
   

 

EXPOSICIÓ DE VENTALLS DE PUNTES 

Puntaires de Girona-25 anys! 

 

CAP DONA A L’OBLIT 

#nomoreMatildas  

 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

  

 

 

 L’exposició és oberta a totes les ASSOCIADES A PUNTAIRES DE GIRONA.  

 S’hi poden presentar tot tipus de ventalls de puntes, elaborats per la participant.  

 El treball és totalment lliure pel que fa a la metodologia, els materials, la mida... 

Pot estar fet amb punta al coixí, a l’agulla o combinada, ser tradicional o 

contemporània.  

 Cada participant pot presentar les peces que desitgi. S’acceptaran d’acord 

amb la disponibilitat d’espai. 

 Per participar-hi caldrà enviar un correu-e a 25anys@puntairesdegirona.cat amb 

la PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ i una fotografia del treball (acabat o a mig fer), 

abans del dia 10 de juny de 2021. Un jurat format per professores farà una 

selecció dels treballs i es comunicarà a cada participant abans del 30 de juny.  

 Els treballs han d’arribar a l’Associació de puntaires de les comarques de Girona 

abans del dia 10 de setembre – Centre cívic St. Narcís, pl. Assumpció 27, 17005 

GIRONA -, ben embalats, i s’hauran de recollir acabada l’exposició.  

 Junt amb cada peça s’enviarà un sobre amb LA FITXA DE PARTICIPANT 

SELECCIONADA I una fotografia de la punta. Cal que embalin molt bé les peces 

per protegir-les durant el transport. S’enviarà una foto de la peça en la seva 

recepció.  

 Els ventalls NO HAN D’ESTAR EMMARCATS.    

 Els ventalls de característiques especials o de valor històric o artístic s’exposaran 

en vitrines. 

 La participant autoritza Puntaires de Girona a fotografiar les peces i a publicar-

les. 

 Totes les participants seran invitades a una cerimònia d’inauguració de 

l’exposició, en format presencial o virtual d’acord amb allò que la Covid-19 

permeti al seu moment.  

 Es seleccionaran les obres d’acord amb la disponibilitat d’espai per exposar-les. 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES  

 Mentre duri l’exposició es faran demostracions de puntaires amb la seva 

pròpia obra en curs, prèvia inscripció i d’acord amb la disponibilitat d’espai i 

amb allò que la situació del Covid-19 permeti en aquell moment.  

 Durant els dies de l’exposició es faran tallers d’ensenyament de puntes per als 

col·lectius específics que la visitaran (escoles, infants i joves amb necessitats 

especials, col·lectius de dones, etc.  

 Visites guiades per grups amb cita prèvia 

 Actuacions de puntes teatralitzades amb escoles de teatre i dansa 

 

Més informació a 25anys@puntairesdegirona.cat 

 

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat
mailto:25anys@puntairesdegirona.cat


 

Nom: ..............................................................................................................................   

 

 

Adreça: ........................................................................................................................... 

 

 

CP, ciutat: ............................................................................................    

 

 

Tel: ......................................................................    

 

 

Adreça-e: ..............................................................................................  

  

 

Informació sobre el treball: 

        

Títol: ............................................................................................................................ 

 

Tècnica utilitzada: ...................................................................................................... 

 

Materials utilitzats: ……………………………………………………………………. 

 

Tamany: ................................................... 

 

Necessita ser exhibida en vitrina? ............. SÍ   ...........NO 

 

 

Data i signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per participar-hi, si us plau envieu un correu-e a 25anys@puntairesdegirona.cat 

amb aquesta fitxa i una fotografia del treball (acabat o a mig fer), abans del 

dia 10 de juny de 2021 

 

 

 

 
CAP DONA A L’OBLIT 

#nomoreMatildas  

 

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE PUNTES 

Puntaires de Girona-25 anys! 

 

 

PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ   
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