
DIÀLEGS: ARTESANIA I FIRES 

Fires i papers. Models de gestió i acreditació 



49,04% 

1,50% 

19,06% 
0,43% 

0,64% 

28,27% 

1,07% 

Altres (229)

Antiquaris, art (7)

Artesania, ceràmica (89)

Construcció, habitatge i llar (2)

Llibres, paper i arts gràfiques (3)

Multisectorial (132)

Tèxtil, pell, moda i complements (5)

Fires de Catalunya 

Fires registrades a la DGC (467). Fires per sector: 
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Fires de Catalunya 

Fires registrades a la DGC. Fires d’artesania (89) per territori: 
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22% 

7% 

8% 

17% 

29% 

5% 

12% 

A. Metropolitana (20)

A. Ponent (6)

Alt Pirineu (7)

C. Catalunya Central (15)

C. Gironines (26)

C. Tarragona (4)

Terres de l'Ebre (11)



Mapa fires monogràfiques 

Artesania Catalunya certifica 25 fires monogràfiques i 3 activitats d’interès arreu del territori 
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ARTESANIA CATALUNA - ARTESANS 

Elomi 
Fira d’Argentona 2015 



Posa’t en valor! 

 L’ús al qual es vol destinar 
l’objecte 

 El mèrit que se li atribueix 

 El grau d’exclusivitat que se li 
atorga 

 Atributs socials de l’artesania 

 Valor patrimonial i de proximitat 

 Els paràmetres de comparació, 
que corresponen a: 
 Els productes industrials 

 Els productes artesans d’altres 
països del món 

Factors que intervenen en la 
percepció del preu 
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 Autoria 

 Etiquetatge 

 Exclusivitat 

 Utilitat 

 Singularitat 

 Creació de valor en el punt de 
venda: 

 Proactivitat 

 Presentació del producte 

 Campanyes específiques 

 Demostracions 

 

 

Factors que posen en valor el 
producte artesà 



Fes-te veure! 

Cens d’artesans* en actiu: 1.644 
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Carnet de mestre artesà (116) Carnet d’artesà professional (1.111) 

* Artesania artística i d’ofici 

Carnet d’artesà divulgatiu (417) 



Fes-te veure! 

Etiquetatge D’A 
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Fes-te veure! 

DEVA 
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Concha Blanch 



Posa’t al dia! 

A què és deu la baixa participació del sector? 
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Utilitza les eines al teu abast 

Programa específic per a la comercialització de l’artesania 
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147 expedients 

 

Promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat i la qualitat mitjançant la 
participació d’empreses artesanes en fires i salons relacionats amb l’activitat artesanal 
 

326.000€ pressupostats 

 

14% 

14% 

72% 

Àmbit (450) 

Internacional (65)

Estatal (62)

Nacional (324) 88,54% 

8,67% 

1,24% 

0,62% 
0,93% Territori 

Barcelona capital (287)

P. Barcelona (28)

Girona (4)

Lleida (2)

Tarragona (3)



Utilitza les eines al teu abast 

Participació a fires 
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35,11% 

33,33% 

5,78% 

5,56% 

3,33% 

3,33% 

2,44% 2,44% 

2,44% 
2,22% 

2,00% 

2,00% 
Portal de l'Àngel (158)

Altres (150)

Fira de Sant Tomàs i de Reis (26)

Expohogar (25)

Biocultura (15)

Creativa (15)

Fira ACAR del carrer Argenteria (11)

Fira Palau de Mar (11)

Fires de Nadal varies (11)

Fira de Santa Llúcia (10)

Espaijoia (9)

L'Artigiano in Fiera (9)
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I els organitzadors? 

 Elaborar el reglament intern 

 Coordinació institucional 

 Garantir la diversitat, qualitat i autenticitat de l’oferta 

 Gestionar el bon funcionament i la imatge de la fira 

 Comunicació i difusió 

 Enquestes de valoració tant als expositors com als visitants 

 

Factors a tenir en compte 
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Com ho podem fer? 

 Conceptualització 
 Briefing, missió, públic objectiu 

 Estudi dels punts forts del municipi 

 Naming i imatge corporativa 

 Gestió 
 Planificació 

 Equip de treball 

 Pressupost detallat 

 Posada en escena 
 Disseny de l’espai 
 Expositors 

 Programa d’activitats paral·leles 

 Comunicació i difusió 

 

Decàleg 
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I nosaltres? 

 Difusió del decàleg 

 Assessorament i participació en la selecció de participants 

 Assessorament i participació en la selecció de producte 

 Assessorament en les normes de participació 

 Reconeixement i promoció 

 Convenis de col·laboració 

 

Què fem per vetllar per la qualitat de les fires? 
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The CraftRoom 

Missió 
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 Fomentar la presència i el coneixement, tant a Catalunya com a l’exterior, del 
sector de l’artesania catalana. 

 Promoure la comercialització dels productes i serveis artesans catalans entre 
consumidors, compradors i prescriptors. 

Visió 

 Fer de The CraftRoo  el gra  esdeve i e t de l’artesa ia i u  saló de referè cia pel 
sector artesà estatal i internacional. 



The CraftRoom 

 Qualitat: cerca de l’excel·lència. 

 Diversitat: amplia oferta expositiva. 

 Visibilitat: facilitar una plataforma als diferents col·lectius per arribar al públic 
professional i general. 

 Col·laboració: fomentar sinergies entre els diferents col·lectius. 

 Difusió: incrementar el prestigi de l’artesania en la societat a través d’activitats 
paral·leles. 

 Talent: divulgació dels projectes amb qualificació d’excel·lent de final d’estudis 
d’alumnes de les Escoles d’Arts i Disseny catalanes. 

 

 

Què busquem? 
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