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8 DE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL  
DE LA DONA,  
A NEREA AIXÀS JOIERIA I 
ESCULTURA. 

 
 

Una joia per una causa especial 
 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Pesavento 
Art Expressions,  ha creat un braçalet que recolza els 
esforços de WeWorld Onlus per acabar amb la violència 
contra les dones. 
 
Del 5 a l’11 de març serà possible adquirir-lo a la Joieria 
de Nerea Aixàs del Centre Comercial Illa Carlemany 
d’Andorra al preu únic de 120€. 
 
El braçalet de plata rosa 925 està parcialment cobert per 
l'especial DUST POWDER material (pols de pols) unes 
micro partícules, obtingudes a través de la nano tecnologia 
a partir de la transformació de materials minerals naturals, 
que ofereixen una àmplia gamma de característiques i 
colors segons el resultat desitjat.Tenen una forma 
hexagonal capaç de potenciar l'efecte òptic de la reflexió 
proporcionant una brillantor excepcional. 
 
Una part de les vendes d’aquest braçalet es donarà a la 
Weworld ONLUS, una organització sense ànim de lucre 
activa arreu del món des de fa més de 20 anys que 
promou i salvaguarda els drets dels infants i de les 
dones. 
 
http://www.pesavento.com/es/prodotto/bracelet-weworld/ 
 

 

 "Les dones són el centre del nostre món, les 
nostres joies estan dissenyades per a elles i 
contínuament reben el seu reconeixement.  
 
Chiara Carli, propietària i directora creativa  
de Pesavento Art Expressions,  
 
Recolza fortament la iniciativa “Estic segura que en aquesta 
iniciativa de gran impacte social serem capaços d'implicar 
molts clients i amics sensibles en compartir no només la 
passió per la bellesa sinó també per la solidaritat”. 

Chiara Carli 
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"Ens comprometem i donem suport per 
garantir i defensar els drets de les dones 
i els nens”.  
 
Marco Chiesara, president de WeWorld Onlus. 
 
Amb els nostres projectes treballem per abordar la 
violència contra les dones i els seus fills", "Gràcies a la 
campanya llançada per Pesavento podrem difondre el 
nostre missatge i ajudar de forma concreta a les 
víctimes de la violència". 
 
 
 
 

“ Campanyes com aquesta ens fan a tots 
més conscients de la realitat del nostre 
món”.  
 
Nerea Aixàs, propietària dissenyadora plàstica i 
escultora de NEREA AIXÀS JOIERIA I ESCULTURA. 
 
Qualsevol ajuda, per petita que aquesta sigui suma i és 
amb accions com aquesta que ens sentim orgullosos i 
tenim una gran sort en comptar amb marques com 
Pesavento que a més d’innovar constantment, crea un 
producte amb un gran valor creatiu que trenca amb els 
estereotips de la joieria tradicional, apostant pel 
desenvolupament constant amb noves formes i maneres 
de tractar els metalls preciosos i minerals naturals. Hem 
adquirit 10 exemplars d’aquests braçalets per tal de 
col·laborar també com a distribuïdor per a Andorra i posar 
així a l’abast dels nostres clients i amics  aquesta peça 
exclusiva, una edició especial pel proper 8 de març,  
dia de la dona.  
 
Us hi esperem a la nostra botiga NEREA AIXÀS 
JOIERIA I ESCULTURA del centre comercial Illa 
Carlemany, a l’Avda. Carlemany, 68 d’Escaldes-
Engordany a Andorra. 
 
Tèl.: (+376) 869 595 
www.nereaaixas.com 
 
 
 

Marco Chiesara 

Nerea Aixàs 


