
 

 

 

El Centre d’Art la Panera, conjuntament amb els tècnics i els usuaris del Centre Assistencial Sant 

Joan de Déu, treballa per oferir un espai de trobada a partir de l’art, la creativitat i la realitat 

que ens envolta. Una mostra d’això és el projecte «A«A«A«Art i ganxet»,rt i ganxet»,rt i ganxet»,rt i ganxet», una proposta que segueix en 

actiu, i que ens permet apropar-nos a l’art urbà a partir de conèixer artistes i de participar en 

diverses instal·lacions al carrer, a la vegada que retornem al ganxet per conèixer nous dissenys 

que cobreixin les necessitats actuals. 

  

L’11 de maig del 2013 van realitzar l’acció Jardí Vertical al Centre d’Art la Panera. L’objectiu 

d’aquesta acció era oferir un moment de trobada i participació ciutadana a partir de les llanes. 

Aquesta idea ha anat creixent i ja són molts els qui s’han engrescat a teixir; això ens ha 

encaminat a realitzar dues noves accions aquest any.  

 

Durant el mes de maig van participar en una experiència intergeneracional: d’una banda, hi 

havia els alumnes de cicle superior de l’escola Antònia Simó Arnó, d’Almacelles; de l’altra, un 

grup d’usuàries amb discapacitat del Centre Assistencial Sant Joan de Déu. L’escola 

d’Almacelles ens va invitar a realitzar una acció a la reixa del pati; durant el procés, els nois i 

noies van compartir un espai d’aprenentatge a partir de les llanes. Grans i petits van treballar 

junts per la inclusió.  

 

Els alumnes de cicle superior ens van obrir les portes de les seves aules per explicar-los en què 

consisteix el projecte «Art i ganxet». Durant les sessions es va 

parlar d’art a l’espai púbic i vam veure obres de diferents artistes, 

com Bansky
1
 o Toshiko Horiuchi.

2
 Era curiós: els nois i noies ens 

escoltaven amb els cabdells i les agulles a les mans, esperant per 

començar a guerrejar. Al final va arribar el moment: les usuàries 

de Sant Joan de Déu van explicar-los que formaven part de la 

Guerrilla del Ganxet Gilda de Lleida i van donar instruccions a tots els alumnes per començar a 

teixir.  

 

 

 

                                                 
1
 Més informació de Bansky a: http://banksy.co.uk/out.asp. 

 
2
 Més informació de Toshiko Horiuchi a: http://www.lepetitbaobab.com/blog/toshiko-horiuchi-y-sus-parques-de-ganchillo/. 

 



 

 

 

Nois i noies amb les agulles i les llanes preparades, tots concentrats i participatius, teixint 

junts amb les usuàries de Sant Joan de Déu, que els ensenyaven a agafar l’agulla i a començar 

a passar els punts del ganxet. Elles també ho van aprendre de petites, ens explicaven, i 

gaudien podent-ho ensenyar als alumnes de l’escola.  

 

Després d’aquestes sessions, el 17 de maig vam construir el Jardí Vertical per donar vida a la 

reixa de l’escola, a la vegada que el municipi d’Almacelles s’omplia de color. Els alumnes van 

portar les seves bosses fetes amb ganxet i durant el matí vam compartir una estona amb tots 

aquells que hi volguessin participar: des de les dones del Casal d’Almacelles, gent de manera 

particular, famílies de l’escola, les usuàries de Sant Joan de Déu, fins a la Regidoria de Cultura 

d’Almacelles, precursora de l’acció, a la qual agraïm la seva invitació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D’altra banda, el 5 de juny el Jardí Vent  Jardí Vent  Jardí Vent  Jardí Vent SSSSererererèèèè,,,, del Centre Assistencial Sant Joan de Déu, es 

va omplir d’art i ganxet. Seguint amb l’objectiu del projecte, es va oferir un moment de 

trobada i creació a partir de les llanes, però, en aquesta ocasió, motivats per celebrar tots 

junts el Dia Mundial del Medi Ambient. Amb aquest propòsit, vam instal·lar un Jardí Vertical 

a la vegada que guarníem tot l’espai amb floretes de llana i bons desitjos. Era una acció 

participativa, en què els tècnics i usuaris del centre podien deixar el seu desig penjat d’un 

arbre o de les mateixes flors de ganxet, a fi de compartir les nostres inquietuds per caminar 

cap a un món més ecològic.  

 

Aquesta acció s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració de la CET el Pla, que ens ha donat 

les plantes; de les teixidores de la Guerrilla del Gilda, i de diferents associacions i gent que 

ens ha fet arribar les seves flors de ganxet.  

 

A partir d’aquestes dues accions hem tingut la possibilitat de treballar conjuntament amb 

gent de diferents edats i capacitats, però amb un únic objectiu: compartir vivències que ens 

enriqueixin i ens facin créixer des de la creativitat per mostrar, per mitjà de l’art, el lloc on 

volem viure.  

 


