
QUADERN 1

Rastres de memòria no escrita. 
D’experiències entrecreuades 
a Santa Eugènia del Congost

...és el primer d’una sèrie de quaderns de treball amb 
mostres de material visual recollit en el marc del 
projecte artístic i didàctic Experiències entrecreuades a 
Santa Eugènia del Congost, desenvolupat en el context 
de l’antiga font i safareigs de Santa Eugènia del Congost 
–situats prop de l’autovia C-17, el riu Congost i de 
l’Ajuntament de Tagamanent–.

Des del curs acadèmic 2016-2017, el Grup d’Innovació 
Docent Consolidat de la Universitat de Barcelona 
ATESI (Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i 
Intervenció Social – GINDC-UB/162) promou accions 
–instal·lacions artístiques efímeres, performance, tallers 
oberts, exposicions i actes...– per tal de «reviure» de 
forma física i conceptual aquests espais en desús per a 
la població, tot fent èmfasi en la recuperació de la seva 
memòria històrica, i amb una metodologia que busca 
integrar l’actuació conjunta d’administracions, figures 
expertes, centres educatius i ciutadanes. 

Aquestes accions, ideològicament posicionades, 
parteixen del treball en règim d’Aprenentatge 
Servei (ApS), una metodologia docent que implica 
l’assoliment de competències educatives en la 
realització d’activitats que tenen un retorn directe en 
la comunitat. En aquesta línia, les actuacions dutes a 
terme que es mostren en aquest quadern han tingut 
la participació d’alumnat del Grau en Belles Arts de 
la Universitat de Barcelona, de l’Escola Sagrats Cors 
de Centelles, de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic i d’ex-alumnes del mateix centre (EXARTVIC), 
coordinat per professorat dels diferents àmbits i amb la 
participació del Grup ApS(UB). 

Alumnat participant en el projecte: 
Aurembiaix Ainsa i Bertran, Marc Capdevila, Alba García 
i Allué, Samuel Álvarez García, Delia García Vela, Anna 
Martínez Massó, Cristina Martínez Clapera, David Mañas 
López, Adrià Mayordomo, Fayna Nieves Ramos, Marina 
Álvarez Calpe, Nebil Riadh Cassi, Nerea Martos Caballero, 
Michel Vicario i Neus Viñolas Pérez, del Grau en Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona; Lorena Velásquez 
Sánchez, Marta Rius Soler, Núria Expósito Larraona i 
Víctor Pulgarin de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de 
Vic; i Alumnat de l’Escola Sagrats Cors de Centelles.

Professorat coordinador: 
Andrés Ortega Cruz, Eulàlia Grau Costa i Joan Miquel 
Porquer Rigo, de la Universitat de Barcelona; Marià 
Dinarès Coma i Toni Garcia Serrat, de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny de Vic; Andrés Ortega Cruz, de 
l’Escola Sagrats Cors de Centelles.

Organització: 
Grup d’Innovació Docent Consolidat de la Universitat 
de Barcelona ATESI (Art, Territori, Estratègia Docent, 
Sostenibilitat i Intervenció Social – GINDC-UB/162).

Agraïments: 
Equip Deganal de la Facultat de Belles Arts UB i Mar 
Llop; Ajuntament de Tagamanent i Família Castellanos, 
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Associació 
d’Ex-alumnes i Ex-professors de l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic, Escola Sagrats Cors de Centelles, 
Associació Amics de Tagamanent, veïns i veïnes 
de Tagamanent  i Grup ApS(UB) – Grup Promotor 
d’Aprenentatge Servei de la Facultat de Belles Arts UB; 
Aprèn Serveis Ambientals i Ca l’Oliver Molí Paperer.

Disseny d’aquesta edició: 
Joan Miquel Porquer Rigo i Delia García Vela

Dipòsit Legal: 
B. 27123-2019
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CONTEXT

>  El títol del projecte fa referència a la recuperació 
de records, perquè ja no existeixen ni els safareigs 
ni la font. Només en resta la paret d’on brollava 
l’aigua, amb una inscripció amb l’any de la 
construcció, 1720, i el seu nom, «Font de Santa 
Eugènia del Congost». 

>  La zona de recuperació està ubicada prop de 
l’autovia C-17, vora del riu Congost i a tocar de 
l’església de Santa Eugènia.

>  Els safareigs eren petits, descoberts i estaven a 
la intempèrie. Estaven presidits per la deu, d’on 
provenia l’aigua, que desembocava al riu de forma 
perpendicular, en direcció oest-est.

>  El 2020 es commemora el 300 aniversari de la 
seva construcció. 

PROJECTE

>  Es tracta d’una iniciativa d’innovació educativa en 
clau d’Aprenentatge Servei i Creació Artística, per 
tal de recuperar la memòria col·lectiva i l’espai físic 
d’una localització concreta. 
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Santa Eugènia del Congost i la recuperació d’uns records

Andrés Ortega Cruz

   Fins fa ben poc les activitats domèstiques havien es-

tat realitzades principalment per dones i nenes. Aquestes importants 

tasques es desenvolupaven majoritàriament en espais interiors, tancats, re-

closos –encara que no pas silenciosos–. La duresa de la feina en un entorn 

domèstic freqüentment es trencava taral·lejant alegrement alguna cançó, 

unint així l’espai privat amb l’espai públic.

 Però no tots els treballs domèstics realitzats per la dona es desenvolu-

paven a l’interior de la llar. Diàriament també es veien obligades a practicar 

algunes comeses imprescindibles per a la vida quotidiana fora de casa, com 

per exemple anar a buscar aigua o rentar la roba en fonts i safaretjos públics. 

Aquests llocs, fins fa pocs anys, havien estat molt més que espais de treball: 

esdevenien punts de trobada on establir rols socials, on rebre i transmetre 

les últimes notícies i, en definitiva, un espai comú on suportar de forma 

compartida les àrdues tasques, els moments d’esforç. No és per casualitat 

que emprem l’expressió «fer safareig» –val a dir que no sense una certa cà-

rrega negativa– per parlar d’enraonar públicament de forma lleugera. A les 

fonts i safaretjos, ara ja, les veus, els riures i els cants han desaparegut. Fins 

i tot algunes de les pròpies deus han deixat de rajar les seves aigües rialle-

res. Tampoc queden safaretjos –encara que alguns s’hagin recuperat–; per 

sempre s’ha perdut la funció socialitzadora que complien amb la imparable 

arribada de la modernitat.

 Per aquests espais, és clar, podem plantejar projectes de recuperació 

formal –reconstruir-los, embellir-los–. Però com recuperarem les converses 

i les cançons de les dones? Com recuperarem els jocs dels nens? Les vi-

vències en aquests llocs no les substitueixen avui dia les que vivim en les 

deslocalitzades i asèptiques xarxes socials; el ric llenguatge que s’hi desen-

volupava no el substitueixen les abreviatures plenes de presses i les emoti-

cones mancades d’emoció. 

 Hem d’aconseguir que es tornin a viure, d’alguna manera, les activitats 

vinculades a les fonts i els safaretjos públics: el guirigall, el joc de nens i 

nenes, la transformació efímera del paisatge que conformen les robes re-

centment rentades, esteses i plenes de llum i de color. Per arribar a una 

recuperació integral serà necessari desenvolupar projectes concrets per a 

cada espai, conscients de que cada un d’ells té vinculades vivències i tradi-

cions, estructures i entorns ben diferenciats, únics, amb els que s’ha de ser 

especialment respectuós. 

Un cas concret

 Per il·lustrar amb un exemple pràctic els plantejaments exposats en els 

paràgrafs anteriors, podríem presentar el cas de la font i els safaretjos del 

poble de Santa Eugènia del Congost, al municipi de Tagamanent, al Vallès 

Oriental, província de Barcelona, Catalunya. Santa Eugènia del Congost tenia 

dos espais per a safaretjos, uns al costat de la desapareguda escola, prop de 

METODOLOGIES

>  Es té present el concepte pedagògic 
d’Aprenentatge Servei: una metodologia que 
implica l’assoliment de competències educatives 
en la realització d’activitats que tenen un retorn 
directe en la comunitat.

> S’empra una pedagogia de caire holístic: 
metodologies creatives, emocionals, 
multidimensionals, interdisciplinars, 
intergeneracionals.

> Es planteja una actuació per a recuperar l’espai en 
dues vessants temporals: efímera i definitiva. 

> Es pretén una recuperació sostenible, ràpida, 
respectuosa i integradora amb l’entorn històric i 
natural, consensuada amb societat i especialistes.
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Això passà aquíEulàlia Grau Costa, Joan Miquel PorquerProposta de treball: Recuperació de vivències en la memòria col·lectiva.
Enunciat: Recupereu un espai emblemàtic de referència en el vostre entorn immediat 

(població, barri, carrer...) amb la finalitat de que aflorin les vivències que s’hi 

han vinculat. Proposeu-hi un projecte realitzable de modificació que deixi 

constància de la seva memòria i dels seus records. 
Per fer-ho:• Consulteu experiències similars de recuperació de la memòria en relació 

al lloc des de la creació artística.
• Trieu un model similar al que utilitza la iniciativa Projecte Teixidores 

d’Artescena Social (2017) o del que proposa el Col·lectiu Punt 6 (2014) 

per portar a terme la vostra feina. 
• Busqueu les complicitats institucionals necessàries: comunitats de veïns, 

ajuntament, agrupacions i associacions, etc.
Condicionants: Cal involucrar, enfrontar visions i compartir vivències des de una perspectiva 

inter-generacional.
Procés:  Analitzeu el model escollit i feu-lo vostre. Material: El que escaigui per a una metodologia de projecte.

Presentació: Presenteu la vostra proposta (acabada o en procés) per mitjà d’un cinefòrum 

a l’entorn d’estudi. 
Material de referència:Artescena Social (2017). Projecte Teixidores. Projecte artístic i pedagògic 

d’Aprenentatge Servei [Text en línia]. Disponible a https://projecteteixi-

dores.wordpress.comCol·lectiu Punt 6 (2014). Dones treballant. Guia de reconeixement urbà 

amb perspectiva de gènere. Barcelona: Comanegra
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ACTORS DE LA INTERVENCIÓ

>  Hi participa alumnat i professorat de diverses 
procedències i etapes educatives, així com de 
persones voluntàries. 

...  d’Educació Infantil i Secundària de   
l’Escola Sagrats Cors de Centelles.

...  de Batxillerat i Cicles Formatius de la
 branca d’Arts de l’Escola d’Art i
 Superior de Disseny de Vic. 

...  de Grau en Belles Arts de la 
 Universitat de Barcelona.

...  antic alumnat i professorat de l’Escola 
 d’Art i Superior de Disseny de Vic. 

...  veïnat i associacions de Santa 
 Eugènia del Congost i Tagamanent.

...  professionals externes.

...  administracions públiques.



OBJECTIUS

>  Recobrar, a Santa Eugènia del Congost, els 
safareigs, la font i el seu entorn, i recuperar les 
vivències i les emocions viscudes que s’hi vinculen. 

III



APRENENTATGES

>  La recollida d’informació a partir de diverses 
fonts (veïns, ajuntament, fonts bibliogràfiques...) 
per conèixer com era l’espai, les vivències de les 
persones i les activitats que s’hi realitzaven. 

>  La consulta d’exemples similars de recuperacions 
d’espais públics amb implicacions artístiques.

>  El disseny i elaboració de propostes artístiques 
cooperatives i participatives, tot confeccionant 
o preparant prèviament allò necessari per 
«reviure» el lloc. 

>  La recuperació d’experiències i activitats 
precedents.

>  La percepció d’emocions que es van viure i es 
poden tornar a viure. 

SERVEIS

>  Recuperar un espai públic de forma temporal i 
efímera.

 
>  Fer al·lusió, recrear en aquell lloc les vivències de 

les persones que el varen utilitzar en una època 
històrica concreta.

>  Deixar elements, vestigis que permetin conservar 
l’entorn abans d’una actuació definitiva, 
permanent. 

>  Documentar amb imatge escrita i digital les 
intervencions realitzades (accions artístiques 
plàstiques, corporals i visuals) per tal de fer-ne 
difusió pública. 



ESPAIS DE TREBALL

>  Es treballa in-situ, en la localització dels safareigs; 
en les aules i tallers dels centres participants. 
També a través de la xarxa, en forma d’aules 
virtuals o de manera diferida, per mitjà dels serveis 
de missatgeria instantània. 

IV
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Simposia III: 
Arte, dinamización social 

y terrorismo.  

Santa Eugenia del Congost y la recuperación de unos 

recuerdos 

Andrés Ortega Cruz 

Introducción 

Como miembro del Grupo Innovación Docente (GID) ATESI (Arte, Territorio, Estrategia 

Docente, Sostenibilidad e Intervención Social), de la Universidad de Barcelona, con 

Código: Gindre-UB/162, (http://mid.ub.edu/webpmid/content/atendidas) y bajo la 

Responsable, Doctora Eulalia Grado Costa, de la Facultad de Bellas Artes, 

Departamento de Artes y Conservación Restauración, proponemos acciones de 

promoción social y de sostenibilidad a través del arte. Desde el pasado curso, 16/17, 

estamos trabajando en una propuesta de recuperación física y vivencial de la antigua 

fuente y lavaderos de Santa Eugenia del Congost, situados cerca de la autovía C17, el 

río Congost y del Ayuntamiento de Tagamanent, en la provincia de Barcelona. Hasta el 

momento hemos realizado diferentes actividades con el fin de promocionar y evaluar 

esta propuesta de recuperación, como ha sido la presentación del proyecto en las II 

Jornadas de investigación y divulgación Arte + Social + Tèxtil'17 en la Sala de juntas de 

la Facultad de Bellas Artes (http://artsocialtextil.com/jornades) y también se ha escrito 

un artículo específico y una propuesta de actividad docente en la publicación 

"Genealogías comunitarias. Arte, investigación y docencia", de la que ya se ha 

depositado un ejemplar en el Ayuntamiento de Tagamanent. Asimismo se han 

programado diferentes acciones y actividades en metodología de aprendizaje y servicio 

para su disposición con alumnado de formación artística de distintos centros educativos 

cercanos y de la misma Facultad de Bellas Artes de Barcelona, generando los convenios 

pertinentes para cubrir el seguro escolar de los y las participantes. 

La propuesta de trabajo para el curso 18/19 es realizar en aquel lugar una actividad 

efímera para recordar el espacio físico que había existido y de las vivencias que han 

quedado en la memoria colectiva. Así mismo se plantea la posibilidad de dejar algún 

elemento que recuerde como era aquel espacio a nivel físico y vivencial en aquel lugar 

y/o de la actividad efímera realizada. La actividad educativa, colectiva y artística de tipo 

performática y/o efímera, dirigida y coordinada por miembros del grupo ATESI, 

interactuaría con la participación de alumnos de diferentes etapas educativas, 

universitarias, ciclos formativos, secundaria y al mismo tiempo con los vecinos y las 

vecinas del propio municipio, haciendo así extensible a la ciudadanía la recuperación de 

la memoria local e histórica, además de los valores heredados del trabajo doméstico y 

de economía vital, realizado mayoritariamente por nuestras mujeres, y así ponerlo en 

valor Intergeneracional. Se propone también que esta investigación y acción artística 

sea registrada y difundida de acuerdo con el Ayuntamiento, convirtiéndose así en un 

proyecto de arte, acción social i territorio. 

Propuesta de trabajo 

ACTUACIONS

>  Durant el 2019 es realitzen estudis de 
camp amb estudiants per tal de plantejar 
possibles actuacions i es realitzen les primeres 
accions (performance, obres efímeres, obres 
convencionals) vinculades al projecte. 

>  L’11 de maig de 2019 es realitza un esdeveniment 
cultural obert a l’Ajuntament de Tagamanent, les I 
Jornades d’Aprenentatge Servei i Innovació Educativa 
«Refer la memòria», obertes al públic. 

> Durant el mes de juliol de 2019 es realitza la mostra 
Exposició primera. Santa Eugènia del Congost i la 
recuperació d’uns records a la Sala Polivalent de 
l’Ajuntament de Tagamanent.

> El 12 de desembre de 2019 es presenta aquesta 
publicació a l’Ajuntament de Tagamanent, 
acompanyada d’una sessió de performance. 

DIFUSIÓ

> En jornades de recerca i divulgació:

...  I Jornades d’Aprenentatge Servei i Innovació 
Educativa «Refer la memòria», Santa Eugènia del 
Congost, maig 2019.

...  II Jornades de Recerca i Divulgació 
Art+Social+Tèxtil, Barcelona, juny 2017.

...  IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-
Servicio en Educación Superior, Madrid, març 2019.

>  En publicacions editorials: 

...  Butlletí d’informació i opinió Associació Amics de 
Tagamanent, núm. 89, 2019.

...  Dimensions XX. Genealogies d’anonimat. Art, 
recerca i docència. Volum 3, Barcelona, Edicions 
Saragossa, 2018.

>  En xarxes socials:

...  Twitter, Instagram.


