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Labors de l’Empordà

Ja fa onze anys la botiga-taller El Racó de les Labors 
va començar a organitzar la Festa de l’Amistat - Fira i 
Festa de les Labors, amb l’objectiu que fos el lloc de 
trobada per a tots els aficionats al món de les labors. 
Aquesta celebració, any rere any, ha anat creixent. Per 
aquest motiu fa un any aproximadament s’ha fundat 
l’Associació Labors de l’Empordà, que, sense ànim 
de lucre, representen un grup de dones del poble i la 
rodalia amb moltes ganes d’organitzar activitats, de 
voler-la fer conèixer, de donar-hi cabuda a tothom i que 
la diada de la Fira i Festa de les Labors a Verges sigui 
un referent.

El dimecres 28 d’octubre vàrem trobar-nos algunes de 
les sòcies. Es va valorar com havia anat la fira d’aquest 
any i, en general, vàrem dir que molt bé; les opinions 
varen ser positives, tant per l’organització com pels 
tallers, parades, exposicions, concurs, dinar, trobada de 
les puntaires i grups de les escoles de labors.

Vàrem cloure la reunió amb il·lusió i engrescades a 
posar fil a l’agulla per a la propera fira, que celebrarem 
a Verges el dissabte 12 de juny del 2010.

Durant aquest any, també hem organitzat alguna sor-
tida amb descomptes per als associats, juntament amb 
l’escola de labors del poble. El passat mes de setembre 
vàrem anar amb avió a Sainte Marie aux Nîmes, prop 
d’Estrasburg, a visitar més de mil obres de patchwork 
de les millors artistes de renom de tot Europa i part 
d’Amèrica, en un espai firal d’uns 250 expositors. Aprofi-
tant el viatge, que durà quatre dies, vàrem visitar alguns 
pobles típics d’Alsàcia i la ciutat d’Estrasburg. Com que 
ens ho vam passar tan bé, el divendres 27 de novembre 
un total de cinquanta-cinc dones vam sortir de Verges 
amb autocar cap a Barcelona per visitar el Saló Creati-
va 2009. En cadascuna de les edicions de Creativa es 
donen cita els màxims representats del sector de les 
manualitats i les belles arts, cosa que converteix aquest 
certamen en un punt de trobada d’artesans i artistes 
creadors. Al saló vàrem gaudir d’exposicions, demostra-
cions de les tècniques més innovadores i molts tallers, 
que en són els protagonistes: patchwork, scrapbooking, 
punt de creu, bijuteria, feltre, puntes de coixí, punt de 
mitja, manualitats infantils…

Donem les gràcies a la tota la gent que han col·laborat 
fins ara amb l’Associació i esperem que aquest any 
també hi col·laboreu i hi participeu.

Moltes gràcies a tothom!
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Qui vulgui participar i col·laborar en l’orga-
nització, els tallers i d’altres, que es posi en 
contacte per telèfon al 972 78 03 75 o a l’adreça 
electrònica laborsemporda@gmail.com




