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II CONCURS NACIONAL DE 

PUNTA AL COIXÍ DE CATALUNYA 
 

BASES 

L’Ajuntament de l’Arboç, amb la col·laboració de la Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí, 

convoca el Concurs Nacional de Punta al Coixí de Catalunya. 

 

Participants i presentació de les obres 

Aquest concurs va adreçat a les Escoles de Puntaires que participin per inscripció o per 

invitació a la Plantada i Exhibició de Puntaires que se celebra amb una periodicitat anual en 

motiu de la Fira de Santa Llúcia de l’Arboç. 

Cada escola de puntaires participant a la Plantada i Exhibició de Puntaires, independentment 

del nombre de puntaires inscrites, està obligada a concursar amb un mínim d’un coixí i amb un 

màxim de dos coixins. 

El mateix dia de la Plantada i Exhibició de Puntaires l’organització recollirà el coixí o coixins 

participants per a cada escola i s’omplirà una fitxa amb les dades de l’escola i la puntaire 

participant. La puntaire propietària del coixí ha d’estar present en el moment del lliurament del 

coixí a l’stand l’organització. No s’admetran sota cap concepte coixins sense que el/la 

propietari/a estigui present. 

L’admissió dels coixins participants s’iniciarà el dia de la Plantada i Exhibició de Puntaires a les 

10:00 h i finalitzarà a les 11:00 h del matí. 

Els coixins restaran exposats en un espai habilitat a tal efecte en el lloc de celebració de la 

Plantada i Exhibició de Puntaires. 

No s’admetran coixins amb patró fotocopiat 

 

Premis i acte de lliurament 

El Concurs Nacional de Punta al Coixí de Catalunya té tres categories: 

 Premi de punta geomètrica 

 Premi de blonda 

 Premi d’estil lliure 
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Per a cada categoria s’atorgarà un sol premi al millor coixí. 

El premi consistirà en una joia commemorativa gravada, un diploma on hi consti el nom de la 

puntaire i l’escola de puntaires a la qual pertany. 

 

Jurat 

El jurat qualificador i responsable de la concessió dels premis serà composat per membres 

destacats del món puntaire. 

 

Un o més premis poden quedar deserts si els coixins presentats no tenen un nivell de qualitat 

prou elevat. 

 

El jurat pot decidir, si ho considera oportú, atorgar un o més accèssits per a cada categoria. 

 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

 

Consideracions finals 

Les puntaires guanyadores i possible accèssits i les seves escoles quedaran automàticament 

convidades a assistir a la Plantada i Exhibició de Puntaires de l’any següent. 

 

L’Ajuntament de l’Arboç es reserva el dret de fer modificacions en aquestes bases que puguin 

contribuir a millorar l’èxit de la convocatòria. 

 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases i la renúncia a tota 

reclamació legal. 

 

 

Ajuntament de l’Arboç 

Octubre de 2012 
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