FERMALL 
“FLYING TO THE MOON” Tamany: 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. 

 

 

FERMALL 
“UNIVERSE” Tamany: 87 X 52 mm Fermall/Penjoll 
elaborat en or pur de 24kt ( Au 999º/ºº), or blanc de 
18kt (Au 750º/ºº) i argent de llei (Ag 925º/ºº) amb un 
aiguamarina en talla "SpiritSun" i àgata blanca. 
Preu cost: 2.750€ 
 
 

 

6. EURO AURUM 
Euro Aurum va néixer l’any 1996, encara que cap a 1988 ja funcionava amb un 
altre nom. Es una petita empresa familiar que des dels seus inicis es dedica a 
la fabricació i comercialització de joieria, tant tradicional com modernista. Les 
nostres peces estan fetes integrament a Barcelona de forma artesanal, 
intentant preservar en la mesura del possible el medi ambient. 

ARRACADES 



JOIES CEDIDES PER ARTESANS CATALANS COL LEGIATS 
PER LA GALA DEL CINEMA CATALÀ. 

 

 
7 

 
 

7. MIMOH 
MIMOH JOIES sorgeix a Vic dins el negoci familiar 
de Frasquet Joiers, empresa amb prop de 60 anys 
com a referents dins el sector de la joieria catalana. 
MIMOH. Joies. joies d'avui amb tot el saber fer 
d'abans. 
ANELL . Or i diamant 

8. XAVIER SUAREZ 

Francesc Xavier Suàrez Sabat, amb mes de 30 
anys de trajectòria professional en La Garriga com SABAT JOIER 
PENJOLL 
Or 18cts de quars d'ametista amb centre d’àgata, les mesures exteriors són 
d'alt 8,5 cm i d'ample 7 cm i el pes 58,4 gr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BAGUENA GEMMÒLEGS 
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Bàguena gemmòlegs som una joieria 
especialitzada en gemmes i dissenys 
d’avantguarda tant propis com de 
dissenyadors de renom. Donen especial 
importància a les gemmes i les seves peces 
estan fetes artesanalment per joiers catalans. 

ARRACADES 
Or blanc i diamants 
 

 

 
 
ARRACADES 
Argent i or de 18 i 24kt Turmalina verda i rosa. 
Fetes a mà, peça única 

    

 

 

10. MASRIERA 
El nom de Masriera és sinònim de joia d’art, però també de molt més; 
joieria modernista catalana, un món centrat en la tendència simbòlica 
de l’Art Nouveau. El nom Masriera és indissoluble de la vida artístic-
cultural barcelonina des del darrer terç del segle XIX fins al primer 
terç del segle XX. Les joies Masriera destaquen per la sinuositat floral 
i la sensualitat femenina, però l’autèntica revolució iconogràfica ve 
donada per la màgica fusió entre dona i natura, d’on neixen les 
populars fades, nimfes, dones d’aigua i dones- 

COLLARET 
 
Collaret d’or groc de 18 quirats amb esmalts al foc, 139 
diamants talla brillant , 5 robins talla rodona, 7 safirs 
roses talla rodona i 6 aiguamarines talla rodona. 
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ARRACADES 
 
Or groc de 18 quirats amb esmalts al foc, 74 diamants 
talla brillant, 2 robins , 2aiguamarinesi 2 safirs roses. 
 
 
 
 
 
ARRACADES 
 
Or groc de 18 quirats amb esmalts al foc i 126 
diamants talla brillant. 
 
 

 

 

 

11. FACET 
Empresa fundada en 1997, orientada a la alta joyería, con una 
vocación internacional y que crea colecciones para grandes cuentas y 
detallistas. Orientada  a mejorar la satisfacción de sus clientes, 
ofreciéndoles colecciones actualizadas permanentemente, con un  
proceso continuo de mejora e innovación. 
 
COLLAR LARG 

Calidad: H / SI  
Carats: 35,17 cts.  
Oro Blanco 18 quilates 
 
 
 
 
 
. 
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ARRACADES 
Calidad: DEF / VS  
Carats: 3,15 cts.  
Oro Blanco 18 quilates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLARET CURT 
 
Calidad: DEF / VS  
Carats: 1,55 cts.  
Oro Blanco 18 quilates 
 
 

POLSERA 
 
Calidad: BLUE / HSI  

Carats: 0,75cts.  
Oro Blanco 18 quilates con odio blanco – Azul 

 

 

 

12. FILI PLAZA 

Fili Plaza Barcelona es una empresa familiar consolidada com marca en joieria. 
Totes les joies son creades per Fili Plaza a Barcelona. Les col·leccions son fruït 
d’un estudi permanent de les formes, les textures i les matèries. Son el resultat 
d’un procés artesanal que ofereix a cada un d’elles una entitat pròpia i única. El 
bagatge escultòric de Fili Plaza li permet transmetre en cada una de les seves 
joies una infinitat de sensacions i emocions. 
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POLSERES PLATA 

     
 

ARRACADES 
PLATA 

 

13. ROOSIK &CO 

Las joyas de las colecciones Roosik&Co. son el resultado del proceso de 
creación artística de Jordi Rosich, joyero, clavador y gemólogo titulado y 
especialista en diamantes. Rosich trabaja sus joyas artesanalmente, utiliza 
gemas exclusivamente naturales y escoge personalmente los diamantes. 

ARRACADES  
OR GROC AMB CITRÍ, SAFIR ROSA I TSAVORITA VERDA NATURALS 

  
D’OR BLANC, TOPAZI I DIAMANT 
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OR ROSA AMB TOPAZI IMPERIAL,SAFIR ROSA I TSAVORITA VERDA 
NATURALS 

 

ANELL 
OR ROSA AMB TOPAZI IMPERIAL I PEDRES PRECIOSES 

 

14. GEMMA LOPEZ 

JOAN LÓPEZ JOIERS ARTESANS SL - Empresa familiar de joieria artesana 
on la GEMMA LÓPEZ n’és la tercera generació i l’actual dissenyadora i 
creadora de totes les joies que es realitzen a la casa. Els seus dissenys 
mostren un marcat caràcter mediterrani alhora que transmeten una altíssima 
sensibilitat, respecte i harmonia per la natura i el món que ens envolta. 

ANELL 
Or de 18 quirats amb lapsilàtzuli en brut 
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ARRACADES 
Or de 18 quirats amb lapsilàtzuli en brut 

 

COLLARET 
Or de 18 quirats amb 
lapsilàtzuli en brut 
 
 

 

 

 

15. SANT 

JOIERIA i ARGENTERIA 

SANT, peces úniques de joieria artística a Barcelona des de 1933. Línies netes, 
sovint valentes. Disseny propi i realització artesana amb materials que 
destaquen per la seva qualitat i raresa 
ARRACADES 
Arracades fetes a mà en or groc de 18k amb 4 òpals boulder Australians i 2 
coralls pell d'àngel. 
Disseny I realització artesana SANT. 
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ARRACADES 
Arracades fetes a mà en or groc de 18k amb 4 rubel·lites talla fantasia i dos 
diamants talla baguette. 
Disseny  I realització artesana SANT. 

 

 

16. LIDA JOIES 

LIDA joies, segunda generación de familia de joyeros, con más de 50 años de 
experiencia, gemólogos y joyeros de oficio. Su 
filosofía es “Amamos lo que hacemos” 

ARRACADES 
Oro amarillo brillantes y perla australiana. 
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ANELL 
Oro amarillo y brillantes con piedra central, Onix Drossy, 

 

17. LLUIS COMIN 

Comín Joiers és una empresa amb tres 
generacions, fundada fa més de 
cinquanta anys que fan les seves 
pròpies creacions i amb botiga al 
públic. 

ARRACADES 
Plata, or, quars rutilat I aventurina 
 

 

 

 

 

18. MISUI 

MISUI repensa la idea del luxe en el món actual, posant l'accent en valors 
d'excel·lència en l'ofici, disseny, natura, vocació internacional i talent local. Tot 
de la mà de dissenyadors i artesans de Barcelona, experts en joieria i moda. 
MISUI aporta un punt de vista propi, d'avantguarda, i és un referent en l'àmbit 
de l'alta Joieria contemporània, des de Barcelona i projectant-se al món. 
 
ARRACADES 
Llargs, d’oro groc  Fairmined amb mòdul recte. 
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COLLARET 
Via 45cm d’or groc Fairmined,  doble i  mòdul recte. 
 

 
COLLARET 
Or 18k amb berils daurats, citrins, ametistes I morganites talla MISUI by 
Munsteiner.  

 

ARRACADES 
Or 18k ambaiguamarines, citrins, . 

 

 
ANELL 
Anell de or groc Fairmined  amb Citrí.  
 

19. NURIA RUIZ 

Sota la Marca que porta el seu nom, la joiera Núria Ruiz crea i comercialitza les 
seves joies minimalistes arreu del món des del 1992. El seu estil sobri, la 
qualitat dels materials que utilitza així com l’acurat acabament de les seves 
peces són inconfusible. 
 
ARRECADES 
Or 18kt i perles cultivades de Tahiti negres 
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COLLARET 
Or 18kt i perles cultivades de Tahiti  
 

 

 

20. ROBERTO & VICTORIA 
Creada a Barcelona per Roberto Carrascosa i Victoria Aroca, 
ROBERTO&VICTORIA CULT JEWELRY té una visió personal, àmplia i 
eclèctica de la joieria. Presenta peces úniques i desenvolupament de 
col·leccions. Cadascuna de les propostes parteix d'un acte meditat i intuïtiu 
alhora; obeeix a una història, un llarg camí de recerca en conceptes, formes, i 
materials.  
La metajoieria és el seu entorn natural. 
Reflexions sobre joieria des de la 
joieria amb un llenguatge 
contemporani. 

ANELL 
Quarzo fumé i realitzat amb fils de 
plata brillant que finalitzen en un 
contenidor de perles naturals. 
COLLARET 
Collar choker en bronze banyat en or 
rosa de tres micres amb una turmalina central. 
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ANELL 
Plata envellida amb 8 rodolits i un citrí.. 

 
POLSERA 
Plata polida i brillant creada a partir de joies dels 
70. Cadascuna de les dues polseres 
independents te una fila de granats. Les polseres 
s’uneixen a través de perles naturals enfilades. 
 

 

21. SUNFIELD 

Si hay algo que distingue a las colecciones de joyas 
SUNFIELD es su belleza y su trabajo artesanal. Este 
proceso es algo de lo que nos sentimos 
especialmente orgullosos ya que convierte a cada 
pieza en única, no existen dos iguales a pesar de que 
luzcan el mismo diseño. 

COLGANTE 
Colgante plata y circonitas con bisel bañado 
en oro 

PENDIENTES 
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Plata, baño de oro  rosa circonitas y cuarzo fumé 
 
 
 

COLGANTE 
Colgante plata y circonitas con bisel bañado en oro 

 

 

 

PENDIENTES 
Plata, circonitas y cuarzo rosa.- 

 

 

22. TASS JOIES 
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Tass Joies és una empresa artesana formada íntegrament per dones, que 
busca facilitar l’ús freqüent de les joies, i realçar la personalitat de qui la llueix. 
Les seves creacions són fresques i cosmopolites, i essencialment basades en 
la natura mediterrània. 

ARRECADES 
Argent 1ª llei rodi amb turmalines roses 0.06 
cts 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCLAVES 
Argent 1ª llei 6 unitats  
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23. JUDjoies 

JUDjoies és una marca de joieria artesanal creada l’any 2008, on totes les 
joies estan pensades i dissenyades per Judit Via Gutiérrez, joiera i 
gemmòloga de professió i vocació. Li agrada mimar i personalitzar totes les 
peces, ja que per a ella la seva feina, és la seva passió. De caràcter 
geomètric i minimalista, JUDjoies, busca la simplicitat i senzillesa de les 
formes, combinant els metalls 

 
 

ARRACADES, ANELL, COLLAR 

Arracades llargues i reversibles, anells 
grans i collarets extremats.: COL·LECCIÓ 
IMSOMNIA 

Realitzat en plata, primer oxidada i després 
esmerilada, per tal de fer el contrasts en els 
relleus. 

 
 

 

 
 

ARRACADES, ANELL, COLLAR 

Treballats amb les gemmes en la seva cara 
natural, respectant així la cristal·lització i 
textura d’aquestes – aquí un Ònix 
microcristal.litzat i els metalls són plata i or 
de 18kt. COL·LECIÓ STONE 
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