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QUI SOM?

Som un grup de dones intercultural i intergeneracional que ens reunim setmanalment per 
compartir una estona parlant de les nostres vivències i necessitats, conèixer itineraris vitals 
marcats per processos migratoris diversos i sobretot, per fer barri.
Les Arpilleras de Poble Sec es conceben com un espai no mixte, que busca tenir una per-
manència en el temps i un impacte en els processos de creixement personal, apoderament i 
creació de vincles i relacions entre dones més enllà del grup.

QUÈ SÓN LES ARPILLERES?

L’origen de les Arpilleres el trobem a Sud-Amèrica, més concretament a Xile. És allí on durant 
els anys de la dictadura de Pinochet, les dones comencem a teixir sobre teles de sac (arpille-
res) les seves denúncies sobre les desaparicions forçoses dels seus familiars i les vulneracions 
de drets humans durant el règim. 
Les dones troben en l’art tèxtil una eina de denúncia política i social davant el món, però 
també una manera de crear xarxa, sentir-se recolzades i sanar el seu dolor per la desaparició i 
pèrdua de éssers estimats.
Es poden conèixer algunes d’aquestes històries al documental “Diaris de tela”:  
https://www.youtube.com/watch?v=aB7k4nudrKA&t=1548s
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D’ON SORGEIX LA PROPOSTA DE LES ARPILLERES DEL POBLE-SEC?

El grup d’Arpilleras sorgeix de la necessitat de donar visibilitat a necessitats i reivindicacions 
de les dones del barri d’una manera artística. 
Sent l’Arpillera una eina artística de denúncia política i social, el procés de reflexió sobre les 
situacions de les dones del barri ha estat una part central del procés de creació. 
Des de la perspectiva de gènere, entenem l’art tèxtil femení com a part fonamental de la his-
tòria, ressaltant l’important rol de les dones en aquest àmbit, no només com a artesanes sinó 
com a artistes creadores i transformadores d’espais. 
Volem visibilitzar les arpilleres com a un mitjà d’expressió de vivències personals i processos 
íntims de sanació i resiliència per les dones.

COM FUNCIONA EL GRUP D’ARPILLERES?

El grup d’arpilleres es reuneix amb una freqüència setmanal per afavorir el compromís de les 
participants i garantir un procés de creació reflexiu i continuat. 
Els valors de respecte i estima són claus per donar valor i reconeixement a les vivències amb 
les quals cadascuna de les dones que conformem el grup puguin basar les seves creacions 
tèxtils. 
El grup està coordinat per dues tècniques del Pla de Desenvolupament Comunitari i dina-
mitzat per una arterapèuta. Tenim el suport i acompanyament d’una artista especialitzada 
en l’art tèxtil femení que ens ha facilitat el coneixement de la tècnica de les arpilleres a més 
d’introduir-nos al context polític i social xilè en el que van prendre força.
Les metodologies utilitzades són participatives i es basen en la facilitació del procés mit-
jançant dinàmiques arterapèutiques que faciliten l’expressió des de l’emoció i l’inconscient. 
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RESULTATS ARTÍSTICS

El resultat d’aquest procés de creació serà una arpillera formada per les arpilleres individuals 
de cadascuna de les participants amb el títol “Dóna’m espai”.
El fil conductor o eix temàtic serà el concepte d’espai, entès de manera amplia, des de l’espai 
propi de llibertat o expressió individual fins a l’espai públic en el que ens movem i habitem de 
manera col·lectiva. 
Quines són les necessitats d’espai què tenim les dones? Com ens relacionem en aquests es-
pais? Com ens transformen? Com ens fan sentir? 
Aquestes reflexions són les que es reflecteixen a les arpilleres que formaran una única peça 
artística.
Busquem un impacte tant plàstic com conceptual, amb un transfons de reivindicació col·lecti-
va dels espais com a necessitat vital: espais segurs i lliures de prejudicis i violències.

IMPACTES EN LES DONES

- Sentir-se part d’un grup en el que es poden conèixer i reconèixer entre dones diverses.
- Millorar la seva autoestima al ser capaces de crear una petita peça d’art.
- Ampliar la seva xarxa social al barri i el seu coneixement de l’entorn.


