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Entitats

LABORS DE L’EMPORDÀ

Activitats del Racó de 
les Labors
Us presentem les activitats que hem fet des de l’última pu-
blicació, i també us volem dir que estem carregant piles i 
treballant per a les activitats d’aquest hivern i de la prima-
vera-estiu.

La primera activitat després de la nostra Fira i Festa de les 
Labors va ser la sortida a Creativa Barcelona el diumenge 
1 de desembre amb autocar. Tot seguit, el curs de Nadal, 
programat per al dia 7 de desembre, gratuït per a totes les 
sòcies.

Aprofitem l’avinentesa per a informar-vos que tenim pre-
vistes més activitats, com ara participar en el Festival Inter-
nacional de Sitges 2014 i visitar-lo, i que la Fira i Festa de 
les Labors 2014 serà el dissabte 14 de juny.

En aquesta fira ens agradaria molt poder comptar amb 
vosaltres, perquè amb la vostra presència podem acon-
seguir que novament sigui un dia molt lluït i apreciat per la 
gent del poble de Verges i d’altres indrets. Fira, trobada de 
puntaires i grups d’escoles de labors, tallers, exposicions, 
concurs, confecció de la Vànova de l’amistat... No volem 
deixar de banda les que, per un motiu o altre, no podeu 
participar-hi. Per a nosaltres seria molt important poder 
comptar amb la presència de tothom, ja que gràcies als 
visitants que vàrem rebre, ens motiva poder continuar fent 
aquesta trobada.

Un any més, l’Associació Labors de l’Empordà convoca 
el Concurs de Labors i Manualitats Tèxtils, que se cele-
brarà amb motiu de la XIV Fira i Festa de les Labors, i el 
tema escollit és Edificis i monuments. Independentment del 
concurs, es poden presentar treballs amb diferents moda-
litats de labors per a la sala d’exposicions, i si teniu labors 
antigues també en farem una exposició monogràfica. El dia 
de la fira, als balcons de les cases s’hi exposaran vànoves i 
tapissos de patchwork i altres tècniques. Esperem la vostra 
participació: informeu-vos-en! Volem mostrar l’habilitat i el 

perfeccionament aconseguits durant l’ any en aquest art 
creixent, i esperem que agradarà molt a tothom.

Per a tots els treballs exposats, hi haurà premis al millor 
brodat, patchwork, punta de coixí, manualitat tèxtil, etc., 
per votació popular.

Bases del concurs
1. TEMA: Edificis i monuments.
2. TÈCNICA: Lliure.
3. Cada participant podrà presentar una sola obra o 

bé una sèrie de labors interrelacionades que formin un 
sol conjunt. Les obres poden presentar-se en qualse-
vol estil i format.

4. Els treballs han de ser elaborats actualment. 
L’obra que entri a concurs s’ha de presentar a l’Asso-
ciació Labors de l’Empordà (carrer Major, 15. 17142 
Verges), indicant «Concurs de Labors i Manualitats 
Tèxtils») abans del 25 de maig .

5. Amb les obres rebudes, es farà una exposició 
que es podrà veure tot el dissabte 14 de juny i fins al 
diumenge 22 de juny, cada tarda, de 5 a 8.

Properament penjarem al blog de l’Associació els 
patrons per a confeccionar la Vànova de l’amistat i 
molt més. Qui no tingui possibilitats d’accedir al blog 
http://laborsemporda.blogspot.com.es/, ens pot tru-
car al 972 78 03 75 per a més informació i per dema-
nar els patrons, que enviarem per correu ordinari, o bé 
es pot presentar a la botiga El Racó de les Labors del 
carrer Major.

Esperem retrobar-nos ben aviat.
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