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Associació Labors de l’Empordà
Un any més aquesta associació
ha organitzat sortides i altres
activitats, com participar en
fires i organitzar tallers gratuïts
per als socis.
El setembre passat vam
anar a la Fira Mediterrània de
Patchwork de Sant Feliu de
Guíxols, a fer-hi parada de
manualitats tèxtils que havien
confeccionat algunes sòcies
amb l’objectiu de tenir un fons
per a l’associació, i la veritat
és que va ser un èxit. Es van
vendre moltes cosetes, i això
ha fet, com en altres activitats,
que hi hagi més motivació per
a anar endavant amb l’esperit
de l’Associació Labors de l’Empordà.
El dissabte 6 de novembre tot
un grup de dones emprenedores, la majoria sòcies
de l’entitat, vàrem poder gaudir d’un dia innovador
i fantàstic a la Fira Creativa, aquest any a La Farga
de l’Hospitalet de Llobregat, on havíem organitzat
una excursió. Totes les dones que hi van anar, amb
l’esperit creatiu, s’ho van passar molt bé. I és que
Creativa t’ho posa fàcil, i aquest cop encara més,
perquè cada vegada està més submergida en l’oceà
de les manualitats i les belles arts i ens va sorprendre
amb noves animacions i activitats. Us oferim imatges
d’algunes dones del grup fent tallers, participant en
una exposició on van lliurar un segon premi a una de
les sòcies, Olga González, de Sant Feliu de Guíxols.
També pel novembre vam fer el primer curs de
decoració nadalenca; per als socis era gratuït i els qui
no ho eren pagaven 10 €. Tothom en va sortir amb
un arbret i dos detallets decoratius.
Tenim data per a un altre curs (gratuït!), aquest de
nines i ninots: el dissabte 29 de gener, de 4 a 7 de la
tarda, a l’escola-taller El Racó de les Labors. Ja us hi
podeu apuntar, per correu electrònic a laborsemporda@gmail.com o per telèfon al 972 78 03 75.
Hem previst d’anar organitzant més cursos i activitats, i tothom hi està convidat.
Si esteu interessats a formar part de l’associació, no
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres; també
restem oberts a escoltar opinions i noves propostes,
tant per a les activitats que es fan durant l’any com
per a la Fira i Festa de les Labors de Verges, que
celebrarem l’11 de juny del 2011.
Digueu-hi la vostra i ho proposarem en la propera
assemblea general, que serà el mes de gener del
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2011. Podeu fer-ho per mitjà del nostre weblog
http://laborsemporda.blogspot.com o escrivint-nos
a l’adreça electrònica esmentada abans.
Aprofito l’oportunitat per a desitjar-vos un pròsper
any 2011.
ÀNGELS HUGAS

PRESIDENTA DE LABORS DE L’EMPORDÀ
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