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E n t i t a t s

BONES FESTES I BONS PROPÒSITS!

Quan escric això s’acaba l’any, 
però l’Associació Labors de l’Em-
pordà continua, un any rere l’al-
tre, com sempre, fent tot el que 
és al seu abast perquè els socis 
i amics gaudeixin de les activitats 
programades, que ja en són unes 
quantes!

Des de l’ultima revista fins ara n’hem fet alguna més, 
com participar i col·laborar per segon any en la Fira Me-
diterrània del Patchwork, que es va celebrar a Sant Feliu 
de Guíxols el dia 11 de setembre, a la rambla d’Anto-
ni Vidal, on hi va haver parades tot el dia i es podien 
comprar productes relacionats amb les tasques de les 
labors de retalls i fer tallers. De l’1 al 15 de setembre va 
estar oberta una exposició al monestir i l’ajuntament, i hi 
va haver premis als millors edredons fets amb aquesta 
tècnica. Algunes de les nostres sòcies hi tenien treballs 
exposats, i l’escola de labors del poble va ser premiada 
amb el Premi al Millor Patchwork Fet a Mà d’Àngels Hu-
gas; l’associació també va oferir, a qui ho volia, de fer 
una manualitat tèxtil per a passar una bona estona amb 
nosaltres, a la paradeta, on vam vendre algunes cosetes 
per recaptar diners per a futurs projectes, i podem dir 
que tot plegat va ser un èxit.

Labors de l’Empordà

Una altra de les activitats que 
hem fet ha estat la sortida a Crea-
tiva, el dissabte 12 de novembre, 
amb un autocar dels grossos de 
Verges a Barcelona. Com cada 
any, tots els maniàtics del món 
del craft (artesania), les arts aplica-
des i les labors de retall van gaudir 

d’una gran concentració de botigues especialitzades, ta-
llers i exposicions amb diversos treballs que es presen-
taven a concurs. Val a dir que s’hi podien trobar treballs 
exposats per sòcies nostres, i un en particular, premiat 
també com el millor edredó, de la Brigit Aubeso .

Us recordo que aquest any també organitzarem cur-
sets gratuïts o a preus molt reduïts per a les sòcies. El 
primer va tenir lloc el dissabte 19 de novembre de l’any 
passat, i novament vam ensenyar a fer una manualitat 
de Nadal. Properament tenim previstos més cursos: re-
ciclatge, gorres i barrets de punt, iniciació a les labors de 
retall, entre d’altres.

Aprofito l’oportunitat per a comunicar-vos que el dia 
de la Fira i Festa de les Labors a Verges d’enguany serà 
el dissabte 16 de juny.

Esperem poder gaudir tots plegats de les activitats 
programades.

ÀNGELS HUGAS
PRESIDENTA

LLEGIR

Grup de Lectura

Diuen que llegir és passar la vista per allò que està 
escrit, però per als qui estimem la lectura és una altra 
cosa: és la possibilitat d’entrar en altres mons, d’eva-
dir-nos i relaxar-nos, de riure, de plorar; en definitiva, 
de pensar en totes les sensacions que aquell llibre ens 
ha transmès, encara que cadascun de nosaltres pugui 
interpretar la transmissió de tot aquest contingut d’una 
manera diferent. 

A Verges tenim un grup de lectura en el qual el nostre 
amic Andreu Pérez ens guia pel món de la literatura, 
sobretot la catalana; també d’altres, però sempre pro-

curem llegir-ne les traduccions en llengua catalana. No 
tothom pensa igual, hi ha desavinences respecte a la 
visió de les obres, i l’Andreu intenta aclarir i explicar els 
nostres dubtes. 

És un grup divers pel que fa a edat i a experiències, i 
per això tenim visions i opinions també molt diverses, 
però nosaltres traiem profit d’aquest fet, que precisa-
ment per això és bo i enriquidor.

HORTÈNSIA SOROLLA




