
Taller de Creativitat a Puntades

Setembre-desembre 
2021

Punt Òmnia 
Bon Pastor 

Figueres



 

  Volem compartir amb vosaltres els treballs que hem fet durant aquest trimestre.

Ossets amb amor

Brodant les Violències 

Guarniments de Nadal

Un Memory Texà



       Ossets amb amor              

       https://www.accionplanetaria.org/blog/ositos-hechos-con-amor/

       L’Osset de la Rosa Maria Hereu

https://www.accionplanetaria.org/blog/ositos-hechos-con-amor/


         L’osset de la Tere García

                                                    



    L’osset de la Magdalena García



            L’osset de la Montse Quintà



       

    L’osset de la Mònica Bertran

                                                                                                          





Brodant les Violències

El Punt Òmnia Bon Pastor de figueres Col·labora amb el SIAD ( Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones) de Figueres i el SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada en l’Atenció 
de les Violències Masclistes) de l’Alt Empordà en aquest projecte tèxtil i feminista, Brodant 
les Violències.  



    Els Brodats de la Tere García



        

   Els Brodats de la Montse Quintà



  Els Brodats de la Rosa Maria Hereu            Els Brodats de la Magdalena García



                                      Els Brodats de la Mònica Bertran



          Guarniments de Nadal 

          Els Guarniments de la Tere García: Corona de Navidad

Material necesario
Un alambre de la medida que queramos. Telas de diferentes colores de 2cm x 12cm de largo
Es muí fácil de hacer! Solo tienes que pasar la tira de tela por el alambre y hacer un nudo y 
hacer todo alrededor. Ha de quedar un poco apretado.
Ya está terminada , yo le he puesto un cordel para colgar y un lazo.



    Estrella para decorar el arbol



      Ciervo

Material- Tela de vichi, tela roja.
Cortamos las piezas del patrón en tela de vichi y en rojo la calcetines. Cosemos y rellenamos con 
relleno de cojines- Montamos todas las piezas. Bordamos los ojos y el morro



        Els Guarniments de la Rosa Maria Hereu

        Branca dels regals

Materials- Teles, cintes, fil, agulla tisores i branca.
Tallar les peces de roba. Cosir i posar la cinta. Aplicar els nombres. Planxar.
 I penjar les bosetes a la branca.





         Els Guarniments de la Magdalena García

         Muñeca Navidad

Material 
Tela de navidad para el cuerpo y la base.
Tela vichi para los brazos y el gorro, las manos y la cara de color piel y el corazón va 
doble con tela del cuerpo y vichi un botón blanco y dos botones negros para los ojos.



Arbol



          

    Memory texà

     Peces del Memori texà realitzades per la Tere García, la Magdalena García i la Rosa Maria Hereu.



I fins aquí tots els treballs que hem realitzat al 

Taller de Creativitat a Puntades 

durant aquest trimestre set-des de 2021. 

No hem parat! 

I el trimestre que ve més! 

Ja tenim un munt d’idees!

Moltes gràcies!!!!


