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Terrassa acollirà la Diada de la Puntaire de 2015
La principal cita puntaire de Catalunya se celebrarà durant la Fira Modernista

Terrassa acollirà l’any vinent la 28a Diada de la Puntaire, la gran trobada anual de
puntaires de Catalunya. L’Associació Catalana de Puntaires va triar la candidatura
de Terrassa a l’assemblea general de l’entitat, que es va celebrar dissabte a
Barcelona.
La iniciativa d’optar a acollir la Diada de la Puntaire va sortir de l’Ajuntament de
Terrassa, després de mantenir contactes amb la comunitat puntaire de la ciutat.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va presentar la candidatura a l’Associació
Catalana de Puntaires l’any passat. Dissabte, a l’assemblea de l’entitat, personal
tècnic municipal va defensar la candidatura terrassenca, que va acabar guanyant
una votació en què hi havia dues finalistes (Terrassa i Ripoll) després d’eliminar
prèviament quatre candidates més.
La 28a Diada de la Puntaire se celebrarà el diumenge 10 de maig de 2015, coincidint
amb la darrera jornada de la Fira Modernista de Terrassa. El lloc previst per a la
trobada és la confluència del carrer de Salmerón amb l’avinguda de Jacquard.
L’Ajuntament ha triat aquesta ubicació per les seves dimensions (s’esperen més de
2.000 puntaires), la seva bona localització i comunicació (es preveu que el metro ja
funcioni) i per la proximitat del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, punt de
partida tots els diumenges de Fira Modernista de la desfilada de vestits d’època, que
acostumen a portar puntes de coixí.
A Terrassa existeix una entitat dedicada específicament a les puntes de coixí,
l’Associació de Puntaires de Terrassa. A més, diverses entitats de la ciutat, com ara
clubs de gent gran, tenen seccions de puntes de coixí, i moltes persones practiquen
aquesta disciplina sense estar associades.
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