
Projecte de reivindicació
d'antics comerços

Recerca desenvolupada pel camp de treball
instaŀlat a Guissona



Qui som?

Introducció

Què hem estat fent? 

Som un grup de joves procedents de diversos indrets de Catalunya. Hem
fet un camp de treball de la Generalitat, organitzat per la cooperativa de
lleure Quàlia i titulat "A Guissona, el comerç hi pinta molt!", dedicat a
la reivindicació de l'antic comerç del poble.

El nostre principal projecte durant aquests dies ha començat amb la
neteja de les persianes dels locals escollits i la recerca d'informació sobre
aquests. Hem preguntat a la gent del poble per saber el nom del local i
del propietari, l'any d'obertura i tancament, alguna anècdota, etc. 

Tot seguit, hem fet una capa de blanc a cada porta per poder pintar amb
esprai el dibuix que vam dissenyar nosaltres mateixes per representar el
comerç.

Finalment, vam fer una representació teatral per presentar el projecte al
poble.



Imatges del procés

Procés d'elaboració del
graffit

Resultat final

Assaig de l'obra teatral

Neteja i pintada de blanc
de la porta



La tintoreria
Condal



Introducció a la
tintoreria
Què és una tintoreria?

És un establiment especialitzat en el manteniment
tèxtil.

Les seves instaŀlacions estan preparades per a
netejar, planxar, reparar... les peces de roba.

Les tintoreries poden encarregar-se també de tenyir
la roba.



Context històric
Ja a l'antiga Roma, època de grans reis i emperadors,
existia el negoci de la tintoreria on, tot i utilitzar
mètodes rudimentaris, oferien serveis semblants als
actuals.

Poc a poc, les classes mitjanes van començar a tenir
accés a aquest servei, tot i que només en comptades
ocasions. No va ser fins a la Revolució Industrial que
les millores tècniques van significar un punt i a part
en el sector. 

La mecanització ha afavorit l'expansió del negoci de
les tintoreries, en les quals la finalitat segueix sent la
mateixa, però amb noves i més sofisticades màquines.



Fitxa tècnica del local (Tintoreria Condal) 
Direcció del local

La propietària era la Maria Condal, una senyora que mai va arribar a casar-se
ni a tenir fills. A més, era una persona baixeta i sèria, però a la vegada
agradable. Malauradament, la Maria ja és difunta.

Any d'obertura i tancament

L'antiga tintoreria, ja tancada, es troba situada al carrer Bisbal, número 29.

Nom i descripció del propietari

El local va obrir l'any 1964 i va acabar tancant a la decàda dels 90, fa uns 35-
40 anys. Abans del seu tancament definitiu, la tintoreria es trobava en
liquidació, per tal que la seva propietària fos capaç de pagar-se la jubilació.

Descripció del local
La tintoreria era petita, amb prestatges a banda i banda. La roba es netejava a
dins als safarejos (abans de la invenció de la rentadora) i es planxava amb una
planxa que  disposava  d'un braser al seu interior on es coŀlocava el carbó i
s'encenia per tal de produïr calor. A part, la roba també es podia tenyir
mitjançant un procés on les peces es posaven amb aigua bullint juntament
amb els tints.



Imatge de la tintoreria


