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Museu de l’Escala.
Us engresquem a participar i a gaudir del Dia Internacional dels Museus entrant a
www.patrimoni.gencat.cat/dim2020 a la secció Finestres Obertes on trobareu la càpsula
explicativa de 5 minuts del manuscrit original de Solitud de Caterina Albert i Paradís, Víctor
Català. Us animem a entrar amb nosaltres a l'Arxiu Històric de l'Escala per conèixer aquesta peça
única del patrimoni documental de Catalunya.
Per altra banda, també realitzarem un tour virtual, guiat en directe de l'Alfolí de la Sal-Museu
de l'Escala i de l'Espai Víctor Català, de la mà de la directora del Museu de l'Escala, Lurdes Boix,
a través del canal patrimonigencat, de Youtube el dissabte 16 a les 19:15h.
https://www.youtube.com/user/patrimonigencat
Una altra novetat, per continuar oferint continguts i iniciatives digitals que mantinguin viu
l'interès per la cultura i el patrimoni, el Museu de l'Escala ha obert un espai de museu virtual:
www.museuvirtualdelescala.cat
Hi anirem penjant visites musicals,
històries de peces emblemàtiques,
rutes realitzades pels guies
especialitzats, exposicions virtuals i
altres activitats i curiositats a l'entorn
dels museus i el patrimoni de l'Escala.

EL MUSEU DE L'ESCALA ENTRA A LES XARXES SOCIALS
El Museu de l'Escala ha activat perfils propis a Instagram, Twitter i Facebook. Abans de
l'emergència sanitària ja s'hi estava treballant i ara que totes les accions són online, el
Museu podrà disposar de nous canals, que es posaran en marxa coincidint amb la
celebració del Dia Internacional dels Museus.
Una de les primeres accions serà participant en el repte Challenge organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat, que consistirà en recrear una peça del
patrimoni cultural i artístic dels museus catalans i penjar a Instagram una imatge que
inclogui l'obra original i la seva interpretació. Es compartirà el resultat a Instagram fent
servir el hashtag #DIMchallenge i es donarà a conèixer al site del DIM.
Des del Museu de l'Escala proposem que s'esculli per a la recreació fotografies antigues
del fons de l'Arxiu Històric (fons Josep Esquirol, fons Joan Lassús o el fons Vernon
Richards) que podeu consultar a la www.museudelescala.cat.
D’entre tots els/les participants en el repte Challenge, es concediran 5 premis a les
imatges que tinguin més likes a Instagram i el premi consistirà en una visita guiada
personalitzada al museu al qual faci referència la imatge:
http://patrimoni.gencat.cat/ca/dim2020/participa

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries.
El Dia Internacional dels Museus és un gran dia pels museus, que planifiquen esdeveniments i
activitats, es comprometen amb el públic i destaquen la importància del paper dels museus com
a institucions que serveixen a la societat i al seu desenvolupament.
Malgrat les circumstàncies actuals, en cap cas s’ha volgut trencar amb aquesta tradició. Per
aquesta raó, les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), de la mateixa manera que
la majoria de museus, lluny de fer un pas endarrere i replegar la seva activitat, han apostat per
intentar fer-se més visibles que mai, recordant a tothom que hi som i que continuarem sent-hi
quan la normalitat torni a les nostres vides.
Aquests són les principals propostes:
Tour virtual guiat per Empúries
Per iniciativa del Servei de Museus et mostrem l’interior dels museus a través de visites molt
especials. Podràs seguir la visita en directe al canal Youtube de Patrimoni.gencat el dissabte 16
de maig a les 11h del matí.
Vídeo: Jaciments en 360 graus
El MAC va desenvolupar l'any 2019 diversos vídeos per visualitzar amb ulleres 360 graus alguns
dels jaciments arqueològics catalans més representatius, entre ells Empúries. Us recomanem
que ho visualitzeu amb la vostra tauleta o mòbil, i si teniu ulleres cardboard on insertar el
mòbil, l'experiència serà totalment immersiva! Trobareu el vídeo al canal de Youtube del
MAC (a partir del 16 de maig).
La Joia del Museu
Enguany sota el lema del DIM “Museu per a la igualtat: diversitat i inclusió”, volem aproparvos com cada any una peça que advoca per aquest lema. Des d'Empúries hem seleccionat una
placa de marbre amb una inscripció bilingüe en grec i llatí, la podeu veure al web d’Empúries
www.macempuries.cat a partir del 16 de maig.
Arqueoblog
Per últim, però no menys important, el Museu d’Arqueologia de Catalunya presentarà en
societat l'Arqueoblog, el mateix 18 de maig. Una nova plataforma per informar de la diversitat
d'activitats que desenvolupen el museu i totes les seves seus. El MAC-Empúries inaugura el
blog amb un article sobre el projecte de recerca que s'està desenvolupant al port de la ciutat
grega (accessible a partir del 18 de maig).

Seguiu connectats amb Empúries a través
de les xarxes d'Instagram i
Facebook @macempuries des d'on us
seguirem portant cultura, història i
arqueologia a casa.
Trobareu tota la informació completa i actualitzada al web del museu d’Empúries:
http://www.macempuries.cat/Agenda/Dia-internacional-dels-Museus-2020

Les entitats de l’Escala: L’Escalenc.

Trobareu totes les portades de la revista l’Escalenc clicant a l’enllaç:
https://lescalenc.weebly.com/
El primer exemplar de L’Escalenc va néixer multicopiat l’1 de gener de 1980 amb la finalitat
d’omplir la necessitat de comptar amb un butlletí adreçat als escalencs exposant problemes,
suggeriments… exclusivament d’interès local. Els impulsors, van ser un grup d’amics animats per
una estima al poble que van crear i difondre una edició ben modesta. Aquest primer exemplar
està signat per La Redacció Provisional. En el segon número hi consten com a autors d’alguns
articles: JS (J. Saderra) i Jotadecé (J. Donjó). Segons sembla els ideòlegs i primers impulsors de
la revista.
D’aquest L’Escalenc multicopiat se’n van editar 21 butlletins. Després de 3 mesos d’inactivitat,
el març del 1982, es va passar d’una edició artesanal a una de caire periodístic totalment
impresa, de 12 pàgines, amb una editorial que portava per títol: Fem pell nova. Era el número
22 de la sèrie, primer en format imprès. En aquest exemplar ja hi consta un Consell de Redacció
format per Jordi Boix, J. M. Cortal i F. X.Vila i una sèrie de col·laboradors.
A partir d’aquesta, la revista ha anat canviant de format, de maquetació¸ d’espais, de Consell de
Redacció, de col·laboradors… fins a l’actualitat que està confinada a la impremta a l’espera de
millors temps. Entre els molts col·laboradors hi ha escrits de Ricard Guanter, Lluís Colomeda,
Joan Barceló, la part humorística d’en Vila-Mitjà així com les fotografies antigues de L’Escala.

Les propostes de la Biblioteca.

Cada dia trobareu les propostes culturals digitals al

facebook de la Biblioteca Víctor Català:

https://www.facebook.com/bibliotecalescala

