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Labors de l’Empordà

Cartell de la festa de l’amistat 2011

Ja ha passat mig any de l’últim escrit i, en el trans-
curs dels mesos, hem anat organitzant activitats que 
m’agradaria explicar.

Hem fet uns cursos gratuïts per als socis, que han 
servit per a coneix-nos i gaudir de l’aprenentatge de 
tècniques diferents de labors, com per exemple quan 
vam confeccionar ninots. Tothom va tornar content a 
casa. Vàrem fer un cargol molt simpàtic, bruixes i ni-
nes; un altre dia vam fer un ratolí en el curs d’amigu-
rumis. Per a qui no ho sàpiga, és el nom d’una tècnica 
d’origen japonès que consisteix a teixir petits ninots 
amb ganxet. Els amigurumis prenen forma principal-
ment d’animals adorables, com ossets, conills, gats 
o gossos, però també se’n solen crear amb formes 
antropomòrfiques i fins se’n fan accessoris, com bos-
ses o moneders. Explicat això, he de dir que ens ho 
vàrem passar molt bé.

També hem visitat Sitges per assistir al Festival 
Internacional de Patchwork amb altres aficionats de 
tot el món interessats a exposar en comú tècniques 
i veure diferents resultats d’un art que ofereix una 
llibertat total de creació. Vam assistir a diverses acti-
vitats referents al patchwork en diferents espais del 
municipi en forma de tallers, cursos monogràfics i 
exposicions, en què hem pogut gaudir tant els pro-
fessionals com les persones aficionades a aquesta 
modalitat artística. 

Com que aquesta associació és oberta a col·laborar, 
si cal, amb altres associacions relacionades amb les 
labors, també vam exposar alguns dels nostres tre-
balls en la tercera edició de Les 1.000 Labors Artesa-
nes de Campdevànol i vam assistir a la Fira del Hobby 
de Colomers, on teníem una paradeta de cosetes fe-
tes per algunes sòcies .

L’ultima activitat i la més important per a nosaltres 
va ser la XII Fira i Festa de les Labors (11 de juny), 
que vam estar preparant amb molta il·lusió. Ens va 
agradar molt poder comptar amb els vergelitans i tota 
la resta de visitants, que no van pas ser pocs sinó 
molts, perquè gràcies a la seva presència vam poder 
aconseguir que novament fos un dia molt lluït, amb 
fira, trobada de puntaires i grups d’escoles de labors, 
tallers, exposicions, concurs, trobada de blogaires, 
espai d’intercanvi, confecció de la Vànova de l’Amis-
tat, dinar... Un any més la nostra associació va con-
vocar el Concurs de Labors i Manualitats Tèxtils amb 
motiu d’aquesta fira. Independentment del concurs, 
a la sala d’exposicions es podien presentar treballs 
amb diferents modalitats de labors per apreciar les 
tasques de tot un curs de les alumnes de l’escola “El 

Racó de les Labors”. El dia de la fira engalanàrem els 
balcons de les cases i els aparadors amb exposició 
de vànoves, tapissos de patchwork i altres labors. En-
tre tots vam mostrar l’habilitat i el perfeccionament 
aconseguits durant aquest any. Hi havia premis a les 
categories de puntes al coixí, brodat, patchwork, ma-
nualitat tèxtil... L’últim dia de l’exposició, i per votació 
popular, es lliuraven el premis dels treballs exposats.

Totes les que hi vam treballar vàrem posar molta 
voluntat i il·lusió en aquesta diada. Desitjo que els 
qui hi vàreu assistir us hi trobéssiu com a casa i en 
tingueu un bon record. 
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