El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya es
complau a convidar-vos a la inauguració de l’exposició
“Premis Nacionals d’Artesania 2016”, que tindrà lloc el
proper dijous 17 de novembre a les 19.30h a Artesania
Catalunya, carrer dels Banys Nous, 11.
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Horari exposicions
De dilluns a dissabte:
de 10 a 20h
Diumenges i festius:
de 10 a 14h

2016

Del 17/11/2016 a l’11/12/16
Artesania Catalunya
Banys Nous, 11
Barcelona

D.L. B. XXXXX-2016

Organitza:

Premis
Nacionals
d’Artesania
2016

Aquesta exposició mostra els guardonats a la segona
edició dels Premis Nacionals d’Artesania, amb els quals
la Generalitat vol correspondre a la vàlua i a la transcendència que té l’artesania en la societat catalana i, alhora,
contribuir a donar-li el màxim relleu reconeixent anualment la feina del sector. Més enllà de presentar els guardonats, l’exposició incideix en la trajectòria del Premi
Nacional, el Mestre Artesà del cartó pedra Josep Maria
Pascual Arnella.

Guardonats i mèrits de l’edició 2016:

· Premi Nacional d’Artesania
Josep Maria Pascual i Arnella, Mestre Artesà elaborador i manipulador del paper i cartó, per continuar i convertir en un referent en el
món del cartó artesà l’empresa familiar amb una trajectòria de 125
anys, mitjançant un procés i materials innovador, ecològic i fet a
Catalunya, gràcies a la seva recerca, esforç i experiència, i per la
seva generositat al compartir el seu coneixement facilitant el desenvolupament del sector del cartó artesà català.
· Premi a la millor Marca Artesana
Bas, pel desenvolupament de la seva marca amb uns valors artesans
sòlids i coherents, la seva aplicació cuidant fins a l’últim detall aconseguint impactes de qualitat i notorietat facilitant al producte fer-se
un lloc en el mercat de l’artesania útil, de qualitat i contemporània.
· Premi Prestigia
Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, per apostar amb decisió per
un ofici artesà històricament vinculat al seu territori i ser escola de
referència en l’àmbit del Cuir, promocionant, divulgant i potenciant el
disseny de qualitat en cuir, aplicant tècniques artesanals i dotant de
valor afegit a objectes funcionals i contemporanis, alhora que
connecta l’activitat docent amb el món empresarial.
· Premi Restaura
Urcotex I S.L, per la magnitud de les obres executades i el seu alt
valor patrimonial, incloent sempre a artesans en els projectes, així
com els nombrosos reconeixements rebuts durant la seva dilatada
trajectòria.
· Premi Impulsa
Associació Maresmon, per fer viable integrar a persones en risc
d’exclusió social mitjançant un projecte de formació, participació i
inserció laboral que es nodreix de valors artesans, socials i ambientals, dotant de valor afegit i comercialitzant els productes artesans
resultants.

