Mitjons de Nadal solidaris
per a l’Hospital Sant Joan de Déu
Projecte col·laboratiu

Stitches of kindness i Centre de Documentació i
Museu Tèxtil

QUI SOM?
STITCHES OF KINDNESS és una ONG sense ànim de lucre que treballa des del 2010
proporcionant articles fets a mà a nens i nenes ingressats a hospitals infantils.
Es va crear a Oxford, Regne Unit, per portar somriures als nens del John Radcliffe Children’s
Hospital i, des de llavors, ha seguit la seva tasca de fer l’estada hospitalària dels infants una
mica més agradable, aportant fundes de coixí amb teixits divertits, bossetes per a les vies
Hickman de la quimioteràpia, i, per Nadal, mitjons decoratius, una iniciativa que va néixer amb
el nom de “Christmas stockings for little stars”.
Des de fa vuit anys, mitjons de Nadal elaborats a mà a diversos punts del planeta, omplen els
hospitals infantils d’ambient nadalenc amb la seva calidesa i color. Aquest any, per primera
vegada, el projecte donarà els seus mitjons a l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona.

Entrega de mitjons al 2015
La iniciativa mobilitza a persones de la comunitat i es dirigeix especialment a nens i nenes i
les seves famílies. No es crea un mitjó i prou, sinó que es sensibilitza a la persona que
participa amb el patiment d’un altre ésser humà i li atorga el poder de fer alguna cosa per
suavitzar-lo. D’aquesta manera, la confecció del mitjó esdevé una experiència enriquidora
per ambdues parts.

El fet d’introduir activitats amb propòsit és altament beneficiós per als infants (que col·laboren
en la creació del mitjó) i fa créixer la llavor de la solidaritat, el treball en equip i la cura cap a
altres éssers humans. En definitiva, és una experiència altament interessant per a nens i
adults, que, a més, té un poder social transformador.

Stitches of kindness ha organitzat diversos tallers i esdeveniments per a la creació dels seus

articles fets a mà. Sempre es posa èmfasi en el propòsit amb el qual es crea cada article, l’amor
i la dedicació en cada puntada, pensant en la persona que el rebrà.

Entrega de mitjons al 2013

El CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL (CDMT) de Terrassa
és una institució pública, dedicada a la conservació, estudi i divulgació del patrimoni tèxtil tant
a dins com a fora de Catalunya. El seu objectiu bàsic és difondre l’herència tèxtil a públics molt
diversos i sensibilitzar en aquest tema a través d’exposicions, tallers, xerrades, cursos i altres
activitats. Mensualment organitza tallers familiars per donar a conèixer gran varietat
d’aspectes del món tèxtil i ensenyar als infants tècniques diverses.

Entrega de mitjons al 2016

OBJECTIU DEL PROJECTE
Stitches of kindness i el Museu Tèxtil de Terrassa han decidit unir esforços per mobilitzar a

la comunitat amb la finalitat de crear i donar mitjons decoratius fets a mà als nens i nenes
hospitalitzats a l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu (Barcelona) el dia de Nadal.

Si es dona el cas que sobren mitjons, aquests es donaran a altres hospitals infantils a l’àrea de
Barcelona.

CALENDARI
A la seu del Museu Tèxtil de Terrassa es realitzaran la presentació del projecte i tallers
didàctics conduïts per Sylvia Rueda i amb el suport de personal del museu. El Museu Tèxtil
actuarà també com a punt de recollida dels mitjons un cop elaborats.
•
•
•
•
•

11 de novembre, a les 11.30 hores. Presentació pública del projecte. Museu Tèxtil.
11 de novembre, de 12.00 a 14.00 hores. Taller familiar obert. Museu Tèxtil.
2 de desembre, de 10.00 a 14.00 hores. Marató de mitjons de Nadal. Museu Tèxtil.
2-17 de desembre, recollida de mitjons (veure punts de recollida).
17-21 de desembre de 2018: entrega dels mitjons a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Està previst convocar una roda de premsa per a donar major difusió al projecte i fer així una
crida pública de voluntaris que facin mitjons de Nadal solidaris, tant individualment a casa
seva com al CDMT el dia de la Marató de mitjons. Durant la Marató es pretén optimitzar al
màxim els recursos del CDMT per ensenyar al major nombre possible de persones a crear
mitjons de Nadal per a nens malalts. L’edat mínima de participació dels nens serà de 3 anys.
Els nens i nenes que no sàpiguen cosir podran utilitzar feltre adhesiu per a les seves creacions.
En aquest taller s’aprendrà a decorar un mitjó de Nadal i cosir-lo amb punt de fistó.

Patró i directrius
Tot i que als tallers que s’impartiran s’utilitzarà feltre per a l’elaboració dels mitjons, els
voluntaris podran confeccionar-los amb aquest material o amb teixits diversos,
indistintament.
El patró de la silueta i el disseny són lliures tot i que existeix un model que es pot descarregar
a: https://www.flickr.com/photos/49109603@N02/6281079264/sizes/l/in/photostream/

PUNTS DE RECOLLIDA
TERRASSA
Centre de Documentació i Museu Tèxtil
C/ Salmerón 25, 08222 Terrassa
Telf. 937315202
www.cdmt.cat
La Girandola
Carretera de Matadepera, 85, 08225 Terrassa
http://www.espailagirandola.com
Merceria Rambla
Rambla d'Ègara, 174, 08221 Terrassa

BARCELONA
Teixits Olga
c/ Urgell cantonada amb c/ Tamarit. Mercat de Sant Antoni- Encants. Parades 7-8-9. Barcelona.
La Mamavaca
Rambla de Prat, 25, (Barri de Gràcia). Barcelona

FINANÇAMENT DEL PROJECTE
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil cedeix espais i personal i retribueix a la persona
encarregada de realitzar els tallers que mostren com elaborar els mitjons. Col·labora també
en la comunicació del projecte entre diversos públics i facilita materials per als tallers a partir
de la captació de patrocinadors.
Teixits Olga proporciona el feltre necessari per al taller de presentació i per a la Marató.
Ribes i Casals aporta feltre per a la Marató.
DMC aporta gratuïtament fil per cosir i brodar.
Kidani complements aporta gratuïtament material per guarnir els mitjons.
La casa del feltre (Barcelona) fa un 20% de descompte en la compra de feltre.

MERCERIA RAMBLA

Sylvia Rueda, directora de Stitches of kindness
Sílvia Carbonell, directora-gerent del CDMT
Helena Peña, coordinadora de l’Aula Didàctica del CDMT

