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SEGON BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS
CULTURALS DE LA VILA DE L’ESCALA. 3/04/2020
El món d’ahir. Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de
l'Arxiu Històric de l'Escala?
El fotògraf Josep Esquirol va immortalitzar la sega i la batuda de l'arròs, que va ser una
font d'ingressos important per a l'Escala i els pobles del voltant com Bellcaire, Albons o
Viladamat. Concretament a la Casanova, mas situat al límit entre els termes de Bellcaire
i l'Escala, s'hi va conrear molt d'arròs tal i com ja s'havia fet segles abans, sobretot entre
els segles XV i XVIII.
Fons Josep Esquirol. Imatge 2224.
Arxiu Històric de l'Escala.
La batuda de l'arròs al mas de la
Casanova de l'estany, propietat dels
marquesos de Sentmenat, a principis
del segle XX.

L’Escala té el privilegi de tenir, en el seu Arxiu Històric, fons fotogràfics de gran nivell i
de reconegut prestigi. Si en voleu veure una mostra accediu al web:
http://www.museudelescala.cat/arxiu/fons/

US AGRADA LLEGIR?
Com tots sabeu les bibliotecàries son molt dinàmiques i contínuament estan programant
activitats per a apropar-vos la cultura a casa, facilitar-vos la formació individual i
col·lectiva, estimular la imaginació i promocionar la lectura.
Per això, aquests dies han planificat la publicació de posts diaris a la pàgina de facebook
de la biblioteca perquè no les trobeu a faltar.

https://www.facebook.com/bibliotecalescala

De dilluns a diumenge:
A les 12 h. Joc literari amb preguntes culturals
A les 20 h. Resposta del joc literari
Dilluns:
A les 19 h. Glopets de cultura: glops de poesia, narrativa, teatre... Cultura per
assaborir al moment
Dimarts i dijous:
A les 15 h. Novetats postconfinament: No desconnectem!!! Ressenya de
novetats que us estan esperant quan tornem a obrir portes.
Dimecres:
A les 10 h. Els oficis del llibre: Entrevistes de Ràdio l'Escala donant veu als
professionals de l'escriptura, la correcció, el disseny, la traducció, les lletres
impreses.
Divendres:
A les 11 h. Hora del conte: No podem perdre l'hàbit adquirit d'escoltar contes
els divendres. Una estoneta per als més petits de la casa.

Voleu conèixer millor Víctor Català?
En aquest enllaç hi trobareu el documental que li va dedicar la Gran Videoteca
dels Països Catalans: https://www.youtube.com/watch?v=OAgYLEHImoc

Llibres a Ràdio l’Escala:
Els programes dedicats a la literatura i el món del llibre estan a la vostra disposició
al web de Ràdio l’Escala, i es diuen Els oficis del llibre, dirigits i presentats per Judith
Cobeña Guàrdia. Avui us proposem el programa que tenia de convidat Eusebi
Ayensa, veí de Riumors, hel·lenista, filòleg, traductor i gestor cultural, EUSEBI I ELS
CLÀSSICS, a l’enllaç:
http://www.radiolescala.cat/audio/20416-els-oficis-del-llibre-eusebi-ayensa

Enyoreu passejar i retrobar els amics?
Aviat hi tornarem, però de moment us proposem que visiteu la pàgina web
https://www.visitlescala.com/ca/videos
Trobareu uns quants vídeos que us retornaran el paisatge i les festes de l’Escala.

