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Projecte Teixidores. I nosaltres... què hi podem fer?
Dades generals:
Associació Artescena Social
Vallés Oriental
Olga Vinyals Martori
artescena@gmail.com

Dades de l’experiència:
Aquest projecte d'aprenentatge servei constitueix la vessant pedagògica del Projecte
Teixidores, el qual engloba també una vessant artística i una vessant comunitària. El dirigeix
Artescena Social, associació que porta a terme projectes d'integració generacionals i
interculturals que tenen com a objectiu la participació i la cohesió social a través de diferents
disciplines artístiques.
En aquesta ocasió, Artescena Social, prenent com a eina el teatre social, s'ha endinsat amb el
grup de gent gran en el món del tèxtil i ha aprofundit en el tema de la dignitat de la persona i
el paper de la dona en l'àmbit de treball dins d'aquest ram.
A partir de diferents tallers i sessions pedagògiques el grup ha ampliat coneixements i ha
comentat tant realitats viscudes en el nostre passat més proper com d'un present menys
llunyà del que a voltes ens pot semblar. I ho han compartit amb els alumnes que en iniciar el
projecte cursaven 3r d'ESO i que actualment cursen 4t d'ESO a l'INS El Sui. Ambdós col·lectius
han emprès un camí conjunt que ha permès respondre a les necessitats d'interactuar,
aprofundir en la història de les fàbriques i colònies tèxtils del s. XX a Catalunya, especialment la
de les fàbriques de Cardedeu i reflexionar sobre les situacions d'explotació actuals en diferents
països a favor d'un Consum Responsable.
En una primera fase que s'ha portat a terme de gener a juny de 2015 s'han realitzat les
següents activitats:
-

Espectacle teatral Soroll de Telers a càrrec del grup d'Artescena Social i presentació
prèvia o col·loqui posterior entre actors/actrius i alumnes de 3r dels tres Instituts de
Cardedeu: El Sui, Pla Marcell i Manel Raspall.

-

Entrega d'un dossier pedagògic amb continguts que han estat treballats tant amb
alumnes dels tres instituts com amb el grup de gent gran.

-

Sessions psicopedagògiques per presentar el projecte, introduir el concepte
d'aprenentatge servei i fer seguiment del procés al llarg de tot el projecte.
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-

Tallers amb l'ONG SETEM dins la Campanya Roba Neta i que han permès conèixer les
situacions d'explotació actual dins del tèxtil i reflexionar sobre el tema tant amb el
grup de gent gran d'Artescena Social com amb l'alumnat de l'INS El Sui.

En una segona fase, de setembre a desembre de 2015, s'han realitzat les següents activitats:
-

Visita de l'INS El Sui i Artescena Social al Museu de la Colònia Vidal de Puig-Reig.

-

Preparació de l'Exposició ESTIREM EL FIL.

A Ciències Socials es preparen els murals sobre les fàbriques i colònies tèxtils del s. XX i
reflexions sobre la visita a la Colònia Vidal. El treball s'ha fet per grups i s'ha centrant l'atenció
en tres àmbits:
-

Vida familiar i social

-

Escola

-

Fàbrica

A Educació Visual i Plàstica es realitzen gravats a l'espai "L'estació és allà... espai de les arts i les
lletres" sobre poemes de Miquel Martí i Pol extrets del llibre "La Fàbrica".
Dins de Llengua Catalana s'han treballat poemes de Miquel Martí i Pol per tal de recitar-los el
dia de la Inauguració de l'Exposició.
A les classes de música s'ha preparat una Performance conduïda per Lo Relacional i que porta a
reflexionar sobre el consumisme, la moda, les condicions de treball infrahumanes de
treballadores tèxtils de diferents països del món i el Consum Responsable.
A la inauguració de l'Exposició, el dia 10 de desembre de 2015, hi assisteixen més de 100
persones
-

Recital de poemes de Miquel Martí i Pol del Llibre "La Fàbrica" a càrrec d'alumnes de
l'INS El Sui.

-

Performance "NO MÉS FASHION VÍCTIMS" a càrrec de la gent gran d'Artescena i els
alumnes de l'INS El Sui

-

Visites a l'Exposició:

-

Visites guiades per a grups a càrrec de Ricard Ginjaume (assessorament històric) i
Mercè Clos Muntsant (seguiment de l'ApS)
o

3 grups de 3r de l'INS EL SUI

o

o 3 grups de 4t de l'INS PLA MARCELL

o

1 grup de l'Escola d'Adults

TOTAL: 130 alumnes
Públic que ha visitat l'Exposició: 638 persones
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La filosofia i metodologia de l'aprenentatge servei ha permès treballar aspectes com la
motivació i nivell d'implicació en els aprenentatges, l'autoestima, l'empoderament personal i la
cohesió grupal. Aspectes que s'han pogut observar com milloraven en el transcurs del
projecte. Tant els protagonistes grans com els joves han manifestat la seva satisfacció davant
d'una forma de treballar que ha resultat gratificant i ha despertat la curiositat per aprofundir
en els temes presentats al llarg de les activitats.
En les activitats hi col·laboren joves i adults que participen amb l'associació i es ret homenatge
a les persones que van treballar i a les que treballen actualment a les fàbriques tèxtils.

Redacció: Mercè Clos Muntsant, desembre 2015
Aprenentatges que s'han donat:
Per part de la gent gran:
Les pròpies de les Arts Escèniques: teatre. Gràcies a diferents tallers dirigits a la:
-

Lectura en català, dicció i memorització de textos

-

Improvisació

-

Interpretació

-

Visita al Museu Industrial del Ter (Manlleu)

Per ambdós col·lectius:
Concepte i exemples d'aprenentatge servei:
-

Sessions pedagògiques

Coneixement de fets històrics i vivencials a les fàbriques i colònies tèxtils s.XX adquirits a través
de:
-

El silenci dels telers d'Assumpta Montellà

-

El treball de recerca Filant prim, Memòria oral de les dones treballadores a la indústria
tèxtil de Cardedeu 1940-1970, de Maribel Tovar i Mercè Falguera.

-

Visita al Museu de la Colònia Vidal (Puig-Reig)

-

Dossier Pedagògic de Mercè Clos Muntsant

-

Testimonis que havien treballat en les fàbriques tèxtils de Cardedeu

Situacions d'explotació actuals a diferents països:
-

Material facilitat per l'organització SETEM relacionada amb la Campanya Roba Neta:
vídeos i documents

-

Informació: http://www.setem.org/site/cat/federacion/campanya-roba-neta/

-

Tallers sobre Consum Responsable realitzats amb la referent de SETEM tant amb la
gent gran com amb els/les alumnes

-

Dossier Pedagògic
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-

La Costurera de Dacca de Jaume Sanllorente

Comunicacionals i relacionals propis de l'intercanvi generacional

Descripció del servei:
-

Representació de l'espectacle Soroll de telers al Centre Cultural de Cardedeu per als
IES: El Sui, Pla Marcell i Manel Raspall i posterior col·loqui.

La gent gran també ha col·laborat amb SETEM:
-

Performance duta a terme a la Fira del Consum Responsable i la Banca Ètica 2015 a
Barcelona.

-

Representació i col·loqui a Tarragona dins del context de la Fira del Consum
Responsable i la Banca Ètica 2015.

L'espectacle també s'ha fet per al públic general a Cardedeu i a Granollers i dintre el marc
d'activitats "Estirem el Fil" es va representar al Centre Cultural de Cardedeu el 29 de
novembre.
Ambdós col·lectius:
-

Participació en l'Exposició ESTIREM EL FIL que va atendre visites guiades i públic
general amb la finalitat de donar a conèixer el treball realitzat i sensibilitzar sobre el
Consum Responsable a la població de Cardedeu i poblacions veïnes.

A la inauguració:
-

Recital de poemes de Miquel i Martí Pol La Fàbrica realitzat pels alumnes del SUI.

-

Performance NO MÉS FASHION VÍCTIMS, amb la participació de la gent gran del grup
Artescena i els alumnes de l'INS El Sui.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural, Intercanvi generacional,
Projectes de solidaritat i cooperació

Matèries implicades: Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Ciències
Socials, Llengua Catalana, Educació Visual i Plàstica i Música.

Nivells educatius: Educació obligatòria, Projecte comunitari.
Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Gener 2015
Data de finalització del projecte: Desembre 2015
Entitats que participen a l'experiència: Artescena Social Associació, IES El Sui de Cardedeu,
SETEM: Campanya Roba Neta, IES Manel Raspall, IES Pla Marcell de Cardedeu, Casal de la gent
gran de Cardedeu, Centre Cultural de Cardedeu, Ajuntament de Cardedeu (Regidoria de
Cultura i Joventut, Regidoria d'Ensenyament), Persones que havien treballat a les fàbriques
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tèxtils, els CEIP de Cardedeu, públic general de Cardedeu , l'estació és allà... espai per les arts i
les lletres.

Dades de contacte:
Adreça: Av. Adolf Agustí, 2
Població: Cardedeu
Comarca: Vallés Oriental
Telèfon: 617 869 020
Correu electrònic: artescena@gmail.com
Web: https://projecteteixidores.wordpress.com/

[Escribir texto]

