
DOSSIER
PROGRAMACIÓ

2019Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER)



Programa d’accions adreçades al 
col·lectiu de l’artesania artística 
dels municipis del Ter-Brugent 
(Amer, Anglès, la Cellera de Ter, 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, 
Sant Feliu de Pallerols i Susqueda).

El projecte COOP’ART (2018-2020) és una 
iniciativa que té com a objectiu millorar el potencial 
del sector de l’artesanat artístic, contribuint en la 
valorització del patrimoni cultural i l’atractiu turístic 
del territori. Es tracta d’un projecte transfronterer 
on participen diferents entitats franceses de Midi 
Pyrénées i Languedoc Rousillon i de Catalunya.
  

PRESENTACIÓ



Sessions formatives adreçades al col·lectiu d’artesans d’arts i oficis entorn a temàtiques diverses

PÍNDOLES FORMATIVES 

Píndola 1 Píndola 2 Píndola 3 Píndola 4
Disseny 
del producte 
artesà 

Models 
de negoci 
i creació d’una 
empresa artesana 

Estratègies i 
canals de venda 
per a 
l’artesania

Creació 
d’experiències 
turístiques a partir 
de l’artesania 
artística

Dissabte, 8 de juny Dijous, 13 de juny Dimecres, 9 d’octubre Dimecres, 16 d’octubre
10:00 a 14:00h 15:00 a 20:00h 16:00 a 19:00h 16:00 a 20:00h

Anglès Bonmatí La Cellera de Ter Amer



Disseny del producte artesà 

Píndola formativa per tal d’aportar orientacions clau a l’hora d’innovar en la 
conceptualització i disseny de productes artesans d’acord amb les tendències 
actuals del mercat.

Aquesta píndola aprofundirà en com es relacionen el disseny i l'artesania i de com enfocar el 
producte artesà (disseny, gràfica, packaging, ús de noves tecnologies aplicades al disseny i a la 
producció artesanal, entre d’altres).

4 hores

Guillem Ferran, dissenyador industrial expert en suport al producte artesà

Descripció

Continguts

Durada

Formador/a

8 de juny 2019 de 10h a 14h - Sala Fontbernat, Jardins de Can Cendra, AnglèsData, hora i lloc

Enllaç d’inscripció AQUÍInscripcions

Píndola 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBWupoBIRD5_omdIpcW3RVwmNjJonF71KJRAHO4HIcWNwk0Q/viewform



Models de negoci i creació d’una empresa artesana

Aquesta píndola formativa consistirà en orientar a les persones assistents en el procés de 
reflexió previ a la creació d’una empresa o en el procés de redefinició del seu model de 
negoci si ho consideren necessari, en el context del sector de l’artesania. 

Què és model de negoci: El Business Model CANVAS. Alineem la nostra proposta de valor amb 
el mercat, definim la nostra proposta de valor, canals de distribució i comunicació, relacions amb 
els clients, ingressos/subvencions, recursos clau, activitats clau, aliances, costos, definim el nostre 
model de negoci.
Creació de l’empresa artesana (formes jurídiques, fiscalitat, procés de constitució).

5 hores

Teia Guix (Coemprèn)

Descripció

Continguts

Durada

Formador/a

13 de juny 2019 de 15h a 20h - Centre Cívic Bonmatí, C/ Ipso Lauro, 12         Data, hora i lloc

Enllaç d’inscripció AQUÍInscripcions

Píndola 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJqc2hfNvghHwFG8ZEcl4yjanlWZUtVet7o6Vu3pvxfjQSpA/viewform



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGu0bYCI8sQKCyrsl2DGH8KWVzljG9oYehvShVO4iKmsbt4w/viewform

Píndola 3 Estratègies i canals de venda per a l’artesania

La píndola formativa consisteix en donar a conèixer diferents estratègies i canals de 
venda de l’artesania, a partir de les tendències i de l’exposició de casos reals.

Definició del concepte d’artesania, valors intrínsecs de l’artesania, segments de mercat, 
identificació de clients potencials, estratègies per donar valor afegit al producte artesà, 
diferents canals de venda físics i online en funció del tipus de producte i les seves 
característiques, etc.

3 hores

Núria Alamon (Raiels · Iniciatives que arrelen) 

Descripció

Continguts

Durada

Formador/a

9 octubre de 2019 de 16h a19h - Ajuntament de la Cellera de Ter, Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 18-20. Data, hora i lloc

Inscripcions Enllaç d’inscripció AQUÍ



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPlyYBmGXuiSYw44O-xG-BAh9AvWSfhWR0JVo7kPTaNAqgA/viewform

Creació d’experiències turístiques a partir de l’artesania artísticaPíndola 4
Píndola formativa adreçada a artesans/es que tinguin interès a conèixer com es pot 
dissenyar una experiència turística a partir de l’artesania artística ja sigui oferint tallers, 
activitats participatives, visites, entre d’altres.

Part teòrica: El producte turístic vinculat a l’artesania. Principals components que ha de tenir una 
experiència turística (ja sigui una visita guiada, un taller o una demostració). Beneficis que 
aporten les experiències turístiques a un artesà/na. Procés de creació d’un producte turístic. 
Experiències de referència. Comunicació i comercialització.
Exercici pràctic de la idea al producte turístic per tal que les empreses participants tinguin un guió 
dels aspectes claus a definir per estructurar una experiència turística basada en l’artesania artística.

4 hores

Núria Alamon (Raiels · Iniciatives que arrelen) 

Descripció

Continguts

Durada

Formador/a

16 d’octubre de 2019 de 16h a 20h - Can Boles, Pl. del Monestir, 5, AmerData, hora i lloc

Inscripcions Enllaç d’inscripció AQUÍ



Assessorament empresarial
Assessoraments i acompanyaments

Bloc 1 L’assessorament empresarial constarà d’una bossa d’hores entre presencials i no presencials o seguiment telemàtic a 
distribuir entre els projectes que participaran en el programa i constarà de dues parts: 

a) Visita personalitzada al taller de l’artesà/na o 
espai de treball per part de la persona assessora 
per tal de conèixer millor el projecte artesanal.  

b) Tutories personalitzades amb les persones 
emprenedores i empresàries participants a l’assesso-
rament per tal d’ajudar-los a fer una valoració del 
seu projecte i definir estratègicament les accions a 
dur a terme per posar-les en marxa, fer-les créixer o 
avaluar la seva viabilitat en funció de cada projecte 
de forma molt personalitzada. 

Assessorament a càrrec de Teia Guix, creadora de Co-emprèn que és una consultoria que es dedica a avaluar la 
viabilitat de noves iniciatives empresarials col·laboratives. Es dedica a formar, assessorar i gestionar projectes, 
conceptualitzar i avaluar nous models de negoci tant de noves iniciatives empresarials com de redefinició de 
models ja existents.

S’iniciaran al mes de juny fins al mes de novembre.



Assessorament al disseny de producte i producció
Assessoraments i acompanyaments

Bloc 2 L’assessorament en disseny de producte i producció constarà d’una bossa d’hores presencials i no presencials o 
seguiment telemàtic a distribuir entre els projectes que participaran en el programa i constarà de dues parts:

a) Visita personalitzada al taller de l’artesà/na o 
espai de treball de l’emprenedor/a per part d’un 
dissenyador expert en disseny de producte artesà. La 
visita in situ permetrà l’avaluació de l’espai, les eines 
de treball, el procés de producció, la diversitat de 
peces, entre d’altres. 

b) Sessions de treball col·lectives amb els i les 
artesanes (4h per sessió) en les quals es treballaran de 
forma conjunta els següents aspectes:
• Sessió 1. Investigació: Recerca i conceptualització.
• Sessió 2. Disseny del producte: Formalització i iteració.
• Sessió 3. Desenvolupament del producte i adaptació del 
producte/col·leccions (tipus de materials, qualitat dels 
acabats, comunicació i fotografia).
• Sessió 4. Comercialització i Packaging.

Assessorament a càrrec de Guillem Ferran, dissenyador que compta amb experiència professional en diferents empreses 
i amb el seu propi estudi. Ha estat docent en diferents escoles de Disseny com Llotja, IED, Massana i Elisava. Ha trebal-
lat i treballa en projectes en relació amb la ideació, creació i presentació de productes innovadors, per entitats públiques, 
privades i persones emprenedores. Realitza assessorament per a petites i mitjanes empreses productores i artesanes.

S’iniciaran al mes de juny fins al mes de novembre.



La inscripció a totes les accions 
del programa és gratuïta. 

INSCRIPCIONS Et pots inscriure per les següents vies:
Per mitjà del formulari electrònic a través del portal:     
www.selvacultura.cat 
Per mitjà de correu electrònic o telèfon: 
nuria.alamon@raiels.cat  (696 103 559)

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant 
el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). 
L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. 
La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres 
a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.


