
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’ARTISTA  IRENE PÉREZ, L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUA DE TERRASSA, I EL CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL COL·LABOREN EN EL “COLLAGE DE RECORDS” 

 
Collage de Records és una iniciativa de psicoteràpia a través de l’expressió artística. Una 
experiència que pretén fomentar en els pacients la memòria de moments positius de la seva 
vida i expressar-los de manera creativa.   
 
La primera edició d’aquest projecte, impulsat per Roser López i Irene Pérez, va tenir lloc durant 
l’any 2013 i es van constituir tres grups de treball.  El bon funcionament i l’apreciació positiva 
que aquesta activitat va tenir tan per part dels participants com dels organitzadors ha motivat 
la pròrroga de l’acord entre les dues entitats i la Irene Pérez per a fer-ne una nova convocatòria 
al 2014.  
 
Aquestes trobades són cicles de tres sessions - una primera de presentació i dues de taller, la 
darrera de conclusió.  Els participants, assistits per Irene Pérez i amb el suport del personal 
tècnic de CDMT i Mútua, escolliran un record personal per treballar-lo després en forma de 
brodat. Amb els treballs individuals es muntarà un collage col·lectiu de cada grup;  els  collages 
de les diverses edicions del projecte seran exposats al CDMT i aquesta mostra serà oberta a 
tothom durant dos mesos, des del 13 de març  -data en què tindrà lloc la inauguració, a les 17h. 
- fins al 18 de maig (Diada dels museus). Després es presentaran a la Unitat de Subaguts de 
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 
 
Durant aquest període el públic podrà contemplar els treballs finals i, sobretot, fer-se càrrec de 
la importància del projecte per millorar la qualitat de vida i la recuperació dels malalts.   
 
Tindran lloc dues visites guiades a l’exposició durant la seva permanència al CDMT; seran a 
càrrec d’Irene Pérez, els dies 27 d’abril i 18 de maig (vegeu agenda). 
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