CURS: HISTÒRIA I TÈCNIQUES DE LES PUNTES FETES A MÀ
Objectius: conèixer la història de les puntes i la seva aplicació i saber-ne distingir les
principals tècniques.
Dirigit a professionals dels museus, gestors de col·leccions, investigadors,
documentalistes, conservadors, estudiants.
1a sessió:
1. Evolució històrica i estilística de les puntes al llarg de la història. L’aplicació a la
indumentària, roba de la llar, aixovar eclesiàstic. A càrrec de Neus Ribas,
directora del Museu d’Arenys de Mar.
2. Principals tècniques i característiques, formes d’identificació. A càrrec de Rosa
Ma. Provencio, presidenta de l’Associació Catalana de Puntaires.
2a sessió:
3. Visita als magatzems del Museu Marès de la Punta
4. Pràctiques d’identificació de diferents models de punta
5. Demostració del treball de la punta amb boixets i amb agulla
Es lliurarà material de resum amb les principals tècniques, bibliografia i links de
pàgines web d’interès.
Docents: Neus Ribas San Emeterio, directora del Museu d’Arenys de Mar, Museu
Marès de la Punta
Rosa Ma. Provencio, presidenta de l’Associació Catalana de Puntaires
Dates:
Dijous 21 de setembre: 9 a 13.30h, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Dijous 28 de setembre: 10h a 13h, al Museu de la Punta d’Arenys de Mar
Preu:
30€ (inclou material de suport i pausa cafè)
Inscripcions a: (enllaç al pdf)

HISTORIA Y TÉCNICAS DEL ENCAJE HECHO A MANO
Objetivos: conocer la historia del encaje y su aplicación y saber distinguir las
principales técnicas.
Dirigido a profesionales de los museos, gestores de colecciones, investigadores,
documentalistas, conservadores, estudiantes.
1a sesión:
1. Evolución histórica y estilística del encaje a lo largo de la historia. La aplicación
a la indumentaria, ropa del hogar, paramento eclesiástico. A cargo de Neus
Ribas, directora del Museu d’Arenys de Mar.
2. Principales técnicas y características, formas de identificación. A cargo de Rosa
Ma. Provencio, presidenta de la Associació Catalana de Puntaires.
2a sesión:
3. Visita a las reservas del Museu Marès de la Punta, Arenys de Mar
4. Prácticas de identificación de diferentes modelos de encaje
5. Demostración del trabajo de encaje de bolillos y con aguja

Se entregará material de resumen con las principales técnicas, bibliografía y links de
páginas web de interés.
Docentes: Neus Ribas San Emeterio, directora del Museu d’Arenys de Mar, Museu
Marès de la Punta
Rosa Ma. Provencio, presidenta de la Associació Catalana de Puntaires
Fechas:
Jueves 21 de septiembre: 9 a 13.30h, en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Jueves 28 de septiembre: 10h a 13h, en el Museu de la Punta d’Arenys de Mar
Precio:
30 € (incluye material y pausa café)
Inscripciones en: (enlace al pdf)

