
Estudi diagnòstic sobre la situació del sector de 

l’artesania artística al Ter – Brugent 

i el rol de l’antiga fàbrica Burés



Identificar els principals actius territorials per 

promoure l’artesania artística al Ter-Brugent i analitzar 

com l’equipament de la Burés podria contribuir a 

desenvolupar aquest sector



Objectius

01

02

04

03
Proposar estratègies i accions pel 
desenvolupament de l’artesania artística

Identificar iniciatives i espais de 
referència a nivell català i 

europeu

Radiografiar la realitat de 
l’artesania artística al territori

Identificar artesans i artesanes, agents 
culturals i altres actius territorials



L’àmbit d’estudi



Entrevistes en 

profunditat
A persones clau per 
conèixer la situació de 
l’artesania (potencialitat i 
dificultats), ús matèries 
primeres i possibilitats 
sinèrgies.

Focus group
Amb persones vinculades al 
sector de l’artesania dels sis 

municipis amb un doble objectiu: 
contrastar la diagnosi i pensar 

propostes d’acció.

Reunions de treball
Creació d’una comissió tècnica per fer 
seguiment i validació de les diferents 

fases del projecte.

Anàlisi fonts secundàries
Anàlisi i buidatge d’estudis sobre 
artesania i plans estratègics de la zona.

Metodologia





Falta d’espai i marc legal i 
fiscal poc adaptat

Manca visió empresarial i 
desconeixement nous canals

Disponibilitat de 
matèria primera

Patrimoni històric, 
industrial i artesanal

Sinèrgies amb cultura i 
turisme

Diagnosi

Recuperació oficis 
tradicionals

Desconnexió
actius territorials

Poca valoració
oficis tradicionals

Dificultats Potencialitats



Persones beneficiàries

Artesans i artesanes 
Artesania tradicional i 
artesania aplicada

Empreses
Artesania seriada

Artistes i dissenyadors/es
Amb iniciatives artesanals

Nous emprenedors i 

emprenedores 
Tenen una idea o estan en fase 

incipient



Jornada inaugural: 
“Reptes i oportunitats de 
l’empresa artesana”1

2

3

4Píndoles creatives pel 
sector artesanal

Programa de suport a la 
creació o millora de 
l’empresa artesana

Jornades de networking
per intercanvi, compartir 

serveis, etc.

Propostes d’accions 

5 Tallers d’artesania a les 
fires locals i altres espais



Exposició final / catàleg 
de productes1

2

3

4Promoció de la fusta local

Articulació oferta turisme 
industrial amb presència 

artesania

Millora gestió, disseny i 
producció de les empreses 

artesanes tradicionals

Propostes de futur 



La Burés: fàbrica de creació artesanal



Fab Lab i artesania

Xarxa d’Ateneus de Fabricació de Barcelona                
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderame
nt-digital/educacio-i-capacitacio-digital/ateneus-de-
fabricacio

Centre International de Recherche sur le verre et les arts 
plastiques
https://www.cirva.fr/

TMDC
https://www.tmdc.es



Sunday Morning –European ceramics

workcentre

https://sundaymorning.ekwc.nl/en/



MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES

http://www.mmp-capellades.net/

Referents museografia i artesania

MUSEU/CENTRE D’ART DEL VIDRE (Carmaux)

http://www.museeverre-tarn.com/

MANUFACTURE ROUBAIX (França)

http://lamanufacture-roubaix.com/fr/



Urgell Funollet
Roser Solà-Morales


