#Laculturaacasa
#lescalacultura
#joemquedoacasa
#visitlescala
#lescalaMardEmpuries

6è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 17/04/2020
Des de la Biblioteca Víctor Català fem una recomanació pels pares i mares, és un recurs que
encara pot ser molt útil.
No saps com explicar què és la COVID-19 als teus fills? Pots fer-ho a través del conte
infantil "L'Alícia i el coronavirus" de Salvador Macip i Emilio Urberuaga.

No saps com explicar què és la COVID-19 als teus
fills? Pots fer-ho a través del conte infantil "L'Alícia i el
coronavirus" de Salvador Macip i Emilio Urberuaga. El
podeu descarregar a:
https://www.editorialflamboyant.com/ca/libro/lalicia-iel-coronavirus/

#alleugerimelconfinament

#JoEmQuedoACasa

#LaCulturaaCasa

#Bibliotequesacasa

El món d'ahir
Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de l'Arxiu Històric de l'Escala
Fons Josep Esquirol. Imatge 2218. Arxiu Històric de l'Escala
L'edifici del primer museu d'Empúries es va alçar damunt les
restes de les antigues dependències del convent servita de
Santa Maria de Gràcia, del segle XVII. El mestre d'obres fou
l'escalenc Miquel Torres i Brugués, Any 1916.
A Josep Esquirol, a partir de 1908 se li va girar molta feina ja
que es van iniciar els treballs d'excavació per a conservar i
difondre les restes de l'antiga ciutat grega i romana
d'Empúries

Fa dies que no aneu a Empúries?
Us volem apropar el jaciment d'Empúries i tots els seus racons, ni que sigui des del sofà de casa.
Us convidem a passejar-vos pels espais més emblemàtics de la ciutat grega i romana d'Empúries
i gaudir del meravellós paisatge d'aquest racó de la Costa Brava, tan carregat d'història. Us
animeu?
http://www.macempuries.cat/Agenda/Empuries-amb-Street-View#.XpiIy2GR-oE.whatsapp

El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha iniciat un projecte de digitalització 3D del seus materials
més significatius, per donar a conèixer les seves col·leccions d'una manera amena i científica. El
MAC-Empúries ha seleccionat algunes peces que podreu veure amb tot detall, reconstruïdes en
3D. Nosaltres us proposem l’enllaç d’una de les peces més emblemàtiques, l’Esculapi:
http://www.macempuries.cat/Col-leccions/Col-leccio-en-3D/Mon-grec/Estatua-grega-dAsclepi
Nova proposta per Sant Jordi des d'Espais Escrits. La Xarxa del Patrimoni Literari Català:
Com ja sabeu aquest Sant Jordi serà molt diferent i, precisament per això, volem contribuir a
fer que els clàssics de la literatura catalana hi siguin ben presents, encara que sigui online.
Per això us proposem, durant el dia de Sant Jordi i fins el diumenge 26, de gravar un vídeo
d'entre 20 i 30 segons llegint un fragment d'un clàssic català i penjar-lo a les xarxes (facebook,
twitter o instagram) amb les següents etiquetes: #PatrimoniLiterariACasa i #EspaisEscrits.
La idea és, entre tots, omplir de patrimoni literari les xarxes, aquí teniu un vídeo de model:
https://www.youtube.com/watch?v=SEeVpVt1aGE

Què és la Xarxa dels Espais Escrits?

Podeu accedir-hi des de l’enllaç:
https://www.espaisescrits.cat/
Hi trobareu moltes referències a l’Escala i a
Víctor Català.

Espais Escrits. La Xarxa del Patrimoni Literari
Català és una associació constituïda l’any 2005
amb l'objectiu d'articular els projectes de
custòdia, recerca i difusió del llegat tangible i
intangible dels escriptors clàssics de la
literatura catalana, i vertebrar el patrimoni
literari català a través de les institucions que el
vetllen i en promouen la lectura i els estudis.

El drac català de Carles Roman.
L’artista escalenc Carles Roman està tirant endavant
unes col·leccions de còmics en què els personatges son
de casa nostra! Ja sigui a l'estil superheroic d'acció i
aventures del Drac o amb l'estil humorístic i històric de
Fabi i Fedó, ciutadans d'Empúries. Crear un univers de
fantasia però que puguem sentir proper a la nostra
realitat i identitat com a poble.
Aquests dies Carles Roman ha començat una campanya de micromecenatge per finançar la
impressió del segon volum del Drac Català, us passem l'enllaç perquè li doneu una ullada i per
col·laborar-hi si voleu ser mecenes:
https://vkm.is/draccatala2

