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El Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana és una entitat
destinada a difondre i potenciar la nostra artesania, així com a
promoure la consolidació i la competitivitat de les empreses dels
diferents sectors artesanals que la integren.
En aquest sentit, convoca els Premis Artesania Comunitat Valenciana
per a incentivar la creació artesanal, la innovació, el compromís amb un
desenvolupament sostenible, i l’adaptació a les tendències del mercat,
així com per a premiar el saber fer de les artesanes i els artesans a
través del seu reconeixement social i empresarial.
El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana es una entidad
destinada a difundir y potenciar nuestra artesanía, así como a promover
la consolidación y la competitividad de las empresas de los distintos
sectores artesanales que la integran.
En este sentido, convoca los Premios Artesanía Comunitat Valenciana
para incentivar la creación artesanal, la innovación, el compromiso con
un desarrollo sostenible y la adaptación a las tendencias del mercado, así
como para premiar el saber hacer de las artesanas y los artesanos
a través de su reconocimiento social y empresarial.
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PREMI
ARTESANIA
COMUNITAT VALENCIANA
2020
Aquest premi té com a objecte guardonar la
globalitat d’una trajectòria empresarial, del seu
saber fer, i la capacitat del conjunt de la seua
obra i de les seues iniciatives per a transmetre
els valors positius i diferenciats de l’artesania.

ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

ARTESANÍA EN VIDRIO J. SORRIBES, SLU

PREMI
ARTESANIA
COMUNITAT
VALENCIANA 2020

Empresa familiar, de tercera generació, amb trajectòria des de 1920, de demostrada capacitat i experiència
per a desenvolupar la seua activitat artesanal amb el vidre modelat i bufat, que ha sabut adaptar-se als
temps gràcies al canvi de model de negoci i a la capacitat de personalitzar el vidre a les necessitats de la
seua clientela. Ha realitzat nombroses col·laboracions amb artesans i artesanes, artistes i dissenyadors i
dissenyadores tant en l’àmbit local com nacional, i ha participat activament en el foment de la difusió de l’art
del vidre, i de les tècniques de treball artesanal. Intervé en projectes formatius i de col·laboració amb escoles
d’art i disseny i universitats, i ha sigut guardonada amb nombrosos premis.
Candidatura avalada per l’Associació Espanyola de Bufadors de Vidre.
vidriosorribes.com
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ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

MEGA MOBILIARIO, SL

ART A MÀ JOYEROS, SCV

Empresa fundada en 1980, de segona generació, fidel des dels seus orígens a la fabricació artesanal
de mobiliari de fusta natural, 100 % fabricada a València, al costat dels estàndards de disseny, qualitat i
innovació. Iniciada la seua internacionalització en 1999, actualment exporta els seus productes a Europa,
Amèrica, Àsia i Àfrica. Treballa amb matèries primeres de primera qualitat i manté processos de fabricació
totalment artesanals, a càrrec de fusters i ebenistes, que valoren, a través de les seues creacions, tècniques
de l’ofici com la marqueteria. Ha rebut diversos guardons i premis per la qualitat dels seus productes i
dissenys, i compta, al seu torn, amb reconeixements a la seua solvència i gestió empresarial.

Art a mà joiers sota la seua signatura comercial Art Antic porta des de l’any 1950 realitzant tota mena de
joieria i orfebreria de caràcter regional, evolucionant i traslladant aquest tipus de treball tant a festes locals
com a cerimònies nupcials. El seu treball ha sigut reconegut per la Cambra de Comerç, i han sigut guanyadors
del concurs realitzat per l’Ajuntament per a realitzar els adreços de les falleres majors de València i de les
corts d’honor de les falleres majors de València.
Els seus dissenys estan basats en llibres antics o ornamentacions. Utilitzant matèries primeres com ara or
i plata de llei realitzen des de la fosa del metall, tot el procés de joieria, gravat a mà amb burí i encastat de
pedres, així com el muntatge de perles naturals i tot això dona un acabat únic a peces atemporals.

Candidatura avalada per la Cambra de Comerç de València.
megamobiliario.com
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Candidatura avalada pel Gremi de Sastres i Modistes de València.
art-antic.net
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ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

CHOCOLATES COMES, SL

PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO, SL

Empresa dedicada a l’elaboració de xocolate des de 1870, amb una trajectòria de 150 anys, originària de
Torrent i instal·lada definitivament a Sueca. El seu bon fer permet que els seus productes incorporen la
marca de qualitat artesana que el Gremi de Mestres Confiters de la Comunitat Valenciana requereix als seus
membres. Gran defensora de l’artesania i de l’ofici de xocolater artesà, contribueix a la difusió de l’artesania
per tot el territori, a través de la realització de tastos, demostracions, tallers i exposicions, en els quals dona a
conéixer la història del xocolate. Manté les tècniques manuals i receptes originals transmeses de generació
en generació, afavorint el manteniment de productes reconeguts com el xocolate a la pedra. Compta amb un
Museu propi que rep 15.000 visitants a l’any.

Empresa de Casinos dedicada a la fabricació de torrons i peladilles amb una trajectòria de més de 90 anys.
Qualitat, atenció i innovació són les regles que sempre han prevalgut des de la seua creació en 1939. L’ús de
matèries primeres de primera qualitat i el manteniment de les receptes heretades dels seus avantpassats
caracteritzen aquesta empresa, única que ha mantingut la seua producció ininterrompudament des de la seua
creació a la localitat de Casinos. L’afany per l’adaptació al mercat sempre ha portat l’empresa a reinventar-se, i
aquesta ofereix gran varietat de torrons i sabors que han tingut un gran acolliment pel públic.

Candidatura avalada pel Gremi de Mestres Confiters de la Comunitat Valenciana, la Cambra de Comerç de
València i PROAVA.

Candidatura avalada per l’Ajuntament de Casinos.
peladillas-y-turrones-navarro.business.site

chocolatescomes.com
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ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA

PIRÓ ORFEBRES, SL

SALSAS ARTESANAS F. GIL M., SL

Empresa familiar fundada en 1945, dedicada a la realització i restauració d’orfebreria religiosa i decorativa
que desenvolupa la seua activitat en la ubicació original, el cor del barri del Carme. Treballa respectant les
tècniques artesanals tradicionals, combinades amb altres tècniques actuals que complementen i ajuden a
realitzar encàrrecs d’índole diversa, atesa la diversificació de la producció més enllà de l’àmbit religiós amb el
qual va començar el seu fundador Antonio Piró García. Ha rebut diversos reconeixements i el títol de Cavaller
d’Argent del Gremi de Joiers, i ha col·laborat amb nombroses institucions públiques i privades.

Empresa originàriament dedicada a l’alimentació que en 2007 opta per la diversificació, i es dedica a
l’elaboració de l’allioli artesà, per la demanda que hi ha en el mercat.
Posteriorment incorpora l’elaboració de productes carnis, adaptant els mètodes tradicionals per a preparar
aliments que han passat a través de les diferents generacions, i els adequa a les necessitats de la producció
actual per a arribar al públic de hui dia que aprecia els sabors d’antany. Els aliments es preparen sense pressa
i amb estima, mantenint els sabors associats al menjar tradicional. Les millors matèries primeres i la millor
elaboració, donen com a resultat el millor producte.

Candidatura avalada per la Cambra de Comerç de València.
pirorfebres.com
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Candidatura avalada per l’Ajuntament d’Altura.
artesanosgil.com

17

PREMI
TRADICIÓ

Aquest premi té com a objecte guardonar
les obres desenvolupades pel seu autor
o per la seua autora amb criteris d’originalitat
i singularitat, i inspirades en el seu saber fer.

TRADICIÓ

PREMI
TRADICIÓ

TRADICIÓ

PIRÓ ORFEBRES, SL

ELISABET MORENO ZAPATA

COCO JOIER

KADO

VALÈNCIA
pirorfebres.com

VALÈNCIA
elisabetmoreno.com
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TRADICIÓ

TRADICIÓ

CATALINA MARTÍNEZ GAMARRA

ÁNGEL ALFARO MARTÍNEZ

TRADICIÓ I ACTUALITAT

LA TERRA SOC JO/JO SOC LA TERRA

COCENTAINA
tiendalamacaterine@gmail.com

TAVERNES BLANQUES
angelalfaro.es
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TRADICIÓ

TRADICIÓ

ART A MÀ JOYEROS, SCV

BENITO LOZANO BLANCO

SOMNI FLORAL DEL MEDITERRANI

DAGA BLAVA

VALÈNCIA
art-antic.net

VALÈNCIA
artesaniabeni.blogspot.com.es
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TRADICIÓ

TRADICIÓ

ELENA SÁNCHEZ SANTOS

EVA ESCAMILLA TAMARIT

NINES LERELE

VALÈNCIA

ONDA
lelelerele.com

VALÈNCIA
ensedarte.com
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TRADICIÓ

TRADICIÓ

IRENE MOLINA PASCUAL

MARIA JOSÉ ARANDA MARTÍNEZ

BLAVENCA

EL MEU PRÒXIM VIATGE

ONDA
alfarim.es

ALBORAIA
isamar-aranda.com
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PREMI
AVANTGUARDA

Aquest premi té com a objecte guardonar
les obres caracteritzades pel seu alt valor creatiu
i el seu esperit innovador des de l’òptica funcional
i formal.

AVANTGUARDA

PREMI
AVANTGUARDA

AVANTGUARDA

SIMONE SIMONS

TERESA MIÑANA MOLLÁ

BOSSA DE MÀ AMB UN SOMRIURE

BARDISSA

CHELVA
trendza-bags.com

AIGÜES
www.artespart.com
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AVANTGUARDA

AVANTGUARDA

Mª DEL MAR CASTELLÁ BOIGUES

OOBUKA, OE

COL·LECCIÓ “NENÚFAR”

PETRA

GANDIA
maracolori.com

VALÈNCIA
oobuka.com
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AVANTGUARDA

AVANTGUARDA

CARMEN PERIS ROCA

Mª CONCEPCIÓN MENÉNDEZ GARCÍA

COLLARET FULLES DE TARDOR

COL·LECCIÓ DE XALS I BUFANDES “NUNO”

VALÈNCIA
mardelcarmen.com

ALACANT
artentextil@gmail.com

36

37

AVANTGUARDA

AVANTGUARDA

AMPARO DE RAMÓN GARRIDO

INNOVATIVE GREEN INSTITUTE, SL

LLESQUES

UMA KIWE-XAMPÚ SÒLID-CABELLS LLISOS-AMB OLI DE MACADÀMIA BIO

ALCOI
amparo.deramon.garrido@gmail.com

ORPESA
innovativegreeninstitute@gmail.com
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AVANTGUARDA

AVANTGUARDA

SARA SORRIBES + ARTURO MORA

ÁNGEL ALFARO MARTÍNEZ

ATAURIC DE VIDRE

GOT VALÈNCIA ESSÈNCIA

MANISES
vidriosorribes.com
reflejometalico.com

TAVERNES BLANQUES
angelalfaro.es
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PREMI
INNOVA

Aquest premi té com a objecte reconéixer
i incentivar els artesans i les empreses artesanes
del sector agroalimentari que desenvolupen
productes originals, singulars i innovadors des
de l’òptica material, formal o de procés, pròpia
del seu ofici.

INNOVA

PREMI
INNOVA

B&B BREW AND SPIRITS, SL

LÍNIA DE CERVESES SENSE ALCOHOL ARTESANES
Primera empresa de la Comunitat Valenciana a elaborar una cervesa artesana sense alcohol obtinguda
mitjançant mètodes d’elaboració exclusivament artesanals i tradicionals, sense recórrer a procediments físics
o químics. S’ha seguit un complex i innovador procés, que ha requerit diversos anys de desenvolupament,
per la gran dificultat tècnica d’elaborar una beguda fermentada (on la mateixa fermentació genera alcohol) la
graduació final del qual no siga superior a l’1 %.
Fruit d’aquest desenvolupament sorgeix la seua primera cervesa sense alcohol, Bluessin, d’estil Pale Ale rossa,
que va obtindre una medalla en el Concurs Internacional de Barcelona, el març de 2020. Actualment treballa el
desenvolupament d’uns altres estils dins de la categoria de cervesa sense alcohol, i ja està a la venda el segon
de la seua gamma, Celestial Sense, estil IPA, en botella de 33 cl, en l’àmbit nacional. Atés l’interés del mercat
estranger, s’estan establint acords d’exportació d’aquest producte artesanal i innovador.
brewandspirits.com
44

INNOVA

INNOVA VEG. COOP. V. (VEGADÉNIA)
INTEGRAL I DERIVADES

Sota el lema “”Integral i derivades” es presenten tres elaboracions culinàries amb base de cigrons: l’aquafaba
bio i dues varietats d’hummus bio, en la cerca d’una solució integral entorn del cigró, que permeta el complet
aprofitament de la matèria primera.
L’aquafaba és una reducció de l’aigua o caldo de cocció de llegums, especialment la de cigrons, al punt
exacte de concentració. Aquest caldo, enriquit amb les proteïnes vegetals del cigró, es comporta d’una forma
molt similar a la clara d’ou, és un substitutiu natural d’aquesta en elaboracions culinàries molt diverses, i es
converteix en un producte especialment recomanat per a persones intolerants a l’ou i aquelles que opten per
l’alimentació vegana.
L’hummus bio de cigrons als tres alls i tomaca rostida i l’hummus bio de cigrons amb carabassa i ras el
hanout són les altres dues elaboracions.
vegadenia.com
45

INNOVA

INNOVA

PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO, SL

BEGOÑA PÉREZ FERNÁNDEZ

Aquest torró praliné amb quicos, ametla molta molt refinada en combinació amb xocolate i dacsa
lleugerament torrats i salats, Quicos ofereix una textura diferent del torró clàssic, una fusió diferent de sabor
dolç i salat i una textura sorprenent.
Amb una original presentació, en pot de vidre amb tapa embolicada en tela de sac i una cullera de fusta, i la
perfecta combinació de les diferents matèries primeres del producte, l’objectiu és presentar un torró amb
un format i unes textures diferents i innovadores, que pretén trencar amb la idea del torró com a producte
estacional nadalenc, i convida a consumir-lo durant tot l’any com a postres, i en aquest cas amb cullera.

Es tracta d’un pastís que naix de la tradicional coca de fira, un plat indispensable durant els dies de Fira
d’Ontinyent, que consisteix en una base de pa a la qual s’afigen cansalada viada i llom frescos i diferents
embotits tradicionals d’Ontinyent, així com bolets o rovellons i carxofes, tot això cuinat a la planxa o en el forn
i servit sobre la base de pa.
Aquest pastís és una reducció de tots aquests ingredients a la grandària d’una terrina, on es cuinen tots al
mateix temps i es fonen junts en un mos acompanyat d’un toc innovador de gelatina de torró.
La terrina, presentada en safata d’alumini, permet gaudir d’un plat tradicional alhora que innovador i
sorprenent.

PRIMER TORRÓ QUE ES MENJA AMB CULLERA

peladillasyturrones.com
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TERRINA FIRA ONTINYENT

instagram.com/lachateta_ontinyent_carniceria
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INNOVA

INNOVA

FRANCISCA MARTÍN MAICAS

FRANCISCA MARTÍN MAICAS

Amb la intenció d’innovar partint d’un producte típicament valencià com la xufa, s’elaboren uns massapans i
unes melmelades amb diferents variants, amb mètodes completament artesanals, i amb la xufa DO València
com a element fonamental.
Seguint la recepta tradicional del massapà, encara que substituint l’ametla per la farina de xufa, s’obté un
producte molt arrelat en la nostra tradició, però amb una textura i un sabor nous.
En altres de les seues variants combina la cassalla i el café, el resultat del qual és també un massapà molt
innovador. Així com les fruitetes de Sant Donís amb sabor de xufa. Per a les melmelades es parteix del
concentrat de xufa DO València, sucre i llima, elaborant dues variants molt innovadores.

Per a l’elaboració d’aquesta melmelada, partint de l’elecció d’una fruita, en aquest cas el caqui, amb
denominació d’origen protegida Ribera del Xúquer, de primera qualitat i amb una maduració òptima, per
a macerar-la posteriorment amb sucre i llima durant unes hores, a fi d’obtindre’n tot el seu potencial. Així
s’elimina l’astringència d’aquesta fruita i s’escurça el temps de cocció, i el resultat final és una melmelada de
gran qualitat.
A aquesta elaboració se suma una variant amb un toc de cassalla, una beguda tradicional de sabor anisat,
que unida al caqui, com a element principal, i en un perfecte equilibri d’aquests dos components, ofereix un
sabor nou.

instagram.com/pasteleria_dulces_martin

instagram.com/pasteleria_dulces_martin

LA XUFA I EL SEU MÓN
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EL CAQUI DO RIBERA DEL XÚQUER
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INNOVA

INNOVA

ALTHAIA ARTESANA, SL

ELABORACIONES ARTESANAS LÓPEZ I ESPÍ, SL

La cervesa Heliodora està elaborada amb taronges Sanguinelli, antiga varietat de cítrics rojos d’intensa aroma
i el cultiu de la qual és reduït actualment, malgrat haver format part de la cultura pròpia de la Comunitat
Valenciana.
Aquesta cervesa, d’estil Berliner Weisse, una antiga recepta tradicional d’origen alemany la peculiaritat de
la qual consisteix en dues fermentacions diferents, modernitza el seu estil tradicional amb l’aportació de la
fruita natural, mitjançant l’addició del suc en fermentació, i la metodologia moderna, mitjançant inoculació i
fermentació controlades. Està elaborada amb la fruita d’uns antics tarongers d’Altea, i per al seu envasament,
a la tradicional botella de 33 cl se sumen, la botella tipus cava de 75 cl, per l’aparença rosada i aixampanyada
d’aquesta cervesa, i el pot de 33 cl.

Són unes càpsules, per a ús culinari, uniformes i elàstiques, de diàmetre entre 5 i 6 mm, de color marró
suau i sabor i aroma dolça, compostes per una membrana d’alginat sòdic (procedent d’algues marines) i un
farciment de torró de Xixona Suprema Líquida.
Aquestes càpsules tenen una gran resistència mecànica i estabilitat tèrmica, suporten temperatures de fins a
100 °C, la qual cosa permet poder afegir el producte i mesclar-lo amb altres aliments sense que la membrana
es danye.
Aquestes perles de torró esferificades, realitzades amb torró de Xixona natural, aporten un toc diferent tant
a les receptes de la cuina tradicional com a la d’autor, i ens permeten gaudir del sabor d’un producte tan
tradicional i reconegut com el torró de Xixona en un format molt innovador.

cervezasalthaia.com

turronesmanuelpico.com

HELIODORA- BERLINER WEISSE

50

TURRODELIA PEARLS
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INNOVA

INNOVA

CARNES VIVER, SL

SALSAS ARTESANAS F. GIL M., SL

Per a aquestes llonganisses de sabors s’utilitza la base de la llonganissa fresca artesana encara que elaborada
amb magre de porcs alimentats amb castanyes, en lloc de fer-ho amb magre comú. A aquesta base ja nova
s’afigen altres ingredients poc habituals en les llonganisses, amb alguns resultats com els següents:
Camperal: llonganissa amb base de magre de porc alimentat amb castanyes, mesclat amb botifarra de ceba i
pinyons.
Romántica: llonganissa amb base de magre de porc alimentat amb castanyes, mesclat amb formatge de cabra
en rotlle i anous.
Mediterránea: llonganissa amb base de magre de porc alimentat amb castanyes, mesclat amb verdures, faves i
alls tendres.
Presentat en safates biodegradables per a la seua perfecta conservació, és un producte dirigit a tots els públics.
carnesviver.com

Les salses naturals solen tindre dificultats per a mantindre’s lligades i evitar la separació de les diferents fases
que les componen segons les seues densitats relatives.
Tradicionalment aquest inconvenient s’ha resolt utilitzant ou, ja que per les seues propietats estructurals evita
la separació de les diferents fases.
No obstant això, aquesta solució no és aplicable als productes per a vegans, per la qual cosa aquesta salsa
reuneix una combinació de vegetals que dona una funció estructural semblant a la de l’ou, i manté el producte
lligat durant tota la seua vida útil.
Atesa la creixent demanda nacional de productes vegans, Artesanos Gil busca posicionar-se com a referent
en el sector de les salses veganes i en aquest sentit comercialitza aquest nou producte.

LLONGANISSES DE SABORS
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ALLIOLI VEGÀ

artesanosgil.com
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PREMI
IMATGE

Aquest premi té com a objecte reconéixer
l’esforç realitzat per les empreses artesanes
per a aconseguir una imatge de marca artesana
reconeguda i valorada pels mercats, considerant
aspectes de construcció, concepte, presència,
comunicació i màrqueting.

IMATGE

PREMI
IMATGE

IMATGE

ALTHAIA ARTESANA, SL

CERVEZA ARTESANA ALEGRÍA, SL

En cerveses Althaia hem reeditat la nostra imatge, fent una reconstrucció de marca (rebranding) global
i reestructuració dels nostres productes i imatge global de marca. A aquesta nova imatge de marca li
hem volgut imprimir un caràcter més fresc i mediterrani, com les nostres cerveses. Després de 6 anys de
trajectòria hem volgut rendir amb aquest projecte homenatge als nostres orígens vinculats a la mar i tot
el que representa. És per això que hem dividit les nostres cerveses en dues gammes, d’una banda, les
IMPRESCINDIBLES, aquelles que com el seu nom indica no et pots perdre i que refereixen a estils clàssics
del món cerveser: Blonde Ale, Brown Ale i IPA. D’una altra, les IL·LUSTRES, aquestes són cerveses més
complexes i amb major personalitat, una identitat que està representada perles reconegudes il·lustracions
de l’artista local Martutxa Casares en cadascuna de les etiquetes, pensades per als qui busquen nous sabors
i experiències. A més, hem redissenyat les etiquetes de la gamma d’Imprescindibles, perquè resulten més
fresques i atractives, acostant-la a la nova línia corporativa, un treball que ha estat a càrrec de Sola Estudio
que ha sabut aportar el sabor autèntic de sempre en aquests nous dissenys.

Som una marca de cervesa artesana valenciana que tracta de transmetre amb el seu producte i imatge,
artesania, alegria i bon fer.
Decidim canviar tota la nostra imatge amb l’ajuda de l’il·lustrador valencià Manuel Vila. Els canvis es van fer
de manera seqüencial, primer el logotip i després les etiquetes. Per al logotip es va substituir la tipografia tipus
handwritten per una altra més senzilla en majúscules que es va enquadrar per a donar millor lectura i claredat
a la marca. El disseny de les etiquetes està dividit en les de producció anual i les d’edició limitada. Les anuals,
línia sense gluten, fan l’ullet humorístic relacionat amb el nom de la cervesa. En les d’edició limitada, es busca
cridar l’atenció d’un públic especialitzat, per la qual cosa es va apostar per imatges cridaneres i provocadores,
amb més color i amb el format de pot de 44 cl.
El disseny de les etiquetes té un fort component d’il·lustració que recorda vinyetes i personatges de còmic. La
nostra nova imatge, més alegre i clara, ressalta més en les prestatgeries de les botigues especialitzades i de
consum de proximitat, i dona un valor extra al producte artesà i local.

cervezasalthaia.com

cervezasalegria.com
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IMATGE

IMATGE

ANTIGA BREWING COMPANY, SL

ASUNCIÓN PENALVA MORA. MENGES DE DEUS

Elaborem sis estils diferents de cervesa de manera contínua, a més d’altres cerveses puntualment al llarg
de l’any. Durant el període de confinament, aprofitàrem per a canviar la nostra imatge. Hem fet el que en
màrqueting es coneix com a reconstrucció de marca (rebranding). Redissenyàrem el logo, per a adequar‑lo
al nostre producte, una cervesa artesana, valenciana i de qualitat. Buscàvem una imatge més relaxada i
divertida, que s’identificara amb un producte artesà, i en la qual s’apreciara el caràcter inconformista que
ens espenta a millorar. Volíem unificar la nostra imatge i millorar el seu atractiu. Per a la il·lustració de les
nostres etiquetes comptem amb diferents artistes urbans valencians que han elaborat una il·lustració per
a cadascuna de les cerveses Antiga. Els artistes seleccionats han realitzat il·lustracions que prenen com a
referència l’art del grafiti amb estètica urbana, molts d’aquests amb temàtica social, i que transmeten valors
de dinamisme, frescor i inconformisme. El nostre dissenyador gràfic ha realitzat la resta del treball, i ha
donat coherència a la nostra marca. El resultat són etiquetes acolorides, boniques i amb el valor afegit d’una
il·lustració signada pel seu autor, diferent en cadascuna d’aquestes, fet que les fa col·leccionables.
cervezasantiga.com

La nostra imatge corporativa està formada per diversos components que en treballar conjuntament permeten
posicionar l’empresa en la ment de la clientela. El nostre logotip i elements corporatius combinen el logo
tradicional, escut familiar en marró fosc i taronja sobre beix, amb els elements corporatius formats per
un entramat de textos disposats dinàmicament que llancen missatges dels nostres valors diferencials, en
una gamma de colors verds, ataronjats, rosacis també molt naturals però aportant frescor a la marca. Les
tipografies en retolació normalitzada (lettering) en minúscules més actuals i imperfectes, ens acosten a un
públic més jove i en sintonia amb aquests valors. La trama s’usa en fons de publicacions en xarxes, està
present en el nostre embalatge, en les màscares, en panells de fons, en corners de venda, publicacions de
campanya en xarxes, fotografies de producte, etc.
Tot això fa que aquesta imatge cuidada transcendisca i es relacione amb un producte i empresa
d’envergadura i qualitat. Transmetem tradició, proximitat i adaptació als nostres temps.
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PREMI
NOUS TALENTS

Aquest premi té com a objecte reconéixer
el talent aplicat als projectes artesans més
viables de les universitats i escoles d’art
i disseny de la Comunitat Valenciana.

NOUS TALENTS

PREMI
NOUS
TALENTS

NOUS TALENTS

GEMMA HERRERO VALLS

LAURA CONSUEGRA DEL COSO

AL SAC!

RISURE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
gemherva@gmail.com

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
lauconde@etsid.upv.es
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NOUS TALENTS

NOUS TALENTS

ARIADNA ARASTEY GIBAJA

RAFAEL MORENO BAIXAULI

XARRETA

COPICA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
arastey.ariadna@gmail.com

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
rafamorenobaixauli@gmail.com
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NOUS TALENTS

NOUS TALENTS

MARIO MOMPLET GIRONA

DAVID COLLADO TRUMAN

BOLIC

LÀMPADA LA TERRETA

BARREIRA ARTE Y DISEÑO
mmomplet@gmail.com

UNIVERSITAT JAUME I
davidcotru@gmail.com
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NOUS TALENTS

NOUS TALENTS

EDUARD SORIANO PÍNTER

CARMEN RUIZ BELINCHÓN

NIU

ARRACADES BAUH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
espinter98@gmail.com

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
carmenruizbel@gmail.com
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NOUS TALENTS

NOUS TALENTS

LAURA BARRACHINA AEDO

ÁNGEL HERNAIZ MARTORELL

HASHI

MITANA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
lbarrachinaaedo@gmail.com

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
angelhernaizmartorell@gmail.com
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PREMI
DONA ARTESANA

Aquest premi té com a objecte incentivar i posar
en valor el paper creixent i la importància que té
el treball de la dona en el conjunt de l’activitat
artesana, per mitjà d’aquest singular
reconeixement de les iniciatives
desenvolupades per les professionals
artesanes.

DONA ARTESANA

VERÓNICA PALOMARES LANGA

PREMI
DONA
ARTESANA

“IN RESTAURO”. PATRIMONIO MUEBLE

Restauradora i artista fallera, amb una trajectòria de més de 25 anys en el món de l’artesania, i llicenciada en
Geografia i Història, en l’especialitat d’arqueologia, ha complementat la seua formació universitària i la seua
experiència laboral amb la formació en didàctica, bagatge que li ha permés consolidar la seua trajectòria
professional amb projectes de dinamització i difusió de l’artesania.
Compagina des de l’inici l’ofici de restauradora amb el d’artista fallera, fet fonamental per al manteniment
del seu taller. Dos oficis que es retroalimenten per a donar excel·lents resultats i viabilitat al seu projecte,
sense deixar de diversificar objectius. Ha fet nombroses col·laboracions amb artesans, artistes i institucions
públiques i privades, i ha comissariat exposicions no sols de la seua obra i trajectòria, sinó de visibilització de
l’artesania i de la importància de la dona artesana. Homenatjada per les Corts Valencianes pel seu treball com
a artesana i pel seu paper en la difusió de la cultura valenciana de manera creativa, ha dissenyat projectes de
divulgació de l’ofici i de l’artesania i el seu valor entre col·lectius educatius.
instagram.com/inrestauro_veronicapalomares
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DONA ARTESANA

ISABEL BALAGUER SÁNCHEZ
Gravadora, diplomada a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, compta amb una àmplia trajectòria
professional de treballs realitzats sobre paper, material que ella mateixa fabrica de manera tradicional i amb el
qual, aplicant diferents tècniques i acabats, obté les seues obres finals. En continu estudi i formació, assisteix
a cursos monogràfics de gravat, cal·ligrafia i pintura.
Desenvolupa el seu treball en diferents fundacions, en què destaca la seua activitat docent impartint cursos
de gravat i tallers en centres ocupacionals, escoles i instituts. Així mateix, realitza tallers sobre monogràfics de
paper, impremta, o enquadernació en les fires a les quals assisteix, i en què rep per aquests diversos premis.
Sòcia fundadora de diferents associacions, treballa per fomentar i dignificar els oficis artesans. Amb el seu
treball difon i posa en valor la importància de la tradició del paper com a suport de la cultura, en què utilitza
per a l’elaboració de les seues obres materials molt diferents, molts dels quals són reciclats així com tintes
ecològiques, en el seu compromís i respecte pel medi ambient.
verdepapel@gmail.com
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DONA ARTESANA

DONA ARTESANA

ASUNCIÓN PENALVA MORA

BEGOÑA PÉREZ FERNÁNDEZ

MENGES DE DEUS

Al capdavant de Menges de Deus, s’inicia fa 28 anys a Alacant elaborant pa de figa i ametles garapinyades de
manera natural, seguint una antiga tradició familiar i un procés completament manual. L’evolució en la millora
de les seues fórmules i tècniques, i l’assistència a fires nacionals i europees, dona un impuls a l’empresa, que
aposta per la innovació, i a través del seu departament d’I+d desenvolupa nous i originals productes. Orienta
la seua producció a la demanda i a les tendències del mercat mantenint la qualitat des de la selecció de la
matèria primera, fins al procés d’elaboració i comercialització, i això li permet posicionar el seu producte en
establiments reconeguts. Ha col·laborat amb institucions, ha presidit l’Associació d’Artesans d’Alacant i ha
participat en multitud d’accions per a la difusió de l’artesania. Així mateix, fomenta la responsabilitat social
empresarial, col·laborant i liderant campanyes solidàries.

Pertanyent a una família de carnissers, de tercera generació, aquesta artesana regenta un negoci familiar
dins del sector carni, situat a Ontinyent (València), Carn i Coses, on fa tots els elaborats, embotits i curats
de manera artesanal. Des dels seus inicis, forma part de l’Associació de Comerç d’Ontinyent i del Gremi de
Carnissers-Xarcuters de València i Província, a través del qual ha continuat formant-se, la qual cosa li permet
fer elaborats casolans més innovadors, amb combinacions de sabors i colors.
Participa en diverses fires i certàmens, com Gastrónoma, on presenta les seues innovacions, sempre
intentant cobrir les necessitats d’aquells més tradicionals, així com les de les noves generacions, amb
l’objectiu de conscienciar sobre una alimentació sana i saludable i sobretot facilitar al màxim al consumidor el
cuinat d’aquests elaborats i oferir-li l’oportunitat de donar-los el toc final del cuinat.
instagram.com/lachateta_ontinyent_carniceria

mengesdedeus.es
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DONA ARTESANA

DONA ARTESANA

ELISABET MORENO ZAPATA

LUCÍA LORENTE RAMAJO

Joiera i lacadora, busca indagar en la matèria i en la forma a través de l’estudi d’arts ancestrals i la seua
aplicació experimental en la creació de joies.
Després de llicenciar-se en Publicitat i Relacions Públiques, emprén una sèrie d’estades de treball a l’estranger,
on té el primer contacte amb el món de la joieria, disciplina en la qual posteriorment obté el Grau Superior de
Joieria Artística, amb l’especialitat en lacatge japonés.
L’any 2008 crea la seua pròpia firma de joieria i el seu estudi taller, en què compagina la seua activitat amb la
docència. Ha participat en exposicions, fires i esdeveniments que tenen com a objectiu donar visibilitat i posar
en valor el treball artesanal innovador i de qualitat. Així mateix, ha format part d’un estudi sobre el paper de la
dona artesana en la docència.
En la seua contínua recerca de nous materials i processos inicia els seus estudis en Ceràmica Artística i
col·labora activament amb una associació cultural sobre l’art del lacatge.

S’inicia en el món de l’artesania de manera autodidacta, aprenent diferents tipus de modelatge de paper de
seda i escultura. Participa en diferents fires d’artesania del territori nacional fins que en 2002 munta la seua
pròpia botiga al barri antic d’Altea. En l’elaboració totalment artesanal dels seus llums, combina la duresa de
construcció de l’estructura en acer amb la suavitat de la llum que projecta el paper de seda amb què recobreix
l’estructura, per a aconseguir dissenys i figures únics que han rebut nombrosos reconeixements. La seua
botiga taller inclou una mostra permanent del seu treball, a més de productes d’altres artesans locals. Forma
part de la junta directiva d’UNART amb la qual participa activament en la visibilització del producte artesà i en
la difusió dels valors positius de l’artesania. Col·labora amb empreses de decoració i interiorisme.

LUZIALAMPS

luzialamps.com

elisabetmoreno.com
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DONA ARTESANA

M. JOSÉ ARANDA MARTÍNEZ

MARIFÉ NAVARRO PÉREZ DE HEREDIA

Artesana de tercera generació, forma part d’una família de marroquiners que van celebrar en 2018 el seu
centenari. Al capdavant del seu taller de marroquineria, elabora gran varietat d’articles de pell amb disseny
propi, cuidant primordialment la qualitat dels materials i el bon fer de cada una de les peces. Es forma de la
mà de son pare, que la va ensenyar a treballar tot el procés de la pell així com la presentació del producte i les
tècniques de venda. Durant un temps va compaginar el seu treball amb la formació en el taller d’aprenents en
les tècniques del treball de la pell. Participa en nombroses fires artesanes per tota la península i desenvolupa
tallers demostratius i de participació per a difondre el valor afegit dels productes artesans.

Després d’anys desenvolupant la seua professió com a arquitecta tècnica, decideix donar un canvi a les seues
prioritats professionals i passa a ser la cistelleria la seua activitat laboral principal. Des d’aleshores col·labora
amb dissenyadors i empreses de decoració, a més de treballar per a particulars que no troben en el mercat
peces que responguen als seus gustos i necessitats.
El seu projecte empresarial consisteix a tractar de mantindre viu l’ofici de la cistelleria, adaptant-lo a les
necessitats i tendències del mercat actual. Treballa i col·labora en la difusió d’aquestes tècniques ancestrals
que, gràcies a la gran acceptació que tenen, posen en relleu el valor del producte únic i irrepetible fet per les
mans artesanes.
Ha participat en projectes de col·laboració amb institucions públiques i privades, ha realitzat tallers de
divulgació de l’ofici, a més d’impartir nombrosos cursos en diferents localitats.

isamar-aranda.com

marife.navarro@artesaniacv.com
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DONA ARTESANA

SILVIA MÓNICA CURVETTO

TIZIANA CHIARA

Formada en l’Institut de Disseny de Moda i Alta Costura de Buenos Aires, participa en la confecció de vestuaris
per a espectacles de dansa i teatre, així com en la confecció de vestits de nóvies, festa i esdeveniments
especials en col·laboració amb professionals del sector. En 2002 s’estableix a València i comença a
treballar amb el dissenyador valencià Pascual Peris en la confecció de vestuaris per a dansa i teatre, amb
qui complementa la seua experiència professional en la confecció. En 2009 inaugura el seu laboratori
d’experimentació tèxtil i de disseny para crear xicotetes col·leccions de roba urbana i complements per
a la dona, alhora que registrava la seua marca Moon de Val. Des d’aleshores, i guiada per la seua visió no
conformista de la moda i el disseny, ha aconseguit satisfer-la amb la creació de roba diferent, divertida i versàtil.
Col·labora amb les institucions en projectes col·laboratius com Retorno del sentimiento.

Artesana del vidre, i apassionada de la investigació, s’ha format en diverses tècniques del vidre i s’ha
especialitzat en la fusió (fusing) i en tècniques del treball fred del vidre. En la seua cerca constant de
nous productes, combina el vidre amb altres materials com ara cordes, cuir, metalls o tèxtils, i afig el seu
perfeccionament en la tècnica del vidre bufat. La seua constant, oferir un producte artesanal i d’autor. El
seu treball és una visió artística i una experiència personal en el món del vidre. En 2008 registra la seua
marca SIO2, a través de la qual dissenya joieria i xicotets objectes en vidre que fa en el seu taller. Col·labora
amb artesans i artistes, i ha comissariat diferents exposicions. En 2012 obri el seu espai botiga-taller per a
promocionar el seu treball, juntament amb el d’altres artesans de la Comunitat Valenciana, per a visibilitzar
el talent local. Forma part activa de diverses associacions artesanes, en què exerceix diferents càrrecs en les
seues juntes directives, a fi d’afavorir sinergies, col·laboració i suport al sector artesà.

MOON DE VAL

moondeval.com
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SIO2

sio2.es
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EXPOSICIÓ

Centre d’Artesania
Comunitat Valenciana
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Centre d’Artesania
Comunitat Valenciana

C/ Hospital 7
(plaça vianants MuVIM)
46001 València
Tel: 963 513 090
www.centroartesaniacv.com
info@centroartesaniacv.com

