
de Cristina Julià

Peça de plata creada per l’artista i dissenyadora de

Joies Cristina Julià i les artesanes del col·lectiu

Mimosa de la Fundació Oncolliga Girona.



El contacte i l’experiència dels professionals de la Fundació Oncolliga Girona amb els

malalts de càncer i els seus familiars van fer que ens adonéssim de les mancances i

necessitats d’aquest col·lectiu dins del context social on viuen.

Una d’aquestes necessitats és que, en molts casos, un cop diagnosticada la malaltia

comença un dur i llarg període de situacions difícils i complicades que provoquen llargues

absències laborals a conseqüència de les quals el pacient perd la feina. És un nou

contratemps difícil d’assimilar.

Ens trobem davant d’un col·lectiu oblidat i discriminat a causa d’una situació de salut no

triada i molts menys desitjada.

Davant d’aquesta constatació, es va fer una avaluació del problema i es va començar a

perfilar i a donar forma a un possible projecte de reinserció laboral que es va materialitzar

l’any 2013 amb el naixement del projecte MIMOSA.



L’objectiu del programa MIMOSA és donar feina a persones afectades de qualsevol

tipologia de càncer o als seus familiars que estan inactives laboralment.

Aquest projecte és solidari, amb conscienciació social i amb visió de futur, trets que

defineix molt bé la filosofia de la nostra Entitat. Actualment no hi ha cap entitat d’ajuda al

malalt de càncer que hagi iniciat un programa de reinserció laboral; som pioners a la

nostra província, que és el territori on actuem, i també del territori català.

MIMOSA és un projecte amb ànima, un negoci de proximitat. Els productes estan pensats

i dissenyats amb sensibilitat, aportant a cada un d’ells una part d’ànima de cadascuna de

les persones que treballa en aquest projecte.

El procés d’elaboració dels articles de MIMOSA és artesanal. Són articles fets a mà pels

mateixos treballadors. Aquest és un valor afegit d’un producte pensat amb sensibilitat,

cura i valentia. Objectes que són únics, 100% fets a mà, objectes que desprenen vàlua i

tendresa.





Diari d’una experiència - ART ENTRE DONES

Primera hora del matí. Un espai diàfan i ple de flors en algun lloc de Girona. Les primeres

llums del dia ressegueixen cada forma. Al centre, una gran taula. Damunt, fulles, tiges,

gerros, llenços i pintures. Rams de mimosa per tot arreu. La seva olor delicada sura

damunt les coses. La intensitat del groc inunda cada racó. Hi ha un grup de dones

treballant juntes. Experimentant juntes. Creant juntes. Són les artesanes del col·lectiu

Mimosa i l’artista i dissenyadora Cristina Julià. Enmig d’esbossos, branques i textures,

donen forma a la joia Mimosa. Una peça de plata que recull la força de dones que han

superat grans obstacles. La llavor de quelcom molt gran i alhora tan fràgil i ple de vida

com una planta. Art entre dones. Art per a dones; totes les que afronten el càncer i les

que lluiran la joia.



és la planta que dóna sentit, nom i forma a aquest projecte que uneix art i

solidaritat. A través d’un taller floral experimental, l’artista i dissenyadora de joies Cristina Julià i

les artesanes del col·lectiu Mimosa han unit sensibilitats per crear una peça única: la joia Mimosa,

un collaret elaborat amb plata que s’inspira en les formes orgàniques i arrodonides d’aquesta

planta símbol de feminitat i superació.

combina la direcció creativa de la marca de joies Joid’art amb la seva pròpia

obra artística. En aquest projecte ha volgut anar més enllà de la peça en si, plasmant l’essència de

la mimosa i la intensitat del seu color en un treball pictòric abstracte que il·lustra el pack en què

es presenta la joia. També l’ha traslladat a una sèrie limitada de pintures de gran format en les

quals explora els significats visuals d’aquesta planta.

són les artesanes del programa de reinserció laboral Mimosa expertes en

l’elaboració de productes fets a mà. Es tracta de dones que pateixen o han patit càncer i això ha

frenat la seva vida professional. També inclou familiars d’aquestes dones afectats emocionalment

per l’entorn de la malaltia. Amb el suport de Fundació Oncolliga Girona, Mimosa treballa per

millorar la realitat socioeconòmica d’aquestes dones a través de l’elaboració productes que elles

mateixes creen i comercialitzen. En aquest cas, han participat en el projecte de la joia

empaquetant i etiquetant cada peça.

, la sensibilitat femenina i la força reparadora de l’art han fet la

resta...





Fitxa tècnica

• Disseny i direcció:  Cristina Julià

• Producció: Carla Garrido

• Imatge gràfica i packaging: estudi BAG Disseny 

• Fotografia: Sílvia Poch

• Tècnica Joiera: Carme Fàbregas

• Story Telling: Elisabet Baurier

• Localització: Escola Eram

• Atretzzo: Flors Jummel i Muy Mucho

• Vestuari: Sedes

• Maquillatge i perruqueria: Anna Repiso

Punts de venda

• Delicada Greta · Carrer Nord 11 · 17001 Girona

• Unaúnica · Carrer Nord 3 · 17001 Girona

• Rosi · Carrer Nou 10 · 17001 Girona

• Sedes · Carrer del Migdia 17 · 17002 Girona

• Flors Jumel · Carrer de la Creu 42 · 17002 Girona

• Online: www.oncolligagirona.cat

• Pop-up Mimosa: Del 24 al 30 de novembre · Plaça de les Voles d’en Rosés · Barri Vell de Girona

http://www.oncolligagirona.cat/


Carla Garrido Badosa 
promocio@oncolligagirona.cat

T 972 22 49 63 · M 608 93 66 72

Ma. Àngels Martínez
premsa@oncolligagirona.cat

T. 972 22 49 63 – M 645 826 984
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