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La Trobada Multilabors convertirà Vila-real en el principal punt de trobada dels
aficionats a...
jueves, 18 de mayo de 2017

Vila-real es convertirà novament el pròxim 28 de maig en el principal punt de trobada dels aficionats a les labors de tota la
Comunitat Valenciana. Les regidories d'Igualtat i Tradicions, amb la col·laboració del grup de calats, boixets i labor de
retalls de la Universitat Popular, tornen a organitzar una nova edició de la Trobada Multilabors, que cada any atrau fins a
la ciutat centenars de persones de diferents punts de la geografia valenciana durant tota una jornada.
En aquesta ocasió, els participants canviaran d'ubicació i se situaran a la plaça d'Escultor Ortells, així com al carrer de
Solades i a la Glorieta 20 de Febrer, on tindran més espai que a l'anterior emplaçament. A més, com és habitual,
l'activitat comptarà amb la instal·lació d'un mercat ambulant en el qual hi haurà llocs de venda de tot tipus de material
relacionat amb les labors, com fils, agulles i patrons, entre molts altres productes.
L'activitat es consolida, així, un any més, dins de la programació que la Regidoria d'Igualtat prepara cada mes de maig,
sota el títol El Maig de les Dones. En anteriors edicions, la trobada ha arribat a congregar al voltant de mig miler de
persones.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42425&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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