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Entitats

LABORS DE L’EMPORDÀ

Fira i Festa               
de les Labors

En aquest número volem parlar del que és la Fira i Festa 
de les Labors de Verges. Aquesta fira és única a la nostra 
província, i podríem dir que a tot Catalunya. Ensenyem a 
tothom qui coneix o no les labors un món nou de creativitat, 
demostrem el que podem fer amb les mans i també dei-
xem fer córrer la imaginació i gaudim moltíssim.

Una gran part de les activitats les fem a l’aire lliure. Cada 
any podeu trobar-hi noves cosetes per a aprendre, com 
també demostracions de tècniques tradicionals i contem-
porànies, a més de gaudir d’alguna activitat o d’algun artista 
de renom i veure com s’acaba una vànova de patchwork 
on ha participat cada any més gent; aquest any, un cen-
tenar. També exposem treballs als balcons de la vila. Hi ha 
grups d’escoles de labors que ensenyen el que fan pels 
carrers, i a la plaça Major, un munt de paradetes on pots 
trobar tot el material relacionat amb les labors. També s’or-
ganitzen tallers, que cada any van augmentant en nombre i 
també en participants que s’inicien en aquest món. 

La major part dels tallers són gratuïts i d’altres, a preus 
molt simbòlics; ja que el nostre objectiu no és fer negoci, 
sinó donar a tothom l’oportunitat de gaudir de la diada. A 
més, qui és membre d’aquesta associació té descomptes 
i prioritats, com estar assabentat de tot el que fem i així 
poder participar més fàcilment en les activitats que oferim.

El dia de la fira i la setmana següent es pot gaudir de les 
tres sales d’exposicions i fer un recorregut pels aparadors 
de les botigues del poble. Tots els qui ens visiten poden 
trobar uns plànols on indiquem un recorregut a seguir de 
les activitats i espais a visitar. Cada any també es fa un 
concurs monogràfic, en què els premiats reben premis im-
portants. Al final de les jornades convidem a tots els qui hi 
han participat a un piscolabis.

Aprofitem l’oportunitat per a donar les gràcies a totes 
aquelles persones que, amb la seva ajuda, fan possible la 
Fira i Festa de les Labors, a tots els que ens visiten i també 
agraïm a les entitats i empreses la seva col·laboració.

ASSOCIACIÓ DE LABORS DE L’EMPORDÀ
JUNTA DIRECTIVA

La fira d’enguany ha comptat amb una magnífica desfilada, amb peces proce-
dents del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa 


