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L’entitat de l’Escala. Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu”
L’Agrupació Sardanista “Avi Xaxu” és la tercera associació més antiga de l’Escala. Nasqué com a
secció del CER el 1969 i adoptà el seu nom el 23 d’abril de 1978. Les seves primeres passes foren
mantenir l’activitat sardanista existent, recuperar actes perduts (aplecs d’ermita) i crear-ne de
nous, com l’Aplec de la Sardana o el Concert d’Estiu. De 1986 a 2005, l’Agrupació es centrà en
els aniversaris propis, l’ensenyament de la sardana (el curset data de 1972) i la Trobada
Sardanista Infantil. Promotors de la recuperació de La Principal de l’Escala el 2004, a partir del
2006 l’Agrupació es refundà i tingué una nova embranzida, fent possible que l’Escala fos 50ena
Ciutat Pubilla de la Sardana (abril 2010-abril 2011). El 2019, l’entitat celebrà el seu 50è aniversari
amb activitats durant tot l’any i el 2020 té el repte d’afrontar els actes de l’Any Xaxu.
Sobre els 50 anys de l’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu”, us deixem l’enllaç de
l’entrevista “Parlem”, de Canal 10 Empordà:
http://www.canal10.cat/video/16968-parlem-50-anys-de-l-agrupaci-sardanista-avi-xaxu
Contacte de l’Agrupació:
Facebook: Agrupació Sardanista Avi Xaxu
https://www.facebook.com/agrupacio.sardanistaavixa
xu.1
Correu electrònic: agrupsardanistaavixaxu@gmail.com

Acte inaugural dels 150 anys del naixement de l’Avi Xaxu.
Fotografia feta per Basili Gironés i Bofill.

Foto de l’Aplec de l’any 1981. Inauguració del monument a
l’Avi Xaxu. Fotografia feta per Josep Ll. Vicens i Busquets.

Propostes a Canal 10 TV l’Escala per als més menuts, hi trobareu contes,
titelles i manualitats. http://www.canal10.cat/programa/pels-ms-menuts

Previsió d'obertura dels serveis de la Biblioteca Víctor Català durant la fase
1 de desconfinament de la Covid-19.
Setmana del 19 al 23 de maig 2020:
Rebuda i distribució del material de protecció que s'ha adquirit per garantir la protecció dels
usuaris i dels treballadors (guants, mascaretes, mampares protectores, gels desinfectants...).
Adequació dels espais de la Biblioteca segons la normativa específica de limitació de la capacitat
màxima dels espais i garantir la distància de seguretat. Adequació dels espais específics per a la
recollida i l'entrega de préstecs.
Ben aviat obrirem la Biblioteca:
Per qualsevol dubte o pregunta podeu
escriure’ns
un
correu
electrònic:
biblioteca@lescala.cat
Seguim fent-vos propostes culturals cada dia al
facebook de la Biblioteca:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala

Setmana del 26 al 30 de maig 2020:
Obertura del servei de préstec i devolucions. Com funcionarà?
- No es permetrà l'accés a l'interior de la biblioteca.
- Horari públic: matins de 9:30 a 13:00 h de dimarts a divendres.
- Recollida dels documents en préstec que es van deixar abans de la crisi sanitària de la Covid19.
En horari públic: a les caixes habilitades especialment a la porta d'entrada de la biblioteca.
Durant la resta del dia: a la bústia externa de retorns.
Important: els llibres que es retornin es posaran en caixes precintades en un espai
separat durant 14 dies per alliberar-los de possible contaminació. Quan hagin passat el
període de quarantena es retornaran de la fitxa de l'usuari i es desinfectaran les cobertes
amb alcohol. Per tant, no constaran com a retornats per l'usuari fins que hagi
transcorregut el període de quarantena. Aquesta és una mesura de protecció per als
treballadors i per als usuaris que agafaran els llibres en préstec posteriorment.
- Es farà servei de préstec sempre que s'hagi fet petició prèvia per telèfon (972771707) o per
correu electrònic (biblioteca@lescala.cat) deixant ben clar què és el que necessiteu. Aquestes
peticions es prepararan i s'entregaran als usuaris quan se'ls digui que poden venir a recollir-les.
- El servei de préstec interbibliotecari encara no estarà disponible. Totes les peticions hauran
de ser dels documents que tenim disponibles a la biblioteca municipal.
Penseu que podeu consultar el catàleg Argus en línia per saber els documents que tenim a la
vostra disposició:
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat
- S'oferirà servei d'informació bibliogràfica per telèfon o per correu electrònic.
Aquest procediment s'aplicarà a totes les biblioteques que reobrin els seus serveis. Estem en
una situació excepcional on tots patim inconvenients que en circumstàncies normals no patiríem
però vetllarem per garantir la seguretat dels nostres usuaris.

Obrim els museus: El Museu, un espai segur i saludable.
La crisi de la pandèmia del virus COVID-19 ha fet visible l'alt valor social de la cultura i per aquest
motiu, els Museus i Arxius han proveït les llars de recursos i serveis online, participant i ajudant
en la salut espiritual i psicològica durant el confinament a casa, tal i com s'ha fet pel Dia
Internacional dels Museus.
Els Museus de l'Escala (Museu de l'Anxova i de la Sal i Alfolí de la Sal-Museu de l'Escala) ens
hem adaptat aplicant les recomanacions que ens fa arribar la Direcció General de Patrimoni
Cultural per obrir els equipaments amb seguretat. Des d'avui estan oberts amb visites
individualitzades, en grups reduïts i sempre mantenint la distància de seguretat entre
persones, sobretot a les sales d'audiovisuals, a més de seguir uns itineraris dissenyats per no
coincidir diferents visitants. Per més informació: museu@lescala.cat

L’Arxiu de l’Escala:
El patrimoni documental no es veu afectat en si mateix per la presència de la COVID-19, però
durant la seva manipulació, sí que pot ser una font d’infecció, ja que el virus pot mantenir-se en
la superfície dels documents que custodien els arxius. Per tant, per garantir tant la integritat del
patrimoni com de les persones, caldrà prendre un seguit de mesures de protecció i aïllament.
El retorn a l’activitat és progressiu, en el moment en que ens trobem (Fase 1) es prioritza
l’atenció telemàtica a les persones usuàries.
Actualment l’obertura del servei és interna, quan arribem a la Fase 2 s’oferirà l’accés als usuaris
a la sala de consulta i l’atenció individualitzada. Per sol·licitar cita prèvia o més informació us
podeu adreçar al correu electrònic: arxiu@lescala.cat

El món d'ahir
Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de l'Arxiu Històric de l'Escala
Fons Josep Esquirol. Imatge 0111.
Arxiu Històric de l'Escala.
El vapor "Tintoré" navegant amb la
silueta de Sant Martí d'Empúries al
fons.
Trobareu tota la informació i més
imatges històriques al web del Museu
de l’Escala:
http://www.museudelescala.cat/
La imatge que presentem mostra en primer terme el vapor "Tintoré" navegant a l'Escala. Aquest
vapor fou construït a les drassanes Randolph, Elber & Co. Ltd. de Glasgow l'any 1869. Inicialment
tenia el nom de "Roquelle", però li varen canviar el nom quan fou adquirit per la companyia
Línea de vapores Tintoré. El 1917, sense canviar de nom, va passar a la companyia
Trasmediterránea que fou una empresa sorgida de la fusió de diverses línies navilieres i
finalment va ser desballestat a Barcelona l'any 1936.

