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Les col.leccions de disseny propi i 
elaboracio artesanal lafundacio de la 
temporada 2017/18 estan inspirades en  

sis dones que van fer historia al llarg 
del segle XX, dones influents i valentes 
que posen en valor el paper femeni en el 

desenvolupament de la societat.

Tots els complements estan elaborats 
per persones amb discapacitat 

intel·lectual als centres ocupacionals 
de la Fundacio Ramon Noguera com una 

activitat terapeutica, i han estat 
dissenyats per un equip creatiu format 
per professionals de l'atencio directa: 
Lourdes Angles, Emma Rey i Ester Roura

Els dissenys, les tecniques de creacio 
i els materials utilitzats es treballen 
des d una perspectiva social, i no nomes 

estetica, per tal de poder adaptar els 
processos als usuaris.
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Col.leccio Especial

Audrey by Mariona Quera
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Penjoll Audrey Flor

Penjoll Audrey EspiralPenjoll Audrey Diamant

Inspirada en la figura d’Audrey Hepburn 
(1929-1993), actriu i model coneguda, 
sobretot, per protagonitzar “Breakfast 
at Tiffany’s”. Una dona dolça, elegant, 

delicada, i alhora divertida i extrovertida.

És una col·lecció formada per una 
sèrie de penjolls de plata de llei amb 
formes geomètriques simples, peces 

molt portables i combinables, elegants i 
discretes, amb forma de diamant, espiral, 

flor, hexàgon i llàgrima, i cordó de cotó. 

Col·leccio Audrey by Mariona Quera´
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Arracades Audrey Llàgrima Penjoll Audrey Llàgrima

Penjoll Audrey Hexàgon
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Penjoll Callas d’organdí

Anell Callas

Inspirada en la figura de Maria Callas 
(1923-1977), considerada la cantant 

d’òpera més famosa del segle XX.

Cada joia té llum pròpia. Les peces de 
cristall de colors terra que les formen 

recorden un brot de raïm inspirat en la 
fortuna. Cada joia s’expressa com un 

espectacle de colors i espurnes, i l’organdí 
negre aporta un toc de sobrietat i 

elegància que embolcalla la peça com una 
obra d’art.

Col·leccio Callas´
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Braçalet Callas Arracades Callas

Collaret curt Callas
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Arracades Callas d’organdí

Braçalet Callas d’organdí

Col·leccio Callas´

Penjoll curt Callas d’organdí
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Arracades de botó Coco

Braçalet Coco

Inspirada en la figura de Coco Chanel 
(1883-1971), dissenyadora d’alta costura 
francesa i fundadora de la marca Chanel.

És una col·lecció sofisticada que 
reivindica la perla com a eix unificador de 
l’elegància, i presenta dues variants: una 
més clàssica, on predomina la delicadesa 
de la plata com a material destacat, i una 

altra més trencadora, amb contrastos 
de blanc i negre, tan característics de la 

marca Chanel.

Col·leccio Coco´

Arracades Coco
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Collaret curt Coco
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Braçalet de rocalla Coco

Anell de rocalla Coco

Col·leccio Coco´

Collaret de rocalla Coco
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Collaret Indira

Anell Indira

Inspirada en la figura d’Indira 
Gandhi (1917-1984), que va ser la 

primera dona en ser Primera Ministra 
de l’Índia.

És una col·lecció exòtica, que ens 
transporta a terres orientals amb 
una mescla harmònica de colors i 
materials que evoquen elements 
naturals com la terra, el sol i les 

muntanyes. Unes peces delicades i 
brillants amb molta lluminositat que 

donen un toc de vida a qui les llueix.

Col·leccio Indira´
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Collaret curt Indira

Braçalet Indira





Collaret Marie

Arracades de botó Marie

Inspirada en la figura de Marie 
Curie (1867-1934), científica pionera 

en el camp de la radioactivitat i la 
primera persona en rebre dos premis 

Nobel (Física i Química).

És una col·lecció que arrisca i trenca 
estereotips utilitzant materials que 
no són comuns en la joieria, com 
són peces de mecànica, amb un 

resultat innovador que desprèn força 
i inventiva. Una col·lecció atrevida 

però alhora molt combinable.

Col·leccio Marie´
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Collaret curt Marie

Col·leccio Marie´
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Arracades Marie Anell Marie

Braçalet Marie
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Penjoll Valentina

Anell Valentina

Inspirada en la figura de Valentina 
Tereshkova (1937), enginyera i 

cosmonauta russa i la primera dona civil 
en volar a l’espai.

És una col·lecció que juga a unir materials   
i colors de forma original i amb molta 

plasticitat, com si es tractés del naixement 
de la vida, com una representació de 

l’univers esquitxat d’estrelles i de somnis. 
Són peces encisadores, que conviden a la 

fantasia i a l’anhel. 

Col·leccio Valentina´
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Arracades de botó Valentina Braçalet Valentina

Penjoll curt Valentina
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