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QUÈ ÉS
AIXÒ:

QUÈ ÉS
LA IERA:

Aquest catàleg sorgeix de la necessitat de donar a
conèixer artistes i artesans de proximitat. Es busca
captar l’atenció cap als creadors que resideixen a
la Garrotxa i posar en relleu la seva qualitat. El seu
objectiu és el de dignificar l’art i el treball artesà de
proximitat, ètic i sostenible. Aquesta mostra és un
recull d’alguns productors locals.

La iera és una associació sense ànim de lucre integrada per persones de diferents
disciplines dins el camp de la creació.
Vol ser un espai d’unió i trobada per tal d’establir una xarxa de contactes i
relacions.

L’impuls d’aquesta iniciativa prové de l’Associació de
Creadors de la Garrotxa La iera que va néixer amb
la intenció de posar en contacte diferents artesans
i artistes per a crear xarxa de contactes i relacions.
Promouen les trobades en format de fires i mercats,
en formacions i engegant amb valentia el que
s’anomena “El taller dels Sastres”. Una aposta per a
la dinamització social i cultural del nucli antic d’Olot.

laiera.cat
eltallerdelssastres.cat
Instagram: @somlaiera

QUÈ FA LA IERA?:
• Organitza mercats i activitats d’artesans i creadors.
• Participa en programes d‘emprenedoria social i resiliència territorial
• Busca compartir entre els seus membres el coneixement per donar-se suport en
gestions legals, econòmiques i comunicatives
• Realitza difusió de forma col·lectiva dels oficis i les creacions a través de les
xarxes socials i els mitjans de comunicació.
• Incentiva i promou exposicions d’artesans i artistes
• Cerca finançament com a col·lectiu per a donar visibilitat i dignificació dels
oficis artesans i creatius
• Busca sinergies amb espais aliats
• Connecta creadors/es, entitats i ciutadania

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ O ETS ARTESÀ/ANA I BUSQUES
FORMAR PART DEL COL·LECTIU LA IERA POTS ESCRIURE AL:
hola@laiera.cat

Carlota Rodríguez

Patronatge i confecció
Carlota Rodríguez

Patronatge i confecció

@somlaiera

laiera.cat

M’agrada col·laborar amb altres artistes i artesans per fer peces de
roba i complements, tot intentant trobar un per què al darrera del
que fem. Ben aviat em podreu trobar al meu taller, a l’antiga llibreria
Sala. També imparteixo classes a l’Escola Municipal d’Expressió
d’Olot.
hola@carlotarodriguez.cat

La meva última col·laboració ha anat de la mà de l’Alba Serrat
Llinàs, biòloga i il·lustradora resident a La Volta, a Girona. Hem creat
una col·lecció de complements de platja amb il·lustracions d’animals
que viuen al Mediterrani i que es troben amenaçats.
@carlotarodriguezsala

Mariona Piris

Joieria d’autora

Joieria d’autora

Mariona Piris

@somlaiera

laiera.cat

Una menorquina que visc a La Garrotxa, creo joies d’arrels
mediterrànies on hi conviuen Art i ofici.
A Santa Pau hi tinc el showroom-escola-taller on podeu visitar
l’exposició de les meves peces o aprendre a fer joieria apuntant-vos
a les classes i tallers que oferim.

Braçalet de plata amb aplicacions d’or fi. Peça que pertany a la
col·lecció Illes en la que oferim dos acabats: plata o plata oxidada.
En aquesta peça es recupera una tècnica antiga coreana en la que
s’adhereix or de 24 quirats a la superfície de la plata amb pressió i
calor.

www.marionapiris.com
joies@marionapiris.com

@marionapiris

Barreter

Carles Martí Chapeaux
Barreter

Carles Martí Chapeaux

@somlaiera

laiera.cat

M’agrada fer barrets. M’apassiona l’estudi, la creativitat i els
materials amb que treballo, aplicant mètodes i eines tradicionals de
l’ofici.

Faig barrets de feltre, palla, cuir i teixit. Tant puc fer peces úniques
com una petita sèrie. Acostumo a treballar amb motlles de fusta per
donar forma als barrets.

www.carlesmartichapeaux.com
carlesmartichapeaux@gmail.com
www.etsy.com/shop/carlesmartichapeaux

Instagram: @carlesmartichapeaux
Facebook: carlesmartichapeaux

Òria Cosmètica
Cosmètica natural,
respectuosa i conscient

Cosmètica natural,
respectuosa i conscient
Òria Cosmètica

@somlaiera

laiera.cat

Productes fito-cosmètics per a la cura del cos i l’ànima, amb les
propietats i virtuts de l’Aromateràpia. Respectuosa amb la nostra
salut i la del planeta. També ofereix formacions, cursos i xerrades
sobre Aromateràpia, plantes medicinals i cosmètica.

Cosmètica elaborada amb amor i de forma artesanal, per
tal de respectar les propietats de cadascuna de les plantes,
amb components 100% naturals. Gràcies a les propietats de
l’Aromateràpia,tenen efectes beneficiosos sobre l’estat d’ànim i
emocions. Recol·lecció sostenible i respectuosa.

www.oriacosmetica.com
oria@oriacosmetica.com

Instagram: @oriacosmetica
Facebook: @oriacosmetica

Lídia Pla Boada

Ceramista

Ceramista

Lídia Pla Boada

@somlaiera

laiera.cat

El Rakú és un procés espectacular de transformació de la matèria i
dels colors.; és una celebració.
Em dic Lídia Pla, ceramista inspirada per la filosofia del Wabi Sabi:
la voluntat que porta a cultivar tot allò fet per un mateix.
El taller d’en Giny ens acull.

Pot Ming: Un pastó d’argil·la vermella xamotada assegut al torn. Una
respiració profunda i, al costat una olleta d’aigua calenta. Sembla
que l’assentament és inestable, l’acompanyo en la seva forma. Polit a
la torneta, engalbat, envernissat amb una frita alcalina, entregat al
procés del Rakú.

lidiaplaboada@gmail.com

Instagram: @eltallerdenginy
Facebook: el taller d’en giny

Verd.deGris

Restauració i Tapisseria
Verd.deGris

Restauració i Tapisseria

@somlaiera

laiera.cat

Verd.deGris uneix la restauració de mobles i obres d’art, la tapisseria
i la creació d’elements per a la llar.
És també un espai de formació i recuperació de tècniques artesanals
i artístiques, on compartir coneixement i experiència.

Cadira recuperada, pintada amb la tècnica de “Chalk Paint” o
pintura de guix.
Encoixinat tradicional amb molles i teixit original de Kilo Americano.

verd.degris@gmail.com

Instagram: @verd.degris

3de7 Costura

Costura

Costura

3de7 Costura

@somlaiera

laiera.cat

Darrera 3de7 costura hi ha la Judit Subirana, modista, patronista i
economista. Va començar a cosir amb 7 anys i en fa 8 que va obrir
el taller, on es fa roba a mida i classes de costura i patronatge per
tothom que tingui ganes d’aprendre.

Ponxo únic confeccionat amb teixit de llana, no en trobarareu cap
més d’igual, ja que cada peça té els acabats diferents.
Faig tot tipus de peces de vestir a mida, amb el disseny personalitzat
per cada client/a.

judsubi@gmail.com

Instagram: @3de7 costura
Facebook: 3de7

Taller 1/30
Disseny gràfic i taller de serigrafia

Disseny gràfic i taller
de serigrafia
Taller 1/30

@somlaiera

laiera.cat

Som un estudi de disseny gràfic amb taller de serigrafia on realitzem
els nostres productes d’estampació manual sobre paper, tèxtil, fusta
entre d’altres. Oferim cursos de formació i realitzem encàrrecs de
serigrafia per a altres, siguin particulars o empreses.

La serigrafia és una tècnica d’estampació que permet aconseguir
colors vius de gran qualitat.
Les nostres produccions són sèries limitades fetes a mà. Productes
únics. Estampem amb tintes a l’aigua respectuoses amb el medi
ambient.

www.1de30.com i www.visavis.cat
info@1de30.com i info@visavis.cat

Instagram: @1de30

Gimlé

Pintura Decorativa

Pintura Decorativa

Gimlé

@somlaiera

laiera.cat

Em dic Sandra i m’agrada decorar i crear bells mobles.
Els transformo conservant el seu passat encant però amb una
renovada imatge.

Faig decoració sobre fusta amb pintures a l’aigua seguint una línia
senzilla i càlida, aplicant diferents tècniques decoratives.
“Allarga la vida als teus mobles”

sandra.gimle@gmail.com

Instagram: @sandragimle

DOOS

Joieria amb fusta i plata

Joieria amb fusta i plata

DOOS

@somlaiera

laiera.cat

Del nostre amor per la natura, neixen les nostres joies. D’aquí que
la fusta estigui sempre present en totes les nostres peces. Per a
nosaltres, portar una joia de DOOS és portar un trosset de natura a
la pell que et connecta amb la terra.
DOOS és l’evolució de La fusta boja.

Mitja lluna
Teníem clar que la lluna no podia faltar a la nostra col·lecció, i és
que ens en considerem uns amants absoluts. Aquestes arracades
són la nostra petita aportació per aquelles persones que també se’n
considerin. Una mostra de joieria càlida que us oferim des de DOOS.

www.doosjoies.com
hola@doosjoies.com

Instagram: @doos_joies
Facebook: @doos_joies

Nusart

Artesania tèxtil

Artesania tèxtil

Nusart

@somlaiera

laiera.cat

Faig nusos i teixeixo per donar cos a metres i metres de fils i llanes
de colors. Així, m’enredo i el que us ofereixo és el resultat de tot
aquest garbuix; joies teixides nus a nus amb la tècnica de macramé i
xals entrellaçats amb tècnica de teler de bastidor.

Xal de forma triangular teixit amb diferents caps de llana amb
tècnica de teler de bastidor i acabat amb dos botons de fusta.
Serveix per abrigar, per donar vida i color, per lluir. Els botons ens
permeten embolicar-nos amb el xal de diferents maneres i subjectarlo amb el botó.

nusart.olot@gmail.com

Instagram: @nusart.artesania i @glaucartesania

Mel La Calma

Apicultura a la Garrotxa

Apicultura a la Garrotxa

Mel La Calma

@somlaiera

laiera.cat

Som en Kilian i la Isabel, companys d’aventures agroecològiques i
des de fa deu anys tirem endavant el nostre projecte de producció
apícola ecològica. La nostra vocació és produir mel de forma
sostenible a la Garrotxa i distribuir-la al mercat local.

Producció pròpia de mels, pròpolis i cera. El lloc i el moment de
recollida determinen el gust i la textura de la mel. La nostra és
sobretot mel de flors de la comarca.
Treballem amb altres artesans per transformar els productes del
rusc en llaminadures, xocolates i cosmètica.

isabelvert@gmail.com

mercat del dilluns d’Olot (Xarxa social en viu!)

Joieria artesana
creativa i art

Eda Gallery
Joieria artesana creativa i art

Eda Gallery

@somlaiera

laiera.cat

Eda Gallery és un espai de creació, divulgació i venda d’art i joieria
artesana a Olot, on conèixer creadors de dintre i fora de la Garrotxa.
Som molt actius online (blog i xarxes) on donem veu als nostres
expositors i mostrem les novetats.

A Eda Gallery trobaràs joies de la nostra marca “Eda” però també
pintura, escultura, il·lustració i joieria de creadors convidats
que canvien cada 3-4 mesos. També podràs encarregar retrats
personalitzats, marcs a mida i joies personalitzades per encàrrec,
fetes amb tu i per tu.

www.eda.gallery
eda@eda.gallery

Instagram: @gallery.eda
Facebook: @gallery.eda

Cacau Pastisseria

Xocolateria i pastisseria

Xocolateria i pastisseria

Cacau Pastisseria

@somlaiera

laiera.cat

Ens dediquem a la pastisseria.
Tant ens apassiona la base d’origen ancestral com la creació d’autor.
Partim del dolç, però també som salats, picants i amargs.
I el que més ens xala és treballar la xocolata.
#ArtesaniaoBarbàrie

Manipular, treballar, elaborar, embrutir, olorar, compartir i
aprendre amb la xocolata. Més enllà dels 54 tipus de rajoles.
Encenalls, banyats, bombons, torrons, mones, escultures....
Tu proposa. Digues què vols i ja ens espavilarem. Tot és possible
#CacauoMortVencerem

www.cacau.cat
info@cacau.cat

Instagram: @cacau_pastisseria
Facebook: @pastisseriacacau
Twitter: @cacaupuntcat

Costura, formació

Atelier de Fabric’s Soul, by
Bibi Gerez

Atelier de Fabric’s Soul,
by Bibi Gerez

Costura, formació

@somlaiera

laiera.cat

Em dic Bibi. Sóc biòloga de professió, costurera de passió.
Estic al capdavant de l’Atelier, un petit taller-botiga on es pot
aprendre a cosir, a brodar a mà i comprar teles a metres. També
tenim una biblioteca de patrons!
A més fem productes textils artesanals.

La manta dels records està feta amb retalls de samarretes. Cada una
d’elles explica una historia, un record. A més és un bon exercici de
reciclatge! Pots portar les teves samarretes i nosaltres te la fem!!
I és ben calentona… Ideal pels dies de sofà en les fredes tardes
d’hivern!

www.fabricssoul.com
info@fabricssoul.com

Instagram: @bibigerez
Facebook: Bibi Gerez

Santa Pau Ale Works

Cervesa Artesana

Cervesa Artesana

Santa Pau Ale Works

@somlaiera

laiera.cat

A Santa Pau Ale Works elaborem cervesa de manera rústica i
tradicional, intentant fer servir el mínim de processos industrials
i el màxim de productes silvestres i naturals. Treballem amb i per
l’entorn del Parc Natural de la Garrotxa des del 2013.

A Can Masnou oferim tastos per grups a l’aire lliure en un entorn
familiar on nens/es i mascotes són benvingudes.
Demana informació i tarifes trucant als telèfons:
972 680 189 / 661 153 975

santapau@protonmail.com

Instagram: @santacervesa
Facebook: santapauales

Creació tèxtil

Des.de.ca.sa
Creació tèxtil

Des.de.ca.sa

@somlaiera

laiera.cat

I si et digués que faig bosses que obren portes?
Sóc Zury Viera, creadora i maker de bosses i accesoris. Fa tretze anys
vaig arribar a Olot, on ha nascut i creix el meu projecte. Aquí -entre
volcans- visc, crec, cuso i et convido a tu: Obre’t a Des.de.ca.sa des de
casa teva: la clau és la clau.

Des.de.ca.sa és una marca de bosses i accesoris de roba
confeccionats a mà. Una clau vintage rellueix en cada peça,
convidant a pensar en les portes que vindran. I el més atractiu de
tot és que són bosses reversibles, un dos en un que té cura de tots els
detalls.

www.bolsosqueabrenpuertas.com
hola@bolsosqueabrenpuertas.com

Instagram: @desdecasabags
Facebook: Desdecasa

Terraentremans

Ceràmica artesanal

Ceràmica artesanal

Terraentremans

@somlaiera

laiera.cat

Cada peça passa per les meves mans, amb cura, delicadesa i amor.
Compartir el meu “Ikigai” em fa feliç.
Les mans són un mitjà per formar i transformar, donar i rebre, per
cuidar i cuidar-nos, per acariciar-nos i per percebre textures amb el
tacte.

Ceràmica realitzada a mà, funcional i apte per l´ús domèstic o com a
peça artística, complement o decorativa.

terraentremans@gmail.com

Instagram: @terraentremans

Marta Sala Rifà
Creativa i comunicadora estratègica

Creativa i comunicadora
estratègica
Marta Sala Rifà

@somlaiera

laiera.cat

Fa 8 anys que treballo dissenyant i produint experiències
d’aprenentatge i canvi fusionant consultoria, art i tecnologia,
combinant metodologies basades en el disseny motivacional i
la gamificació, per a recursos humans, educació, salut, esports i
turisme.

M’agrada fer que les coses passin, connectant idees i persones i
aportant a projectes on comparteixo el propòsit, com La iera, que
treballa per a què el que creem i consumim tingui l’impacte que
volem en la nostra vida, la dels nostres veïns i veïnes i la del nostre
territori.

www.linkedin.com/in/martacsr
www.studio.cookiebox.es

Instagram: @martacsr

Artishock
Art com sigui

Art com sigui
Artishock

@somlaiera

laiera.cat

Sóc la Kirsten de l’Artishock, considero l’art alguna cosa més que
produir obres d’art. L’art és una manera d’entendre la vida, de sentir
el món.
Arishock és confrontació i debat continu amb l’entorn.
artishock.kirsten@gmail.com

M’agrada la fotografia! Abans revelant en blanc i negre al meu
laboratori, ara en digital.
Tinc l’honor d’haver pogut seguir amb la feina, que l’Alba Danès va
iniciar l’any passat, fent les noves fotos del catàleg de la Iera 2020.

Fotografies:
Kirsten Barbara Bolg
CC BY-NC-SA Alba Danés Boix / Resilience.Earth
Iniciativa:
Associació de Creadors de la Garrotxa la iera
laiera.cat
Disseny:
Estudi gràfic visavis.cat
Amb el suport de:
Dinàmig
Ajuntament d’Olot
2020/2021
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