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1. MOTIVACIÓ (dones) 

CAP DONA EN L’OBLIT - #TheMatildaEffect

L’Efecte Matilda és una campanya internacional per denunciar la transparència que pateixen les dones en 

l’àmbit científic.

L’11 de febrer és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Per reivindicar-lo, aquest any l’AMIT -

www.amit-es.org- ha engegat la campanya #NoMoreMatildas. El 1993, la historiadora Margaret W. Rossiter

va definir l’Efecte Matilda en el qual va introduir el biaix de gènere com una de les causes per a la 

infravaloració i el desconeixement del treball de les investigadores i científiques. Rossiter va comprovar com 

en l’àmbit científic les dones eren invisibilitzades per sistema i, sovint, el seu treball era atribuït als seus 

companys homes. 

Nosaltres, que treballem en l’art tèxtil de les puntes, aclaparadorament femení, sabem que aquesta situació 

no es dona només en l’àmbit científic, és també ben nostra. I així ho volem denunciar. I sobretot volem 

contribuir a canviar-la. La història de les puntes és plena d’exemples de grans puntaires el nom de les quals 

ha quedat amagat darrere del nom d’un gran dissenyador. O simplement grans puntes fetes per dones, a 

casa, professionalment (sovint cobrant poc o amb negre) o no, de les que mai en sabrem el nom perquè 

ningú no va valorar el seu treball, la tècnica necessària per crear una patró i fer una punta, el seu art. 

Els preparatius per la celebració del 25è aniversari ens ha agafat enmig d’aquesta campanya i ens hi hem 

volgut sumar. Les puntes NO TENEN GÈNERE, són cosa de tothom!

LES DONES A LA CIÈNCIA, A LES ARTS, I A TOT ARREU!

http://www.amit-es.org-/


1. MOTIVACIÓ (grans) 

L'allargament de l’esperança de vida a tot el món i molt particularment a Europa, és motiu perquè calgui 

ocupar-se que les persones es facin grans amb salut. L’OMS defineix els pilars de l’envelliment actiu: la 

conservació de la salut física, el manteniment de la salut mental i cognitiva, i la cura de la socialització dels 

col·lectius un cop que deixen el món del treball. Cap d'aquests tres aspectes s'improvisa, i en general estem 

poc educats per saber afrontar la vida que ens queda fora del mercat del treball. 

El món és jove, és actiu professionalment, i en general és més aviat masculí, aquests són alguns dels 

estereotips amb el que creixem encara avui la majoria de nosaltres. 

Els períodes post-guerres varen descobrir, al principi del s. XX, que els treballs manuals, especialment els que 

activaven les mans, col·laboraven a reduir l’estrès posttraumàtic dels soldats que tornaven de la guerra. 

Actualment, és doctrina científica de la psiquiatria que l’ocupació de les mans, especialment en activitats 

de certa complexitat, i especialment si es fan en grup, és una activitat d’excel·lents resultats per fer-se gran 

amb salut. 

Les puntes de coixí en són una d’aquestes activitats. N’hem parlat amb psiquiatres i ho sabem per 

experiència. Moltes dones grans milloren les seves articulacions, la seva agilitat mental i el seu 

comportament social en ser part regular d’un taller de puntaires. 

Reivindiquem aquest fet positiu per a la societat actual. 

LES PERSONES GRANS SÓN UN ACTIU SOCIAL!



1. MOTIVACIÓ (artistes) 

Les puntes de coixí sovint, particularment al nostre país, es consideren una artesania. Però en realitat són 
molt més que això! Tenen, o estan en condicions de ser

Un valor econòmic. Ho eren al s. XVIII, a països sencers com Bèlgica – subsistència en postguerra- i a les 
poblacions de la costa catalana – el gran comerç d’ultramar – Les Índies. El gran negoci era el comerç, les 
puntaires treballaven a casa, anònimes i mal pagades, però aconseguien unes entrades de subsistència per 
completar el jornal dels marits pescadors.  En l’època del lleure, han crescut per tot el món milers de tallers 
de puntes com a entreteniment, i com a ocupació laboral (el professorat) que en treu un sou, per desgràcia 
sovint a l’ombra. El primer aspecte és caducat. El segon, és a la nostra mà fer-lo créixer i sobretot, aflorar en 
el mercat de treball. 

Un valor artístic. Tecnològicament les puntes són una activitat complexa. Però tenen dues vessants: la 
repetició de patrons estàndard heretats d’antics dissenys o dissenyats professionalment de nou, repetits fins a 
la sacietat i amb resultats molt sovint meravellosos; i la creació de dissenys d’autoria, vertaderes creacions 
artístiques del nivell de qualsevol pintura o escultura, amb personalitat pròpia. Aquestes dues cares de les 
puntes constitueixen el que a la nostra associació en diem ‘Les nostres dues ànimes’. Existeix una gran massa 
de puntaires que són felices reproduint patrons clàssics amb una gran destresa i amb resultats excel·lents, i 
un percentatge menor d'artistes que volen expressar-se amb dissenys propis, amb freqüència molt 
contemporanis i sempre molt ignorats pels artistes convencionals. 

Des de fa 25 anys treballem per enfortir aquestes dues facetes de la nostra activitat. Volem celebrar el 25è 
aniversari amb totes dues, homenatjant les clàssiques i donant veu a les artistes! 

Un valor científic i tecnològic. Encara hi ha un aspecte més desconegut de l’activitat puntaire. I és el disseny 
de puntes per ordinador. Moltes puntaires s'han actualitzat tecnològicament amb els programes destinats a 
aquest disseny. I encara, existeixen departaments d'enginyeria informàtica que investiguen amb les 
seqüències dels fils en la punta, identificant patrons i creant-ne de nous, aplicant-hi fins i tot algoritmes en les 
noves creacions. Aquesta és la part més nova de l’art de les puntes. 

...



2. OBJECTIUS. Celebrar les dues ànimes de les puntes 

Actualment l’associació té  350sòcies. I entre elles, una gran diversitat d’interessos, que solem agrupar en el 
que anomenem ‘Les dues ànimes de les puntaires e Girona’:

▪ Una ànima clàssica, conservadora, sovint de mans expertes i de molta qualitat. A ella pertanyen moltes 
persones grans, però no és massa qüestió d’edat.  També en són part les que opten per una opció còmode, 
de fer puntes per anar omplint el temps lliure, repetint patrons antics i moderns que els agraden de disseny 
desconegut. No se l’acabaran, ara que podem compartir models d’arreu del món. 

▪ L’altra ànima és  l’ànima creativa. La de les inquietes, les artistes, que prefereixen dissenyar i fer realitat les 
seves pròpies idees. Cada any es convoquen concursos per a elles. I, de fet, no necessiten ni concursos per 
crear una obra de punta que les omple i l’exposen quan en tenen oportunitat. 

La celebració de l’aniversari vol homenatjar totes dues ànimes. 

La majoria de les associades hauran fet un ventall al llarg dels anys, és tot un símbol. Se’n fan per a les núvies 
de la família, per regalar a les joves... Per a elles, l’EXPOSICIÓ DE VENTALLS QUE PREVEIEM DE FER A LA CASA DE 
CULTURA BISBE LORENZANA serà una gran festa. Hi esperem una gran participació. Serà la nostra exposició 
social. També volem que la visitin els grups de dones, les escoles, els joves de formació professional, les dones 
immigrades, amb les que un dia compartirem tradicions tèxtils. 

Les més creatives, les escoles d’art, les persones que valoren les noves tendències en l’art, les estudioses de 
l’art, es podran perdre entre les obres d’artistes d’arreu que convidarem a exposar una obra a Girona el mes 
de setembre. Són artistes reconegudes, entre elles algun home per confirmar la norma que la majoria de 
puntaires són dones. Son artistes amb nous llenguatges tèxtils absolutament desconeguts a la nostra ciutat. No 
hi ha hagut mai una exposició d’aquest tipus al nostre país. Puntes creatives, sovint en volum, barreja de 
mètodes, noves textures i colors. La mostra s’omplirà amb projectes seleccionats amb anterioritat per part 
d’un jurat compost d’artistes gironins, expertes puntaires i representants de les institucions de la ciutat. 



3. PROGRAMA GENERAL DE LA CELEBRACIÓ DE L’ANIVERSARI

Març

Obertura del nou web de l’associació 

Convocatòria de participació a la mostra 
internacional i a l’exposició de ventalls de 

les associades.

Maig

Recepció de propostes d’exposició 
d’artistes internacionals

Selecció i comunicació a les exposants 
seleccionades 

Juny

Convocatòria de l’exposició de ventalls 
Recepció i selecció de sol·licituds 

Treball amb els alumnes de les escoles de 
teatre i música - tallers de puntes 

teatralitzades i musicades

Setembre 2021

Recepció d’originals de les mostres

Octubre 2021

Trobada de puntaires a GIRONA 

Novembre 2021

Mostra  internacional de puntes artístiques 
CAP DONA EN L’OBLIT! 

Programa paral·lel d'activitats amb artistes 
internacionals

Mostra social APCG - Exposició de ventalls 
de les associades

Actuacions de puntes teatralitzades

Celebració de la patrona de les puntaires 
de Girona



3.1 Mostra internacional de puntes artístiques

PARTICIPANTS – EXPOSANTS

▪ Les obres a exposar es seleccionaran per dues vies:

▪ Invitació personal d’artistes reconegudes internacionalment i nacional

▪ Convocatòria oberta a través dels mitjans disponibles (butlletí de l’APCG, butlletins de puntes d’entitats nacionals i  
internacionals i, sobretot, a través de les xarxes socials (Instagram, Facebook, YouTube, web), amb unes bases ben 
definides preestablertes. 

Es preveu comptar amb unes 40 obres d’arreu, de mesura i naturalesa diversa, bona part en volum, 
materials diversos, tècniques tradicionals i contemporànies, amb preferència per aquestes darreres. 

La selecció es portarà a terme amb un jurat format amb artistes gironines, puntaires expertes i 
representants de les institucions. 

PÚBLIC INTERESSAT 

▪ Un públic molt ampli de puntaires de tots nivells i interessos, d’arreu de Catalunya i de l’estat espanyol, i 
internacional d’acord amb la situació de la pandèmia, individualment i en grups d’escoles i tallers.

▪ Escoles d’art de Girona i de Catalunya. 

▪ Centres de secundària, batxillerats artístics i formació professional artística. 

▪ Estudiants i departaments d’art i història de l’art de les universitats.

▪ Museus i institucions culturals de Catalunya

▪ Associacions de puntes de coixí a nivell internacional, que seran convidades a participar a sessions de 
videoconferència amb presentacions d’artistes reconegudes i visites comentades en streaming. 



3.1 Mostra internacional de puntes artístiques 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

• L’exposició és internacional i oberta a totes les puntaires d’arreu

• El treball de puntes ha de ser original, dissenyat i elaborat per la participant.

• El treball pot estar fet amb punta amb qualsevol mètode, tradicional o contemporània i feta amb tot tipus de
materials, de tamany lliure, pla o tridimensional.

• Cada participant pot presentar les peces que desitgi. En la selecció seran considerades individualment.

• Les participants han de presentar un projecte o una fotografia del treball i una fitxa descriptiva amb les

característiques de la peça: la idea artística, els materials, la metodologia i les dimensions del treball (màx. 1000
caràcters, espais inclosos), dades de l’autoria (nom, adreça, tel.), CV de l’artista (màx. 500 caràcters).

• Les fitxes de participació han d’arribar a Girona abans del 15 de maig de 2021. Els projectes seran seleccionats per

un jurat composat per persones expertes, artistes i puntaires, i representants institucionals, i la decisió notificada a
cada participant abans del 5 de juny.

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

• Les peces finals han de ser a Girona abans del 24 d’agost. Cada peça s’enviarà amb un sobre de documentació:

les dades i una fotografia de l’artista, la fitxa de l’obra i una fotografia, i informació per al seu muntatge si és el cas.

Les obres no han d’estar emmarcades, però en tot cas mai amb vidres o altres materials fràgils. Totes han d’arribar

a Girona a cost de les participants, però seran retornats a cost de l’organització. Cal que s’embalin molt bé les
peces per enviar-les. S’enviarà acusament de rebuda de cada peça.

• 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 publicarà un catàleg de la mostra del qual se n’obsequiarà totes les participants.

Es pot obtenir més informació i els formularis de participació a l’adreça 25anys@puntairesdegirona.cat

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat


3.1 Mostra internacional de puntes artístiques 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 



3.2 Exposició de ventalls de les associades a l’APCG

PARTICIPACIÓ 

▪ Les obres a exposar es seleccionaran a partir d’una convocatòria oberta a totes les associades a 
l’Associació de puntaires de les comarques de Girona

▪ Es publicarà la convocatòria a butlletins de puntaires i a les xarxes socials de l’APCG (Facebook, YouTube, 
Instagram, web), amb la indicació clara que CAL SER SÒCIA PER PARTICIPAR-HI.

▪ Per participar-hi caldrà enviar un correu-e a 25anys@puntairesdegriona.cat amb la fitxa de dades de la 
participant i una fotografia del treball (acabat o a mig fer), abans del dia 10 de juny de 2021.Un jurat format 
per professores de puntes farà una selecció dels treballs i la selecció 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 – Centre cívic St. Narcís, pl. 
Assumpció 27, 17005 GIRONA - abans del dia 10 de setembre, embalats de forma segura, i s’hauran de 
recollir després del tancament de l’exposició. 

▪ Els ventalls de característiques especials o de valor històric o artístic s’exposaran en vitrines. 

Es preveu comptar amb unes 400 obres, però es farà una selecció per adaptar-se a l’espai disponible. 

ACTES PARAL·LELS A L’EXPOSICIÓ 

▪ Demostracions de puntaires, a determinar en funció de la situació pandèmica i de la disponibilitat d’espai.

▪ Tallers d’ensenyament de les puntes als col·lectius visitants 

▪ Visites guiades per grups amb cita prèvia

▪ Actuacions de puntes teatralitzades amb escoles de teatre i dansa

PÚBLIC INTERESSAT

▪ Escoles, tallers i grups de puntaires, i puntaires individualment

▪ Escoles, educació especial, secundària, batxillerat i FP artístiques en particular 

▪ Puntaires a nivell individual – visites amb cita prèvia

mailto:25anys@puntairesdegriona.cat


3.2 Exposició de ventalls de les associades a l’APCG

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.

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat


3.2 Exposició de ventalls de les associades a l’APCG

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 



3.2 Exposició de ventalls de les associades a l’APCG

PARTICIPACIÓ A 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. ). Caldrà
reserva prèvia.

▪ Visites guiades per grups amb cita prèvia

▪ Actuacions de puntes teatralitzades amb escoles de teatre i dansa, que s’anunciaran oportunament

▪ Més informació i RESERVES a 25anys@puntairesdegirona.cat

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat


4.1 ACTIVITATS PARAL·LELES - Tallers de puntes 

PARTICIPANTS

▪Escoles en general, educació secundària i professional artística en particular,  amb cita prèvia.

▪Escoles, tallers i grups de puntaires amb cita prèvia.

▪S’instal·laran taules amb equipament de puntes per facilitar l’ensenyament de la punta a qui 
ho desitgi

MONITORATGE

▪ Puntaires expertes de l’associació, en règim de voluntariat, faran les visites comentades a les 
exposicions i conduiran els tallers d’aprenentatge de la punta. 

▪Si les condicions del COVID ho permet es poden organitzar cursos especialitzats de curta 
durada a la mateixa exposició.  



4.2 ACTIVITATS PARAL·LELES - Visites guiades a les exposicions

Totes dues exposicions oferiran la possibilitat de visites comentades a càrrec de puntaires 
expertes de l’Associació de puntaires de les comarques de Girona. 

En el cas de la Mostra internacional, les vistes guiades es faran per videoconferència i podran 
ser comentades per la pròpia artista i gravades amb vídeo per ser difoses a través de les xarxes 
socials i del web de les Puntaires de Girona. 

Totes les visites es duran a terme amb reserva prèvia a 25anys@puntairesdegirona.cat, d’acord 
amb la disponibilitat de monitoratge i, especialment, d’acord amb la situació que permeti 
l’estat de la pandèmia a cada moment. 

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat


4.3 ACTIVITATS PARAL·LELES - L’artista explica la seva obra 

(streaming)

Amb les artistes convidades a exposar la seva obra, es concretarà la disponibilitat per dur a 
terme una presentació de l’obra exposada i d’altres si és el cas.

Les sessions es faran per videoconferència a través dels sistema que s’anunciarà prèviament.

Per participar a aquestes sessions caldrà fer una reserva prèvia a 25anys@puntairesdegirona.cat

Les sessions podran ser gravades amb vídeo i difoses a través de les xarxes socials de l’Associació  
i del web de www.puntairesdegirona.cat

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat
http://www.puntairesdegirona.cat/


5. DIFUSIÓ. Presentació a les xarxes (mini vídeos, fotos)

Les exposicions i les activitats paral·leles seran àmpliament difoses a través de les xarxes socials 
de Puntaires de Girona, i a través del seu web amb major detall. 

Les associades rebran invitació personal a totes les activitats del 25è aniversari. 

Les escoles i tallers de puntaires rebran informació des dels butlletins i revistes especialitzades en 
les puntes i l’art tèxtil. 

Els altres públics objectiu – escoles, educació secundària i professional, escoles d’art, 
universitats, museus - hi seran convidats de forma expressa amb invitació personalitzada. 

Els grups de dones, els col·lectius de dones migrants, els joves de grups de risc, se’ls convidarà a 
conèixer l’art d eles puntes amb accions coordinades des dels centres cívics i les entitats socials 
de la ciutat de Girona. 



6. PRESSUPOST

MOSTRA INTERNACIONAL DE PUNETS ARTÍSTIQUES 22.289

EXPOSICIÓ DE VETALLS DE PUNTA DE LES ASSOCIADES 3.617

TROBADA DE PUNTAIRES 2.000

CREACIÓ D'UN NOU WEB DE L'APCG puntairesdegirona.cat  1.890

CELEBRACIÓ ANIVERSARI 1900

IMPREVISTOS (20%) 7000

TOTAL 38696

SOL:LICITUD DdGI 8.317

SOL.LICITUD GENERALITAT 12.926

SOL.LICITUD AJUNTAMENT DE GIRONA 15.000

FONS PROPIS 2.000

TOTAL 38.243

DESPESES

INGRESSOS (SUBVENCIONS SOL·LICITADES)

APCG 25a



7. CRÈDITS I CONTACTE 

CONTACTE

25anys@puntairesdegirona.cat

puntairesdegirona@gmail.com

C Cívic St. Narcís – Plaça Assumpció, 27 – 17005 GIRONA

XARXES SOCIALS

www.puntairesdegirona.cat 

https://www.facebook.com/associaciodepuntaires.comarquesdegirona

instagram  @puntairesdegirona  

YouTube @puntairesdegirona 

mailto:25anys@puntairesdegirona.cat
mailto:puntairesdegirona@gmail.com
https://www.facebook.com/associaciodepuntaires.comarquesdegirona
https://www.facebook.com/associaciodepuntaires.comarquesdegirona

