
El CDMT signa un conveni amb l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa

El CDMT signa un conveni amb l’hospital Universitari Mútua de Terrassa i l’artista tèxtil 
Irene Pérez Gil per portar a terme un projecte de dinamització creativa amb usuaris de la 
Unitat de Psiquiatria (Subaguts).

Pérez Gil conduirà el taller Collage de Records, que es desenvoluparà  al CDMT en tres 
sessions els dies 8, 9 i 11 d’abril, d’11h a 12:30h. L’activitat consistirà en la realització 
d’una sèrie de brodats a partir d’un record personal de cada un dels participants. 
Finalment, s’elaborarà un collage que s’exposarà a la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa. 

Per als usuaris de la Unitat de Psiquiatria aquesta proposta els permet treballar les 
relacions interpersonals i compartir experiències; promou l’estimulació creativa per a 
l’exploració de nous interessos i la millora de l’autoestima; i, a més, els ofereix la 
possibilitat de conèixer un servei comunitari, en aquest cas el CDMT. 

L’artista Irene Pérez Gil treballa en obres que exploren conceptes d’espai i lloc, percepció, 
identitat cultural, llenguatge i memòria;  amb mitjans com ara el paper, els materials tèxtils 
i les instal·lacions.

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil vol fomentar l’accés i el coneixement del 
patrimoni a través d’activitats lúdiques i didàctiques dirigides a un públic molt divers. La 
col·laboració amb l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, mitjançant aquest projecte, 
respon a la voluntat de difondre la cultura tèxtil i convertir-la en quelcom proper i útil per la 
ciutadania.

és un consorci de:

Centre de Documentació i Museu Tèxtil
c/ Salmerón, 25 · 08222 TERRASSA / Spain · Tel. +34 93 731 52 02 · +34 93 731 49 80
E-mail: info@cdmt.es · Web: www.cdmt.es · Facebook: www.facebook.com/cdmtextil · Twitter: @cdmtextil · Pinterest: www.pinterest.com/cdmtextil 
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