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EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE PUNTES 
CAP DONA EN L’OBLIT - Puntaires de Girona, 25 anys!

CENTRE CULTURAL LA MERCÈ 
AUDITORI / SALA POLIVALENT
Del 21 d’octubre a l’11 de novembre

Dijous 21 d’octubre
A les 7 del vespre, conferència d’obertura - TARMO THORSEN (Finlàn-
dia) – Música i puntes, un experiment - En streaming i per YouTube des de 
l’Auditori del Centre Cultural La Mercè
A les 8 , inauguració de la mostra

HORARI:
Dl, dt, dc i dv de 3 a 6 de la tarda. Dj d’11 a 2 
Visites de grup amb reserva prèvia.
www.puntairesdegirona.cat  

Artistes d’arreu del món, d’Aleman-
ya, Andorra, Anglaterra, Aragó, 
Austràlia, Califòrnia, Catalunya, 
Eslovènia, Finlàndia, Flandes, 
Galícia, Madrid, i Nova Zelanda, 
han fet obres de punta amb el tema 
#NOMOREATILDAS (www.nomo-
rematildas.com) - CAP DONA EN 
L’OBLI! que les Puntaires de Girona 
vàrem escollir per al nostre 25è 
aniversari. 
Tot preparant la mostra hem parlat 
molt amb elles de feminisme, ...i 
d’eco-feminisme! I molt d’art, d’art 
tèxtil contemporani. 
Les dones a la ciència, a les arts, i a 
tot arreu! 

A l’atzar agraeixo tres dons: 
haver nascut dona, 

de classe baixa i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur  de ser tres voltes rebel.

M Mercè Marsal (Divisa)
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EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE PUNTES 
CAP DONA EN L’OBLIT - Puntaires de Girona, 25 anys!

EL MODERN
Del 21 d’octubre a l’11 de novembre.

HORARI:
De dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 8
Visites de grup amb reserva prèvia
www.puntairesdegirona.cat  

Els nous espais d’El Modern 
s’ompliran de vida per acollir 
treballs especials de puntes: peces 
col·lectives, de grans dimensions, 
peces utilizades al cinema o al 
teatre.

La creació de puntes i ceràmica de 
l’escola municipal d’art de Lovaina, 
obres de Temps de Flors, i elements 
de vestuari d’artistes d’arreu del món 
fets amb puntes. 

I una nova obra col·lectiva de les 
Puntaires de Girona, un 
homenatge a El Modern 
recuperat!

ACTIVITATS PARAL•LELES – CONFERÈNCIES
Presencials i per YouTube.  Cada dijous a les 6 de la tarda  

•  Dijous 28 d’octubre – Lieve Lams & Dirk Demuynck - Lace 
    Department SLAC (Art School Leuven). No més Matildas: ceràmica 
    i puntes es donen la mà.  
•  Dijous 4 de novembre – Montse Viader. Les germanes Raventós i
    l’Escola de Puntaires de Barcelona 
•  Dijous 11 de novembre – Pierre Fouché (Harare, Sudàfrica) & The         
    Adventurous Lacemakers. Del pinzell al fil. Pintar amb  puntes   
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MARATÓ DE PUNTES DE COIXÍ
EXPOSICIÓ. 25 ANYS DE PUNTES ORIGINALS  
DE LES PUNTAIRES DE GIRONA

GENERALITAT DE CATALUNYA 
PATI DE LES MAGNÒLIES 
Dissabte 6 i diumenge 7 de novembre.

HORARI:
De 10 del matí a 7 del vespre
INSCRIPCIONS: www.puntairesdegirona.cat 

Una trobada inèdita? 
Una MARATÓ dos dies en els 
quals una cinquantena de 
puntaires mostraran l’art de fer 
puntes de coixí en públic, 
a l’entorn privilegiat del Pati de les 
Magnòlies, de l’edifici històric 
de Santa Caterina seu de la 
Generalitat a Girona. 

Visites amb reserva a l’exposició i 
a la FARMÀCIA de Santa Caterina 

Exposició d’obres originals 
de les sòcies,  d’autoria, 
tradicionals i 
contemporànies. 

Mirant al passat 
per construir el futur!
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EXPOSICIÓ DE VENTALLS DE PUNTA 

CASA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Sala d’exposicions segona planta
Del 20 de novembre a l’11 de desembre

HORARIS:
De dilluns a divendres, de 4 a 7 
Visites de grup amb reserva prèvia 
www.puntairesdegirona.cat  
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DIADA DE LA PATRONA 
DE LES PUNTAIRES

INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ DE VENTALLS 
Dissabte 20 de novembre,  11 del matí

DINAR DE L’ASSOCIACIÓ 

INSCRIPCIONS: 
www.puntairesdegirona.cat 

L’exposició compta amb quasi 
dos-cents ventalls de les sòcies de les 
Puntaires de Girona. de valor tècnic, 
artístic, alguns històric, alguns d’una   
tècnica puntaire exquisida i de ma-
terials finíssims. 
Amb barnillatges antics, d’artesanes 
restauradores. 



L’Associació de Puntaires de les comarques de Girona té una gran diversitat de 
sòcies, i per tant d’interessos diferents, el que solem anomenar les dues ànimes 
de les puntaires. Una ànima clàssica, de mans expertes i de treball fi. A ella 
pertanyen algunes de les sòcies més grans, però no és massa qüestió d’edat. Són 
les que fan puntes per omplir el temps lliure, relacionar-se, fer i refer patrons 
clàssics, sovint de disseny desconegut, compartint models arreu del món. És 
una opció també de cultura tradicional, alhora que de lleure.

L’altra és l’ànima creativa. La de les inquietes, les artistes, que prefereixen 
dissenyar i fer realitat les seves pròpies idees amb puntes que les omplen i que 
comparteixen i exposen quan en tenen oportunitat. Verdaderes artistes tèxtils. 

La celebració de l’aniversari vol homenatjar totes dues ànimes. El programa ho 
mostra abastament. Us convidem a gaudir-ne, per superar la pandèmia i per 
fer de la tardor 2021 un moment estimulant i creatiu. És així com ens agradaria 
que encetéssim els propers 25 anys!

Les Puntaires de Girona agraïm a la comunitat benedictina de Sant Daniel que 
cada any aculli la nostra instal·lació de Temps de Flors, per les que som 
conegudes arreu del món. 

Massa sovint les dones, artistes i tot, són molt transparents, anònimes. 
Darrera de cada punta hi ha una artista o una gran artesana. 

FEM-LES VISIBLES!

www.puntairesdegirona.cat 
25anys@puntairesdegirona.cat

Agraïments a: 


