JORNADA “LA SEGONA VIDA DE LA ROBA, EMERGÈNCIA O FUTUR?”
Tres entitats de Terrassa -El Centre d’Estudis Històrics, el Centre de Documentació i Museu
Tèxtil i l’Arxiu Històric Comarcal - organitzen per al dissabte 5 d’abril una jornada centrada en
els usos i re-usos de la roba que portem. Tindrà lloc al CDMT, de 9 a 14h.
El consumisme de les darreres dècades ha imposat la pràctica de vestir peces de roba de poc
preu i renovar l’armari a cada temporada. Però val la pena que ens parem a pensar si sempre
ha estat així, i també quin és el destí d’aquesta roba que nosaltres abandonem al contenidor o
a la deixalleria. D’altra banda, hi ha una sensibilitat creixent envers el reciclatge, que al seu torn
pot esdevenir negoci alhora que una via per amortir el consum energètic o de matèries
primeres no renovables.
La segona vida de la roba té moltes possibilitats i es pot mirar des de diferents punts de vista,
sovint fins i tot amb opinions contraposades. Per aquest motiu la Jornada vol reunir diversos
especialistes a l’entorn de dues taules; la primera (amb Josep M.Benaul i Enric Carrera)
centrada en la producció tèxtil del s. XIX i la d’avui. La segona té forma de debat, que serà
moderat per Albert Sales, i compta amb Jordi Iglesias (empresari del reciclatge de fibres per a
l’aïllament tèrmic en la construcció), Lídia Morcillo (membre del FITEX i de l’Agrupació catalana
del Tèxtil-Moda), Sýlvia Calvo i Virginia Rondeel (de l’Associació Moda Sostenible de Barcelona).
Coincidint amb la Jornada s’ha preparat una petita mostra en les sales del CDMT, que romandrà
oberta fins a la Diada dels Museus (18 de maig) i que reuneix una selecció de documentació
històrica de l’Arxiu Comarcal relacionada amb les transmissions i compravendes de robes,
algunes peces del CDMT, quatre premis del concurs Residuart cedits per Hera i el Consorci de
Residus del Vallès Occidental i material informatiu de la Fundació Humana.
La iniciativa compta amb la col·laboració de diverses entitats, empreses i associacions.
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Foto núm. 1
Casulla confeccionada amb retalls.
(CDMT núm. reg.500)

Foto núm. 2
Detall casulla confeccionada amb
retalls.
(CDMT núm. reg.500)

Foto núm. 3
Mitges amb brodat floral multicolor
als laterals, a l'alçada del turmell.
Estan sargides i una està apedaçada al
taló amb un fragment de tafetà de
cotó.
(CDMT núm. reg. 14.646)

Foto núm. 4
Làmina de cartró de colo verd
decorada amb dibuixos pintats a mà i
on hi ha enganxades mostres de
labors amb diferents sargits.
(CDMT núm. reg. 14.146)
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Per obtenir les fotos en alta resolució demaneu-les a : ngrau@cdmt.es

