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1. PRESENTACIÓ

ACCIÓ i EXPOSICIÓ: “CALIDOSCOPI - NINGÚ SENSE SOSTRE”

L’exposició Calidoscopi, creada l’any 1991 pels tallers de L’Obrador i de L’Art del Vitrall de Sabadell,
s’acomiada després de 30 anys. I ho vol fer de la millor manera: amb una acció solidària que
permetrà recaptar fons i donar a conèixer millor l’Associació Ningú Sense Sostre de Sabadell i, a la
vegada, garantir que els calidoscopis continuaran oferint la seva màgia a diferents equipaments del
país. El projecte acaba amb una gran exposició, que tindrà lloc al Casal Pere Quart el juliol de 2020,
amb tots els mobles de Calidoscopi.
Com es fa?
L’exposició Calidoscopi es cedeix a l’Associació Ningú Sense Sostre, que treballa per garantir una
llar a les persones de la ciutat que actualment viuen al carrer per falta de recursos. Concretament,
per enfortir al projecte EVA, que treballa per a l’acollida de mares i fills en risc d’exclusió
Per fer-ho possible, entren en joc els protagonistes que faran realitat el projecte: padrins i
receptors. Els primers apadrinen un moble de l’exposició o una part. L’aportació econòmica que
facin permetrà nodrir de fons i recursos l’Associació i, concretament, el projecte EVA.
El moble apadrinat anirà destinat a organitzacions o col·lectius socials (receptors) com ara grups
d’esplai, plantes infantils d’hospitals, centres cívics o espais d’atenció a infants en risc, entre altres.
Si l’apadrinament és total, hi ha la possibilitat que se’l pugui quedar l’entitat/persona padrina, si així
ho vol.
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Com és l’organització?
L’acció s’organitza a partir de la col·laboració i el suport entre entitats socials, culturals, artístiques i
particulars. Aquesta implicació col·lectiva és la semblança del que vol ser aquesta acció/exposició,
“un encontre entre el món lúdic, el món de la cultura i el de l’art, amb el món dels més exclosos,
que massa sovint passen desapercebuts i esdevenen invisibles a la nostra societat”.
La coordinació de l’organització es duu a terme des d’un equip impulsor de persones voluntàries.

Com puc col·laborar per fer possible l’acció?
Tant si ets una entitat com una persona particular, hi pots col·laborar de diverses maneres:
-

Participant en els grups de treball (recerca padrins, receptors, suport en xarxes, etc.)

-

Apadrinant un o més mobles de l’exposició Calidoscopi

-

Col·laborant en l'exposició (muntatge, monitoratge, organitzant visites a l’exposició, etc.)

-

Fent difusió de l’acció (als socis de la vostre entitat, coneguts, mitjans, etc.)

Com ser padrí o padrina?
Per apadrinar, cal anar al web www.ningusensesostre.cat i clicar sobre “CALIDOSCOPI” i, després,
sobre “MOBLES”.
En aquesta secció del web trobaràs tots els mobles de l’exposició. D’aquesta manera podràs escollir
el que vols apadrinar (en part o en la totalitat) i comunicar-ho a l’organització escrivint un missatge
electrònic a calidoscopi.nssostre@gmail.com.
Per fer efectiu l’apadrinament cal aportar l’ingrés al compte corrent de CALIDOSCOPI - NINGÜ
SENSE SOSTRE indicant al concepte “NÚMERO DEL MOBLE ESCOLLIT + NOM ENTITAT/PERSONA
PADRINA”
IBAN del compte CALIDOSCOPI + NINGÚ SENSE SOSTRE: ES20 0081 0195 7800 0151 4055
L’aportació econòmica no respon a cap acció de compra-venda, sinó que es fa a partir d’una
valoració simbòlica.
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Com ser receptor?
Per ser receptor d’un moble cal anar al web i www.ningusensesostre.cat i clicar sobre
“CALIDOSCOPI” i, després, sobre “MOBLES”.
En aquesta secció del web trobaràs tots els mobles de l’exposició. D’aquesta manera podràs escollir
el que vols rebre i comunicar-ho a l’organització escrivint un missatge electrònic
calidoscopi.nssostre@gmail.com.
Si el moble és demanat per més d’un receptor, es prioritzarà el que tingui una finalitat més social i
solidària; com ara grups d’esplai, plantes infantils d’hospitals, centres cívics o espais d’atenció a
infants en risc, entre altres.

Com puc contactar si vull participar o rebre informació?
Correu electrònic:
calidoscopi.nssostre@gmail.com
Web:
www.ningusensesostre.cat – pestanya “CALIDOSCOPI”
Telèfon:
657 381728. De dilluns a divendres de 10 a 14 h
Número de compte de l’associació NINGÜ SENSE SOSTRE específic per a l’acció CALIDOSCOPININGÜ SENSE SOSTRE:
IBAN: ES20 0081 0195 7800 0151 4055
Vídeo promocional exposició CALIDOSCOPI:
Tràiler: https://youtu.be/yGU3QZRSbWU
Complert: https://youtu.be/ANQuOYuyIXA
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2. ASSOCIACIÓ NINGÚ SENSE SOSTRE
Qui som?
L’Associació Ningú Sense Sostre és una entitat privada, sense afany de lucre, situada a la
carretera de Molins de Rei, 25 de Sabadell amb NIF G65240434, inscrita al Registre de la
Generalitat i de l’Ajuntament de Sabadell.
És una entitat inclosa en la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de la Generalitat de
Catalunya.
En l’àmbit local, Ningú Sense Sostre forma part del Pla Estratègic d’acció social en exclusió
residencial severa de Sabadell. Participa en la taula per al sensellarisme juntament amb els
serveis socials de l’Ajuntament, Càritas, Creu Roja i Actua Vallès.

Què fem?
L’Associació Ningú Sense Sostre ofereix 22 places residencials a la xarxa d’atenció a
persones sense llar de Sabadell, des de dos projectes que s’expliquen a continuació.
1.- Projecte: Casa Acollida. Majoritàriament per a homes, estructurada en tres fases:
•
•
•

Una primera fase d’emergència habitacional d’allotjament nocturn, en una casa
d’acollida amb 7 places, una de les quals és ocupada per un responsable resident.
Una segona fase de transició a l’autonomia, amb dos pisos funcionant com a unitats
de convivència de 7 places en total.
Una tercera fase d’emancipació, en què l’associació ajuda a trobar pis de lloguer, en
el moment que les persones tenen ingressos estables.

2.- Projecte: EVA. Per a dones amb fills.
Projecte amb un pis que pot acollir fins a tres mares amb menors al seu càrrec (famílies
monomarentals) que es troben en situació de risc d’exclusió per la manca de recursos
econòmics, laborals i/o suport social i/o familiar i que, al mateix temps, no disposen d’una
llar o situació habitacional digna on viure.
Tant en un cas com a l’altre, ens coordinem amb el Servei d’Urgències i Emergències Socials
(SUES) de l’Ajuntament de Sabadell.
L’Associació cobreix el lloguer de casa i pisos, el consum d’aigua, llum, gas, l’alimentació i el
seguiment social i psicològic (pla de treball individualitzat), per part de l’educadora o
educadora social i el psicòleg o psicòloga.
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Objectiu general
L’objectiu general és la inclusió social per a les persones que actualment viuen al carrer o en
situació d’habitatge insegur. Els oferim un recurs que els permeti recuperar l’estabilitat
necessària per poder continuar vivint més dignament.

Objectius específics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Garantir la resposta habitacional.
Cobrir les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene, descans...).
Millorar les condicions de vida de les persones dels nostres usuaris.
Promocionar hàbits alimentaris, higiènics i de salut que es treballen des de la
quotidianitat.
Millorar l’autoestima i la promoció de la persona a través del suport educatiu i/o
psicològic.
Restablir les relacions socials, familiars i personals per tal de contribuir a la inclusió
sociolaboral de les persones ateses al recurs.
Fomentar la formació professional per tal de reorientar el seu futur professional.
Promoure el treball en equip.
Garantir l’assistència regular dels nens a l’escola.

Altres activitats que es porten a terme
Projecte Operació Caldo
Tots els dilluns d’hivern, des de el 25 de novembre de 2019, portem sopar calent a les
persones que dormen al carrer. Ens col·loquem als jardins del parc del Taulí i donem caldo
de verdures calent, un entrepà calent, cafè amb llet i magdalenes.
Sopar anual
Per a nosaltres l’èxit aconseguit per a cada un dels nostres usuaris és el que ens motiva a
continuar la nostra tasca. Per aquest motiu, cada any celebrem els seus progressos amb un
sopar que fem coincidir amb les festes de Nadal.
Aquesta festa entranyable ens acosta a tot l’equip, voluntaris, socis i usuaris. De moment,
hem pogut celebrar, entre altres èxits, que 36 dels usuaris que han rebut el suport de
l’entitat porten una vida normalitzada.

Nota final
Ja fa gairebé 7 anys que treballem en favor de la dignitat de les persones sense llar i avui
aprofitem aquesta oportunitat dels creadors del Calidoscopi perquè Sabadell ens conegui
millor i puguem impulsar el projecte EVA. MOLTES GRÀCIES.
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3. CALIDOSCOPI. INSTANTS MÀGICS DE BELLESA IRREPETIBLE
a. RECULL FOTOGRÀFIC

Plana de l’Om, Manresa. Desembre de 1993 - gener de 1994

Can Sorts, Sentmenat. Novembre de 1991
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Fontana d’Or, Girona. Maig de 1994

Saló de la Infància, Barcelona. Desembre de 2004 - gener de 2005

11

MNACTEC, Terrassa. Novembre de 2007 - maig de 2013

CosmoCaixa, Barcelona. Abril de 2017
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a.1. Joan Brossa a l’exposició

Joan Brossa i Pepa Llopis al Casal Pere Quart, Sabadell, 1992
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b. ITINERACIÓ EXPOSICIÓ CALIDOSCOPI 1991 - 2019
Sabadell. Maig de 1991. Festa Major de la Creu Alta. Taller de la Ciència i la Tècnica per a
nens L’Obrador.
Sentmenat. Novembre de 1991. Festes de Sant Menna. Masia de Can Sorts.
Sabadell. Octubre-novembre de 1992. Casal Pere Quart.
Castellar del Vallès. Abril de 1993 Mostra d’Oficis Artesans. CEC.
Solsona. Juny de 1993. Festes de Corpus. Pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès.
Manresa. Desembre de 1993 - gener de 1994. Sala Plana de l’Om de la Fundació Caixa de
Manresa.
Sant Cugat del Vallès. . Abril de 1994. Sala d’exposicions de la Casa de la Cultura.
Girona. Maig de 1994. Sala Fontana d’Or de l’Obra Social de la Caixa de Girona.
Mollet del Vallès. Juny de 1994 Sala 1 del Centre Cultural La Marineta.
Comú de la Massana (Andorra). Setembre de 1994. Poliesportiu de l’Aldosa.
Olot. Octubre de 1994. Fira d’Olot. Estand de la Caixa de Girona.
Girona. Octubre - novembre de 1994. Fira de Girona. Estand de la Caixa de Girona.
La Garriga. Desembre de 1994 - gener de 1995. Sala municipal d’exposicions.
Puigcerdà Gener - febrer de 1995. Sala d’exposicions de Caixa de Girona.
Gavà. Febrer - març de 1995. Museu de Gavà.
Barberà del Vallès. Març - abril de 1995. Sala d’exposicions del Casal de Cultura.
Barcelona. Setembre de 1995. Festes de la Mercè. Inauguració a l’estació de la Plaça
Universitat de la línia 2 del Metro.
Sabadell. Setembre de 1995. Taller de la Ciència i la Tècnica per a nens L’Obrador. Festa
Major de Sabadell.
Puig-Reig. Juliol de 1997. Biblioteca Guillem de Berguedà.
Agramunt. .Setembre de 1997 Casal Agramuntí.
Moià. Setembre - octubre de 1997. Casa Natal de Rafael de Casanovas.
Vic. Octubre de 1997. Museu de l’Art de la Pell.
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Sallent. Octubre - novembre de 1997. Casa Museu Torres Amat.
Olesa de Montserrat. Novembre de 1997. Sala de Ca l’Oriol.
Cornellà. Desembre de 1997. Recinte Firal de Cornellà.
Tàrrega. Desembre de 1997 - gener de 1998. Parc de Nadal.
Balaguer. Gener de 1998. Sala d’exposicions de l’Ajuntament.
Gironella. Gener - febrer de 1998. Església Vella.
Esparraguera. Febrer - març de 1998. Sala d’exposicions Municipal.
Capellades. Març de 1998. La Lliga Teatre.
Sabadell Març de 1998. Paddock Bulevard
Cervera. Març - abril de 1998. Paranimf de la Universitat.
Abrera. Abril de 1998. Biblioteca Josep Roca i Bros.
La seu d’Urgell. Maig de 1998. Sala Sant Domènech.
Navàs. Juny de 1998. Antiga Escola Anna Soler i Daniel.
Bagà. Setembre de 1998. Edifici de Palau.
Balsareny. Setembre - octubre de 1998. Sala de plens de l’Ajuntament.
Martorell. Octubre - novembre de 1998. Sala d’exposicions Memorial Vicenç Ros.
Artés. Novembre - desembre de 1998. Centre Cívic.
Sant Boi de Llobregat. Desembre de 1998. Casal de Barri Casablanca.
Berga. Desembre de 1998 - gener de 1999. Centre Cívic.
Igualada. Gener - febrer de 1999. Museu Comarcal de l’Anoia.
Calaf. Febrer - març de 1999. Centre Cívic.
Prats de Lluçanès. Març - abril de 1999. Sala d’exposicions de la Caixa de Manresa.
Sant Esteve Sesrovires. Abril - maig de 1999. Biblioteca Popular Joan Pomar i Solà.
Sant Feliu de Llobregat. Maig - juny de 1999. Casal de cultura Can Ricard.
Santa Margarida de Montbui. Octubre de 1999. Sala municipal d’exposicions La Vinícola.
Solsona. Desembre de 1999 - gener de 2000. Sala del Consell Comarcal.
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Cardona. Gener de 2000. Vestíbul de l’Arxiu Local.
Lleida. Febrer de 2000. Sala municipal d’exposicions de Sant Joan.
Sabadell. Setembre de 2000. Plaça de Federic Monpou.
Sant Cugat del Vallès. Desembre de 2001 - gener de 2004. Plaça del Vinyet.
Sant Joan Despí. Desembre de 2003 - gener de 2004. Centre Jujol-Can Negre.
Barcelona. Desembre de 2004 - gener de 2005. Saló de la Infància. Club Súper 3. Palau
d’exposicions de Montjuic.
Figueres. Desembre de 2006 - gener de 2007. Museu de la Tècnica de l’Empordà.
Terrassa. Novembre de 2007 - maig de 2013. Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya.
Barcelona. Abril de 2017. CosmoCaixa.
Lleida. Desembre de 2017 - gener de 2018. CaixaFòrum.
Tarragona. Març de 2018. CaixaFòrum.
Girona. Gener de 2019. CaixaFòrum.
Saragossa. Abril de 2019. CaixaFòrum.
Barcelona. Maig de 2019. Nit dels Museus CosmoCaixa.
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c. ESCRIT DE JOAQUIM SALA SANAHUJA: “CALIDOSCOPIS”
Durant el Renaixement, els infants ja jugaven amb els reflexos. A Florència, uns llibres de miralls
delectaven per un igual la mainada i les persones grans. Es tractava d’un conjunt de miralls, relligats com
un llibre, que captaven les imatges d’enfora i les multiplicaven al grat de l’angle que formessin els miralls
a partir de l’eix del llom. Com sol passar amb tots els altres llibres, el llibre de miralls renaixentista
s’emparava de les imatges de la vida corrent i les transformava en un univers bigarrat de dobles que es
reflectien més i més, a l’infinit –l’efecte Netol–, tot això mitjançant una senzilla manipulació de les seves
pàgines. El llibre de miralls jugava amb la realitat en què es trobava: era un llibre mimètic. D’altra banda,
l’exuberància de tot allò que reflectia –la cara de l’operador, l’habitació on era, el mobiliari i els llums,
probablement de Murano–, potenciada, a més a més, pel moviment de les mans, convertia la lectura del
llibre de miralls, de vegades, en un trajecte vertiginós. Cal esmentar, de passada, que diverses variants
d’aquest joc de miralls són utilitzades encara avui en moltes il·lusions de fira: la dona aranya, la dona
sense cos, la sirena, etc.
En la invenció del calidoscopi, que data de començaments del segle XIX, hi intervé sobretot una reducció:
un nombre mínim d’elements –trossos de vidres de colors, botons, llenties, plomes de gallina...–,
col·locats adequadament davant de dos miralls que formen un angle si fa no fa de seixanta graus, poden
donar, en giravoltar el cilindre que els conté, una varietat infinita d’imatges radialment simètriques. Al
fons del cilindre, qualsevol objecte insignificant pot crear una estrella mirífica i canviant, cinètica. Com
un cristall que es desvetllés, que rodolés, al cor mateix de les coses petites. D’aquesta manera,
l’instrument meravellós semblava confirmar les intuïcions dels primers romàntics alemanys, que s’havien
dedicat amb una passió tota científica a la mineralogia, convençuts que trobarien en les coses ocultes de
la terra, en els cristalls més simètricament perfectes, un reflex del gran cristall perfecte de Cosmos. Però
el nou aparell, contràriament al llibre de miralls, ja no és mimètic: és un món tancat. Per això el
calidoscopi privilegia la curiositat i sobretot el gest de mirar. En l’infant embadalit pel petit tub que fa
girar, per exemple, ja s´hi fa palesa una actitud de voyeur adult. Amb la mà acciona l’aparell cilíndric –el
fa rodar–, però és la seva mirada oculta allò que excita, en realitat, el fantasiós ajocament de formes i de
vèrtexs que té lloc a l’interior. La intimitat entre l’ull que mira d’enfora i l’espectacle de dins hi és
deliciosament ambigua. Aquell que mira un calidoscopi s’abstreu del món de fora i s’esmerça a
orquestrar –aparentment– la cinesi interior de l’aparell. En realitat, es troba sota el poder abusiu de la
mirada: l’aparell es pot convertir en un xuclador prodigiós, un “maelstrom” on giravolta i finalment es
perd aquell que mira, potser per entrar a formar part d’una llunyana imatge estrellada, aneu a saber. El
calidoscopi ullprèn.
A mitjans dels anys trenta, Busby Berkeley, un cèlebre coreògraf de musicals de Broadway, va adaptar
alguns dels principis del calidoscopi a la presa de vistes cinematogràfica. Berkeley, en efecte, va acoblar
un joc de miralls i un sistema especial d’il·luminació a una càmera que es movia damunt d’un monorail,
per tal de filmar unes mirífiques escenes de dansa, algunes de les quals aquàtiques. El poeta Joan Brossa,
que és, a més a més d’afeccionat al cinema, un gran apassionat dels calidoscopis –totes dues coses
convergeixen en un cert erotisme de l’ull–, ha dedicat a Busby Berkeley diversos poemes que
mereixerien de ser més divulgats. Per a les seves complicades coreografies cinematogràfiques, Berkeley
utilitzava una o diverses ballarines, però el calidoscopi més senzill també admet éssers vivents: mosques,
peixos... O mots. M’escau de pensar, de vegades, que els versos d’una sextina –una peça poètica que
Brossa conrea– poden ser considerats estrelles successives d’un calidoscopi de mots. Un calidoscopi de
mots que ullprendrà la mirada del lector amb la mateixa força que el d’aquest peix de colors que esdevé
alternativament u i múltiple, tot nedant per les aigües secretes del tub.
Joaquim SALA-SANAHUJA
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d. ETIMOLOGIA I CROQUIS D’UN CALIDOSCOPI
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e. FOTOS DE LLUÍS BRUNET

