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Entitats

LABORS DE L’EMPORDÀ

Fira i Festa de les 
Labors, 8 de juny

Un any més hem celebrat un dels esdeveniments que 
tenen lloc habitualment a Verges i que recull gent afeccio-
nada al món de les labors i les manualitats tèxtils. 

   Aquest any, però, la pluja ens va obligar a fer diversos 
canvis, el principal en l’emplaçament que va passar de la 
plaça Major al Pavelló Municipal Pepita Palomeras.

   Una de les activitats estrella eren les exposicions, amb 
temàtiques diferents, com ara treballs dels cursos de l’any 
d’alumnes de l’escola de labors del poble, labors antigues 
i una de quilts (edredons) del món, així com altres d’artistes 
convidades.

   També hi havia previst un recorregut pel poble per veure 
carrers guarnits de vànoves i tapissos; i pels comerços, 
que havien de mostrar alguns treballs. Al final, la major part 
de les peces exposades es van poder visitar, del dia vuit 
fins al setze de juny, cada tarda, de 5 a 8.

   Durant la jornada festiva, la gent va poder gaudir de 
les paradetes de labors i va participar en els sortejos i les 
diferents activitats, com ara molts tallers i mostres del treball 
d’escoles de labors, a més de gaudir del so dels boixets 
dels grups de puntaires, entre d’altres.

Esperem que, malgrat el temps, els assistents s’ho pas-
sessin bé amb les activitats que es van poder fer.
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PENYA SEMPRE PERICOS L’EMPORDÀ

Nova junta

La Penya Sempre Pericos de l’Empordà va fer la seva as-
semblea preceptiva el dia 9 del mes de maig passat. Entre 
altres afers, els socis van escollir la nova junta, que ha de 
regir l’associació durant els propers anys. Els càrrecs direc-
tius actuals són els següents: Eloi Boada i Puig, president; 
Rosa Pagès, secretària, i Francisco Gràcia, tresorer, acom-
panyats per onze vocals més.

Així, doncs, per al servei dels socis i del públic en gene-
ral, la nova junta es presenta i comença les seves funcions 
des d’ara mateix.
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