Emocions
Col·lecció 2021-22

Joies i complements de bijuteria
artesanals dissenyats i elaborats
a la Fundació Ramon Noguera

Un reconeixement a les emocions a través de les mans de
les persones que elaboren aquestes peces úniques.

Elaboració artesanal i disseny
propi

Cinc col·leccions de joies
emocionants

Totes les peces han estat dissenyades
i elaborades per persones amb
discapacitat intel·lectual a la Fundació
Ramon Noguera, una ocupació que
es fa com a activitat terapèutica,
amb el suport d’un equip format per
professionals d’atenció directa de
l’entitat.

Les joies de la temporada 2021/22
estan inspirades en les emocions.

Els dissenys, les tècniques de creació i
els materials utilitzats es treballen des
d’una perspectiva social, i no solament
estètica, per tal d’adaptar els processos
a les capacitats de les persones.

Una de les col·leccions és un disseny
de Mariona Quera (Pere Quera Joiers)
exclusiu per a la Fundació Ramon
Noguera.
Les col·leccions de disseny i elaboració
pròpia de la Fundació són:
· L’Amor
· La Tristesa
· La Por
· L’Alegria

Col·lecció

LES
EMOCIONS

La paraula emoció prové del llatí emovere que
significa posar-se en moviment. És una manifestació psíquica vinculada a la percepció d’un fet del
nostre entorn o del nostre espai mental. Allò que
desencadena les emocions no és universal, sinó
que varia segons les cultures, els contextos i els
individus. Les nostres emocions estan lligades a les
sensacions corporals i els pensaments que finalment ens portaran a l’acció. Per això, les emocions
es poden reconèixer com una manera particular
de relacionar-nos amb el món.
Moltes vegades aquesta resposta emocional és tan
ràpida que deixem que les emocions ens controlin,
ni tan sols tenim temps de pensar. Aquesta col·lecció simbolitza unes onades en representació de les
fluctuacions de les diferents emocions i sentiments
que podem sentir les persones.

Arracades en
plata de llei
45€ · Ref. 202118

Penjoll en
plata de llei
50€ · Ref. 202117

Anell en plata
de llei
40€ · Ref. 202119

Col·lecció

L’AMOR

Arracades
d’aro de plata
de llei on hi
penja un petit
charm diamantat granatós de
plata de llei.

8€ · Ref. 202111

L’amor és un concepte universal relatiu a l’afinitat
o harmonia entre éssers. En el context filosòfic, és
una virtut que representa tot l’afecte, la bondat i
la compassió de l’ésser humà.

Collaret de
fil granatós
i negre, que
combina
entrepeces de
plata de llei i
un aro central de plata
farcit de pasta
polimèrica granate. Acabats
en plata de
llei.

Des del punt de vista de la ciència, l’amor sembla
ser un estat evolucionat del primitiu instint de supervivència, que mantenia els éssers humans units
davant les amenaces i facilitava la continuació de
l’espècie mitjançant la reproducció.
Aquesta col·lecció, representada en color vermell,
simbolitza la projecció de l’amor, de l’estima, de
la solidaritat i de tenir cura dels altres, sentiments
que hem viscut a flor de pell els últims temps.

15€ · Ref. 202109

Braçalet de fil
granatós i negre que combina entrepeces
de plata de
llei i un charm
diamantat granatós de plata
de llei. Acabats
en plata de
llei.

Arracada de
botó, amb
base de plata
de llei, composta per una
anella de plata
de llei farcida de pasta
polimèrica
granate.

8€ · Ref. 202110

8€ · Ref. 202112

Col·lecció

LA
TRISTESA

Braçalet fet
amb fils macramé de color
turquesa, blau
marí i daurat
decorat amb
una seriació
de boles àgata
blaves i daurades. Acabats
en plata de llei
i bany d’or.
8€ · Ref. 202107

La tristesa és una emoció primària, útil i necessària
que portem al nostre equipatge vital. La seva funció és generar empatia als altres, demanar acompanyament, comunicació i ajuda.
Aquesta col·lecció simbolitza el dolor emocional
de la tristesa a estones viscut en els darrers temps,
i sovint expressat mitjançant el plor o el defalliment. Sentiments que s’hi associen són l’aflicció, la
consternació, la pena, l’abatiment i el pesar.
Les formes aqüoses en diferents tonalitats blaves
recorden la llàgrima continguda. Tanmateix, hi ha
un punt d’esperança representat per les espurnes
de pa d’or.

Collaret fet
amb fils macramé de color
turquesa, blau
marí i daurat.
Peça central
rodona de
pasta polimèrica decorada
amb tons blaus
d’alcohol ink i
espurnes de pa
d’or, i coberta
amb resina brillant. Acabats
en plata de llei
i bany d’or.

15€ · Ref. 202106

Collaret de fil trenat soutage blau
marí amb medalló central de
pasta polimèrica,
decorat amb tons
blaus d’alcohol
ink i espurnes de
pa d’or, i coberta
amb resina brillant. Acabats en
plata de llei amb
bany d’or.

Arracades de
botó de plata
de llei amb
bany d’or.
Peça de pasta
polimèrica
decorada amb
tons blaus
d’alcohol ink i
espurnes de pa
d’or, i coberta
amb resina
brillant.

15€ · Ref. 202105

8€ · Ref. 202108

Col·lecció

LA POR

Arracades de
plata de llei
composta per
una seriació de
xips d’obsidiana i pedra
lluna.

8€ · Ref. 202116

La por és una emoció caracteritzada per un intens
sentiment desagradable i angoixant, provocat per
la percepció d’un perill, real o imaginari. Des del
punt de vista biològic, és beneficiosa ja que es
tracta d’un mecanisme adaptatiu de supervivència
i de defensa, per permetre’ns respondre davant de
situacions adverses.
En aquesta col·lecció, es parteix de la base que
relacionem la por amb el color negre i, erròniament, la considerem una emoció negativa. Per
això, hem convertit la joia en un amulet, utilitzant
la pedra obsidiana que, combinada amb pedra
lluna, protegeix i nutreix el cor.

Penjoll composat per una
fina cadena
de plata de
llei i una peça
en forma de
gota de pedra
obsidiana.
15€ · Ref. 202113

Braçalet de
cordó de cautxú negre amb
seriació de
peces minerals
d’obsidiana i
pedra lluna.
Acabats en
plata de llei.

Collaret de
cordó de
cautxú negre
amb dues
seriacions de
peces minerals
d’obsidiana i
pedra lluna.
Acabats en
plata de llei.

8€ · Ref. 202115

15€ · Ref. 202114

Col·lecció

L’ALEGRIA

Braçalet de
dues voltes de
cable d’acer
amb peces de
diversos materials i colors:
rocalla, perla,
aventurina,
swarovsky i
fusta. Acabats
en plata de
llei amb bany
d’or.
8€ · Ref. 202103

L’alegria és una emoció amistosa, una sensació de
satisfacció, plaer i/o felicitat de durada limitada.
És com un flux transformador, energitzant i entusiasta. De fet, és l’estat d’ànim més confortable
pel qual es pot passar i, a més, ajuda a millorar
la salut. A l’expressió facial es relaciona amb el
somriure, el riure i els ulls brillants.
En aquesta col·lecció, l’alegria s’expressa amb la
lluminositat del daurat i la combinació anàrquica
de formes, materials i colors diversos, com una
llum al final d’un túnel, com si es tractés d’una festa, una forma de divertir-nos, d’expressar el nostre
optimisme i de celebrar la vida.

Collaret de
plata de llei
amb bany
d’or, amb un
penjoll central
en forma
d’aro amb
peces de diversos materials i
colors: rocalla,
perla, aventurina, swarovsky i fusta.

15€ · Ref. 202101

Collaret de
cable d’acer
amb seriació
de peces de
diversos materials i colors:
rocalla, perla,
aventurina,
swarovsky i
fusta. Acabats
en plata de
llei amb bany
d’or.

Arracades
d’aro de plata
de llei amb
bany d’or amb
peces de diversos materials i
colors: rocalla,
perla, aventurina, swarovsky i fusta.

15€ · Ref. 202102

8€ · Ref. 202104
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