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4t. BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 09/04/2020
Setmana Santa, moment pel Via Crucis de l’Escala
El Via Crucis vivent que es porta a terme a l’Escala, organitzat per l’Associació Cultural El
Rossetó, vol redescobrir la importància que han tingut les manifestacions de caràcter cultural i
religiós en tots els pobles i a través de tots els temps. Els carrers i paratges de la vila són els llocs
on es reviu el camí de Jesús cap el Calvari, amb un recorregut pel casc antic amb tres escenaris
principals: la plaça de l’Església, la plaça Víctor Català i l’espectacular mirador de la Mar d’en
Manassa.

Aquest any no veurem el Via Crucis en directe, però us proposem dos enllaços amb les
representacions d’anys anteriors. La primera representació que es va fer el 13 d’abril de 2009,
que trobareu en un reportatge breu de Tramuntana.tv:
https://www.youtube.com/watch?v=iqBbptEdljI&feature=youtu.be
I la representació de l’any 2017:

https://youtu.be/Gc-OVcn-Vm4

L’Escala. Vila del Llibre 2019. Vídeo resum
La vila marinera de l'Escala va celebrar, els dies 28 i 29 de febrer i 1 de
març de 2020, la segona edició de la Vila del Llibre. Com a tema central,
el Mediterrani, escenari del moviment de persones en el passat i en el
present, intercanvi de cultura i coneixement. El festival literari d'hivern
de l'Empordà. Trobareu un vídeo de resum clicant a l’enllaç: #viulesviles
https://www.youtube.com/watch?v=GsdDGhqKZ2Y&feature=youtu.be

Què farem aquest Sant Jordi? Des de la Biblioteca Víctor Català estem preparant unes
quantes activitats, us hi voleu apuntar?

La Fundació Ibèria Graeca ens explica al seu web que les pandèmies venen
de lluny. La Pandèmia Grega. En relació a l’epidèmia d’Atenes dels anys
430-426 aC.
Confinats per la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 que patim, i malgrat que aquest treball
no està relacionat amb l’arqueologia grega de la península Ibèrica, volem destacar la publicació,
apareguda l’any passat, de l’article de la Dra. María del Pino Carreño “Guerra y peste en Atenas.
Revisión sobre el posible origen de la epidemia ateniense de 430-426 a. C.”, al número 71-1
(2019) d’Asclepio.
https://web.iberiagraeca.net/sobre-la-epidemia-de-atenas-entre-los-anos-430-y-426-ac/?lang=ca

En aquest enllaç podeu veure la feina que fa la
Fundació Iberia Graeca des de la Casa dels
Forestals de Sant Martí d’Empúries.
https://web.iberiagraeca.net/?lang=ca

El Centre Iberia Graeca és un organisme
creat pel Ministerio de Cultura de l’Estat
espanyol i la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya l’any 2006
(BOE 56 del 6/3/2007) per al
desenvolupament
de
projectes
d’investigació,
documentació,
conservació i difusió del patrimoni
arqueològic grec de la península Ibèrica.

