
MAPES DE CONCLUSIONS: ARTESANIA POST DIGITAL I REPENSANT L’ ARTESANIA CONTEMPORANIA



¿Com entenen ‘el sector’ 
les noves generacions 
de creatius, i quines son 
les seves inquietuds i 
propostes?

S’han elaborat dos mapes de conclusions a partir de les 
jornades de DIÀLEGS, realitzada durant el present mes 
d’ocutbre a l’Escola Massana de Barcelona, tant amb estudiants 
com amb joves creatius.
Aquests mapes recullen les diferents aportacions realitzades 
pels diferents grups de treball, les seves necessitats i propostes 
al voltant de les diferents temàtiques abordades durant les 
jornades: transversalitat creativa i contemporaneitat, formació 
i aprenentatges, professionalització i èxit, espais de treball, 
digitalització i noves tecnologies, i comercialització. 
Més enllà d’aquest document, es fa entrega dels mapes de 
conclusions en format jpg per tal de poder visualitzar la 
informació millor.

























¿Quines relacions 
podem establir entre les 
conclusions de diàlegs 
2018 i els projectes en 
funcionament de la 
FAAOC?

A primer cop d’ull, i fent una lectura ràpida a través dels 
mapes visuals, les diferents necessitats i propostes expressades 
pels joves creatius ens conecten, en primera instància, amb el 
projecte de SEUS TERRITORIALS de la FAAOC.
El projecte Seus Territorials, forma part del Pla d’Acció 2018 
elaborat per la Federació. Aquesta iniciativa té per objectiu 
principal la conceptualització d’un projecte pilot per a la creació 
d’una seu territorial artesana que dongui un marc digne al 
sector i el posi en valor.  Aquest projecte representa un dels 
més importants de la Federació ja que contempla molts dels 
objectius definits en el seu Pla Estratègic 2018-2020.
Un espai que vol oferir diferents serveis (punt d’informació, 
sales de reunió, tallers per formacions i per experimentació, 
botiga, sala d’exposicions), i que vol complir amb diferents 
objectius i funcions: afavorir el treball interdisciplinari; establir 
sinergies amb altres institucions per generar nous models 
de negoci; oferir resposta a les necessitats del sector; ser un 
referent pels joves creatius...)
A través d’una primera lectura de les idees i opinions recollides 
a les jornades, com la demanda d’accesibilitat a espais per 
experimentació o la proposta d’obrir nous canals i vies de 
comunicació, ens ha semblat interessant poder establir un 
mapa relacional entre algunes de les conclusions, y la proposta 
del projecte de Seus Territorials. 



DIÀLEGS DIÀLEGSPROJECTE SEUS TERRITORIALS FAAOC



¿Quins són els altres 
‘punts de trobada’ entre 
els joves creatius i els 
representants del sector 
artesà?

Si fem una lectura més acurada de les conclusions, més 
enllà del projecte de les seus territorials, podem trobar també 
punts de trobada entre les reclamacions i propostes dels joves 
artesans, amb les diferents línies de treball i objectius proposats 
dins del Pla Estratègic de la FAAOC 2018-2020.
En aquest sentit, hem volgut, per cada un dels objectius 
definits per la Federació en el seu document marc, vincular-
hi, tots i cada una de les aportacions fetes. Tant en la jornada 
de DIÀLEGS 1 amb els estudiants, com en la jornada de 
DIÀLEGS 2 amb els joves creatius.
Així doncs, el resultat, són diferents mapes relacionals per 
cada una de les seves línies estratègiques: innovació, identitat 
i marca, dinamització i representativitat; i lligat amb les idees 
sorgides durant la jornada. 
L’ anàlisi relacional de les conclusions pot esdevenir un primer 
pas per trencar amb la bretxa generacional del sector, i 
iniciar un camí per al desenvolupament conjunt de projectes 
compartits amb els joves creatius.



DIÀLEGS DIÀLEGSPLA ESTRATÈGIC DE LA FAAOC: Línia 1 Innovació



DIÀLEGSPLA ESTRATÈGIC DE LA FAAOC: Línia 2 Identitat i Marca



DIÀLEGS DIÀLEGSPLA ESTRATÈGIC DE LA FAAOC: Línia 3 Dinamització



DIÀLEGS DIÀLEGSPLA ESTRATÈGIC DE LA FAAOC: Línia 4 Representativitat


