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A Auleda ens inspirem en tu.
Dissenyem per a tu.
Volem crear joies amb ànima.
Joies amb personalitat, amb sentit i especials.
Ens especialitzem en la creació de joies exclusives,
que expliquin les vostres històries, que s’inspirin
en la vostra vida i la vostra persona, perquè volem
crear joies diferents per a persones úniques.
Treballem plata i or, amb la possibilitat d’afegir altres metalls i tot tipus de pedres. Ens agrada investigar i descobrir noves textures, formes i idear
dissenys diferents i originals.
L’ergonomia de les joies, l’ús de les millors tècniques en els procediments de creació i la perfecció
en els tocs finals de les peces, són aspectes prioritaris d’Auleda.
Sempre som fidels al nostre estil però també ens
adaptem a cada persona i a cada projecte, ja que
el nostre desig és crear la peça ideal per a cada
ocasió.

Crear una peça per encàrrec per a un regal perfecte requereix un exercici d’introspecció emocional; ajudem als nostres clients a descobrir diferents perspectives, afegint un punt d’humor o de
tendresa a aquestes peces especials, que esdevindran en un amulet o un petit tresor a la seva
vida i a la dels que estima.
Ens agrada la nostra feina! Som una empresa amb
vida, amb l’objectiu treure a la llum totes les bones
emocions que puguem. Volem crear aquest tresor
que tant desitges i que et farà únic/a.
Benvingut/da a Auleda.
Joies inspirades en tu, dissenyades per a tu.

Martina

Peça dissenyada i feta a mà. Argolla de plata de llei. Acabats: polit.

“Ha nascut la meva neta i es diu Martina. Vull fer-li
un regal de benvinguda que pugui fer servir tota
la vida. Crec que per a això, una argolla de tovalló
amb el seu nom podria ser perfecte.”

Bauer

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Penjoll de plata de llei i esmalts al foc. Acabats:
polit.

“Vull fer-li un regal a ma germana, que ha sigut mare recentment. Nosaltres tenim els ulls molt blaus i clars,
i la seva filla ha heretat els mateixos ulls que nosaltres. És un element genètic molt característic de la nostra família. M’agradaria que la peça reflectís l’amor entre germans. Algun element, com la unió de dues
mans com s’entrellacen, podria mostrar aquest vincle i estima que hi ha entre nosaltres.”

Trèvol

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anell fet d’or groc de 18 Kt. Acabats: polit i matisat al diamant.

“La meva mare sempre s’ha identificat molt amb el
trèvol, que representa la fortuna i la bona sort. El meu
pare, el meu germà i jo també ens sentim molt afortunats per la dona que és i la mare que tenim.”
“Per això volem fer-li un regal d’agraïment, per haver
estat sempre al nostre costat.”

“Ens agradaria que d’alguna manera, puguem
sortir també nosaltres tres representats a la peça,
perquè sàpiga que sempre l’estimarem i ens pugui dur sempre amb ella.”

Gisaura

Peça dissenyada i feta a mà. Anells d’or groc de 18Kt. Acabats: polit i matisat al diamant.

“Cadascuna té un animal totèmic que ens representa. L’un és la libèl·lula i l’altre, el colibrí. Volem que les
nostres aliances duguin els nostres tòtems representats.”

F&R

Peces dissenyades en 3D i acabades a mà. Aliances d’or blanc de 18 Kt. amb bany de rodi
i diamant de 2mm. de talla brillant i gravat a l’interior. Acabats: polit.

“Ella duu un tatuatge que és semblant a un vuit
o a l’infinit, amb un significat molt personal per a
ella. Per representar-me a mi, que hi hagi un peix,
perquè m’identifica.”

“Volem que aquests dos elements apareguin a les
aliances, ella que dugui el meu símbol i jo duré el
d’ella.”

Marry Me

Peça dissenyada i feta a mà. Anell de plata de llei. Acabats: matisat i gravat a mà.

“Vull demanar a la meva parella que es casi amb
mi, però amb un anell ben atípic. Com que li encanten els anells quadrats, he pensat en regalarli’n un, que per dins porti gravat “marry me” i que
sigui l’anell de compromís.”

Ganixef

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Penjoll de plata de llei. Acabats: matisat i pàtina
d’òxid.

“És un dels meus millors amics. M’ha ajudat molt durant aquest últim any i vull agrair-li amb un detall especial, per el seu aniversari. Ell és xef de cuina i m’agradaria que el penjoll fos un ganivet com el que tinc
jo a casa, perquè sàpiga que el regal és de part meva i es recordi de mi quan el dugui.”

40RJ

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Pin de plata de llei. Acabats: matisat i pàtina
d’òxid.

“El meu marit i jo celebrem els nostres quaranta
anys de casats. M’agradaria fer-li un pin de regal
amb la forma de Catalunya perquè el pugui lluir els
“onzes”, on es puguin mostrar diversos elements
que han estat importants durant tots aquests
anys.”

“Ens vàrem conèixer a l’escola, som “moteros”
ell i jo, la nostra filla que és el millor que ens ha
passat (o que hem fet), i l’etapa que queda ara,
després de la jubilació.”

Aemida

Penjoll feta a mà de plata de llei. Caboixó de crisopàs natural de 3 mm. Acabats: matisat
i pàtina d’òxid.

“Vull fer-li un regal d’agraïment a la meva mare.
Sempre ha treballat a llocs on ha estat envoltada
de botons i sempre s’hi ha relacionat d’alguna manera. Al final s’han convertit en un tipus d’objecte
amb els quals la identifico. (...)
Em van posar el nom d’Aemida que per mons
pares significa esperança i futur; per això hi vull
alguna cosa de color verd.
També vull que hi hagi una fulla de cep que representi les nostres arrels i la platja, que és un lloc on
ma mare i jo hem compartit moments molt especials. Recordo molt bé quan...”

Marag7

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anell de plata de llei amb bany de rodi i maragdes
de talla brillant. Acabats: polit i matisat al diamant.

“Ja fa set anys que la relació va començar. Però quan passa una cosa tan especial com tenir una criatura,
passes de ser dues persones singulars a formar una família. M’agradaria que la peça expliqués aquesta
transformació i la unió entre els dos, amb aquest projecte de vida junts, que ens portarà moltes alegries
i aventures.”

Maremón

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Penjoll de plata de llei. Acabats: matisat i pàtina
d’òxid.

“Tot va començar amb la teva volta al món, d’aquí
la seva forma.
Un lloc especial per a les dues, perquè tinguis
molt present la persona que més t’estima, Roma.
No hi ha un nosaltres sense ella.

“Volia marcar-te el més important, les coordenades de la tornada a casa.
Però recorda: a cada passa que fas, nosaltres
t’acompanyem.”
41º22’2.412”N 2º3’24304”E”

Matryoshka

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anell de plata de llei. Acabats: polit i pàtina d’òxid.

“Sóc una enamorada de Rússia, de la seva cultura i de la seva gent. La matryoshka n’és un element molt
identificatiu, fins i tot en porto una de tatuada! M’agradaria una peça feta exclusivament per a mi, que
només la dugui jo i que expressi aquest amor que sento per aquell país.”

Solré

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Penjoll de plata de llei i caboixó d’ambre de
10mm. Acabats: polit i pàtina d’òxid.

“Sóc del signe del zodíac del Lleó i vull un penjoll
que simbolitzi el sol, l’estrella pel qual està regit
aquest signe.”

“L’ambre és una pedra que m’agrada molt i amb
la qual m’identifico, a més té aquest color ataronjat que també em recorda la llum del sol...”

Asterelid

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Penjoll plata de llei. Acabats: polit i matisat amb
pàtina d’òxid.

“Tinc una amiga que fa anys el mateix dia que jo i vull fer-li un regal. Ella ha estudiat astrologia i fa cartes
astrals. M’agradaria fer-li un penjoll amb el seu mapa i el seu signe del zodíac però mantenint la privacitat,
per dir-ho d’alguna manera.”

Lore

Peça dissenyada i feta a mà. Anell d’or blanc de 18 Kt. i diamants.

“Vull demanar-li que es casi amb mi amb un anell
pensat només per a ella, i que representi que jo
m’adapto totalment a la seva estirp. Sempre du
un anell de la seva àvia i m’agradaria que els dos
encaixessin perfectament, perquè el pugui seguir
duent. És que els dos van al mateix dit!”

“Volem tenir tres fills i vull que hi hagi un diamant
per a representar a cadascun dels tres, el tinguem
o no, però un ha de ser més gros perquè vam fer
“un error de càlcul” i el primer ja està venint!”

Fera

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anell d’or blanc de 18 Kt., or rosa i safir ceylan
talla brillant 4mm. Acabats: polit.

“Vull demanar a la meva parella que es casi amb
mi. Som dues persones amb una personalitat i
un caràcter molt diferents, però sempre ens hem
complementat molt bé i vull que això es vegi a
la peça. Ja portem dotze anys de relació i volem
passar la resta de la vida junts. (...) Ella té uns ulls
blaus preciosos, a més el blau és un color que li
agrada moltíssim.”

Isnat

Dissenyat en 3D. Plata de llei amb esmalts de color blau i rodiat amb rodi blanc.

“Aquella nit la vaig pujar a la meva moto i la vaig dur per unes carreteres sinuoses, unes pistes de muntanya. Vam parar a la soca d’un arbre perquè plovia... i sota la pluja, la vaig besar. Recordo perfectament
aquell primer petó...”

Viatgemma

Peça dissenyada i feta a mà. Penjoll de joieria cinètica fet de plata de llei. Acabats: matisat
i pàtina d’òxid.

“A la Gemma li agrada viatjar. Amèrica és el seu
continent preferit i on més cops ha anat. Vull que
sigui una peça única i molt especial (...)”

“i sobretot que quan la vegi, sàpiga que està feta
pensant només en ella.”

Corimar25

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anells d’or groc de 18 Kt. Acabats: polit i matisat
al diamant.

“La meva dona i jo farem els 25 anys de casats, marxarem a les Maldives de viatge per celebrar-ho i vull
fer unes noves aliances que representin aquests 25 anys junts i donar-li l’anell un cop siguem allà.
El mar sempre ha estat present al llarg d’aquests anys, en moments molt importants, així com la trajectòria política que hem seguit i que ens ha anat fent com som a dia d’avui. M’agradaria que fossin aquests
els elements representats a les noves aliances.”

SA1412

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anell de plata de llei, esmalts al foc i bany de rodi.
Acabats: polit.

“El 14 de desembre la meva parella i jo celebrarem
dos anys de relació. Ella tenia un anell que li agradava molt i que va perdre, era d’uns tons blaus i
amb forma de disc.”

“Li vull regalar un anell que li recordi aquell que tant
li agradava, i col·locar-hi també la data d’aniversari
però sense l’any, perquè valgui per sempre.”

Clips

Peça dissenyada i feta a mà. Polsera feta de plata de llei. Acabats: polit i pàtina d’òxid.

“Li volem fer un regal únic per ella. Sempre, de tota la vida, ha col·leccionat clips. Ens agradaria regalar-li
una polsera feta de clips... podrien ser tres clips que ens representessin a cadascuna de nosaltres?”

Neil Young

Peça dissenyada i feta a mà. Anell d’or groc i or rosa de 18 Kt. Acabats: polit i matisat.

“La meva dona i jo som uns fans apassionats
de Neil Young, el músic. Aviat farà un concert i
l’anirem a veure. Allà vull fer-li el regal.”

“Per a ella, serà molt especial i no vull res clàssic, que no sembli d’or encara que ho sigui, que
es “supernoti” que és fet a mà i sobretot que sigui molt original i amb les lletres de la portada del
nostre disc.”

Monforte

Peça dissenyada en 3D i acabada a mà. Anell de plata de llei. Acabats: polit i pàtina d’òxid.

“Sóc un blogger a qui li encanta el disseny i la joieria. M’agradaria tenir un anell amb el meu logotip
gravat. Un anell tipus segell.”

Tennicel

Peça dissenyada i feta a mà. Clauer de plata de llei i llautó i esmalt fred. Acabats: matisat
i pàtina d’òxid.

“El meu nét ja és tot un home. Farà els 16 anys i li voldria regalar un clauer ben maco. Com que ell juga a
tennis, m’agradaria que el clauer representi aquest esport que tant li agrada. Així segur que li farà il·lusió
portar-lo.”

Flor d’Elna

Peça dissenyada i feta a mà. Argolla de plata de llei amb esmalt fred i pols de turquesa.
Acabats: polit.

“A l’Elna li agraden molt les flors hawaianes, és del
que més parlava en tornar de la volta al món amb
sons pares. (...)”

“M’agradaria regalar-li, pel seu aniversari, una argolla perquè es posi amb els mocadors i els pareos que es posa a l’estiu, una argolla amb una
flor Hawaiana, d’aquelles que tan li agraden... i
fes-li de color blau.”

Xeilabró

Peça dissenyada i feta a mà. Anell d’or blanc de 18 Kt. i caboixons de larimar i lapislàtzuli
de 2mm. Acabats: polit i matisat al diamant.

“Els nostres camins es van creuar i el destí ens va unir. Ens vam casar i el nostre amor creix dia rere dia.
Vull fer-li un regal a la meva dona que simbolitzi aquesta unió, aquesta trobada pel camí de la vida.”

Afo

Peça dissenyada i feta a mà. Anell de plata de llei. Acabats: matisat i pàtina d’òxid.

“Sóc DJ, punxo a un club i de tant en tant organitzo festes pel meu compte. El 23 es el número del
caos, un número que em caracteritza, amb el qual
m’identifico. M’agradaria un anell d’aquells antics
per segellar les cartes, però amb el meu número i
que tingui línies com les dels circuïts integrats, per
representar la música electrònica.”

Otgetinet

Peça dissenyada i feta a mà. Penjoll de plata de llei amb cordó de cuir. Acabats: matisat.

“Vull reglar un penjoll al meu nebot pel seu aniversari, que el vulgui dur a tot arreu. Ell sempre va damunt
del patinet, amunt i avall. Sé que li encanta i m’agradaria fer-li un penjoll que sigui un patinet, perquè el
pugui dur fins i tot dins de la piscina.”

Mutiscub

Peça dissenyada i feta a mà. Anell de plata de llei. Acabats: matisat.

“… Vol un cub que li passi el dit per dins, com si
fos un dau de cinc cares. Es curiós eh? I quan
te’l posis semblarà un dau però de fet no ho serà!
Això si, tenint en compte que haurà de ser molt
gros, procura que sigui tan còmode com sigui
possible, d’acord?”

Cranuvi

Peces dissenyades i fetes a mà. Punys de camisa de plata de llei. Acabats: polit i pàtina
d’òxid.

“El meu germà es casarà i li vull regalar uns punys de camisa. Ell porta el cos ple de pírcings i tatuatges
i vestit de nuvi com anirà, amb frac i tot, se sentirà molt estrany. Vull fer-li uns punys de camisa del seu
estil, que se’ls vulgui posar després del casament, però que també siguin discrets i s’integrin amb la resta
de complements. Anirà vestit com no ho fa mai, i aquest punys de camisa seran per què no se senti tan
estrany, el dia més important de la seva vida.”

Musbanús

Peça dissenyada i feta a mà. Pua de guitarra de banús amb envetat i cadena de plata de
llei. Acabats: matisat i pàtina d’òxid.

“El meu millor amic va fer un viatge a l’Àfrica i allà hi
va fer un taller d’ebenisteria amb fustes nobles del
lloc on va anar. Sóc músic, toco la guitarra i tinc
una pua de guitarra de banús, més gruixuda del
normal, no és per tocar, que va fer expressament
al taller per regalar-me-la. M’agradaria convertir-la
en penjoll per poder-la dur sempre a sobre sense
patir per si la perdo o no.”

De Gala

Peça dissenyada i feta a mà. Agulla de corbata de plata de llei. Acabats: polit i matisat al
diamant.

“D’aquí a poc temps serà l’aniversari de mon pare i m’agradaria fer-li un regal com cal. Li agrada molt
vestir-se de manera elegant quan l’ocasió ho val. Quan es posi alguna de les seves corbates, m’agradaria
que pogués lluir una agulla ben elegant amb textures contraposades, formes sinuoses i ben definides.
Així quedarà satisfet del regal.”
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