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Petit llatzeret de quarantena de mar a la punta del Bol Roig
Article de Miquel-Dídac Piñero Costa (Centre d’Estudis Escalencs, CdEE)
Prop de l’antic port romà de la Clota Grossa
o de la Cala del Mallol (nom esmentat al
Dietari de Jeroni Pujadas, 14/09/1626) hi ha
la punta del Bol Roig. Es va observar en
aquesta punta que hi havia restes d’uns
fonaments de quatre petites cambres. De
mar cap a terra dues fileres de cambres
paral·leles, bastides de petites pedres
calcàries extretes del mateix lloc i
enganxades amb fang. El jaciment de Bol
Roig correspon a un llatzeret de quarantena
vinculat a l’antic port de la Clota
Grossa o Cala del Mallol. A part d’arribar-hi
travessant les Planasses també s’hi podia
pujar des del codolar de la Cala Salpatx,
desembarcant en un bot des de mar.
Trobareu l’article sencer al web del Museu
de l’Escala:
http://www.museudelescala.cat/

Geolocalització de la punta del Bol Roig:
https://www.google.es/maps/place/Bol+Roig/@
42.1179602,3.1538056,18z/data=!3m1!4b1!4m5
!3m4!1s0x12ba5ecbef2fdae5:0xd9f91c0c233397
9e!8m2!3d42.1175494!4d3.1547902

Els museus de l’Escala en línia:
Per continuar oferint continguts i iniciatives digitals que mantinguin viu l’interès pel patrimoni
cultural, el Museu de l’Escala ha obert un espai de museu virtual. Gràcies a la tecnologia i als
nous formats audiovisuals, la distància entre el públic i el museu es pot escurçar i pensem
aprofitar aquesta oportunitat per reinventar el museu. Ensenyarem 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.
https://www.museuvirtualdelescala.cat/

La Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el Modernisme
La Universitat de Girona i l’Ajuntament de l’Escala treballen conjuntament per a promoure la
recerca i divulgació de l’obra literària, artística i intel·lectual de Víctor Català, des de la Càtedra
Víctor Català d’Estudis sobre el Modernisme, que es va presentar públicament el 7 de maig de
2019, a l'Alfolí de la Sal-Museu de l'Escala.
A l’enllaç de Canal 10. TV de l’Escala trobareu la informació sobre l’acte de signatura:
http://www.canal10.cat/video/17338-presenten-la-c-tedra-v-ctor-catalMargarida Casacuberta, directora de la Càtedra, explica que la Càtedra s’anomena “Víctor
Català” i no “Caterina Albert” perquè «constitueix una representació dels problemes i tensions
del Modernisme, pel fet que l’autora va haver d’optar per un pseudònim per construir-se la
imatge pública».
Trobareu tota la informació sobre la Càtedra al web de la Universitat de Girona:
https://www.udg.edu/ca/catedres/Victor-Catala/La-Catedra

Un racó per la poesia. Carles Duarte.
Carles Duarte és un poeta i lingüista ben vinculat a l’Escala. Podeu veure com recita dos dels
seus poemes: L’abisme i Vestigis en el programa Poetàrium, que és una iniciativa de l'Institut
Ramon Llull per a la difusió de la poesia catalana.

Cliqueu a la imatge per veure el vídeo.

Trobareu més poemes de Carles Duarte i molts poetes catalans al web de l’Institut Ramon Llull:
http://poetarium.llull.cat/poetarium/index.cfm

Les propostes de la Biblioteca Víctor Català.

Cada dia trobareu les propostes
culturals digitals al facebook de la Biblioteca Víctor Català:
Ja sabeu que, des de la biblioteca, sempre mirem d'engrescar-vos amb noves iniciatives. Tenim
actiu l'OPEN, Objectiu Paraules Enrevessades, un joc on us proposem esbrinar el significat de
paraules en desús, oblidades o antigues.
Aquesta setmana, volem que sigueu creatius!
Busqueu a la biblioteca de casa i combineu títols!
Veureu que surten històries ben divertides.
Envieu-nos un vídeo gravat amb les portades i el
relat, i el publicarem a les xarxes!! Dilluns,
nosaltres trencarem el gel i us proposarem un
exemple!! Penseu que els vídeos han de ser
gravats en horitzontal i de màxim 2 min de
durada!
"Estimat Monstre", només quatre “paraules que tu entendràs": "Si aquest carrer fos meu" i jo
fos "La favorita de l'Harem", "La veïna del costat", que es creu "La reina al palau dels corrents
d'aire" i tots ells, "Els impostors", que sempre "Han parlat per nosaltres" "En fals" perquè som
"Dones valentes" i "Listas, guapas y limpias", mentre ells són només "Gent normal", callarien
perquè, com diu en "Guillem", hi ha mil "Maneres de viure" sota una "Pluja d'estels" i "Tota una
vida per recordar" que "Res és impossible" i si no us ho creieu, llegiu "Canto jo i la muntanya
balla". Ens trobareu a la pàgina de facebook de la Biblioteca:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala

Les Biblioteques del món: La Biblioteca d'Alexandria
Biblioteca situada a la ciutat egípcia d'Alexandria. Va ser la més cèlebre de l'antiguitat. Es creu
que fou creada als inicis del segle III aC per Ptolemeu I Sòter i que va arribar a disposar d'un
fons bibliogràfic de 700.000 volums. L'Any 391 la biblioteca va ser destruïda definitivament
pels cristians fanàtics.
L'any 2002 s'inaugura la nova biblioteca
d'Alexandria, construïda damunt les ruïnes de
l'antic edifici Ptolemaic dins del marc d'un
projecte conjunt de la UNESCO i Egipte. L'edifici
té la forma d'un llarg cilindre de 160 metres de
diàmetre, tallat en biaix. Un homenatge al déu
del Sol, Ra.
La nova Biblioteca Alexandrina es presenta així
com el nou temple del saber universal, i el
darrer gran monument de l'era no-virtual.
Cliqueu a la imatge per fer una visita virtual a la
Biblioteca d’Alexandria.

