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17è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 26/05/2020
El mes de maig, el mes de les flors.
Aquests dies s’hauria celebrat la 30a Exposició de Flors del CER, recordem l’edició de l’any 2019,
que va comptar amb més de 40 participants i un centenar llarg de plantes exposades, i esperem
l’any 2021 per a la 30a edició. En aquest enllaç hi trobareu la informació de Canal 10 TV l’Escala:
http://www.canal10.cat/video/17367-29a-exposici-de-flors-del-cer
També us adjuntem un enllaç, especialment dedicat als infants, amb les dites més populars que
fan referència al mes de maig amb diferents tipus de lletra:
https://www.contes.cat/escrits-dites/dites-del-maig_897_1.html

Les novetats de la Biblioteca Víctor Català.
ACOMIADEM LES ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020.
Aquest mes de març la dinàmica de la
biblioteca, funcionament i activitats, ha
quedat aturada per la visita d'un nou virus,
la COVID-19, que sembla que ha vingut per
quedar-se. Ha estat tan ràpida i sobtada la
seva arribada que no ens hem pogut
acomiadar de vosaltres com calia. Com ja
sabeu, els altres anys, acabem totes les
activitats habituals de la biblioteca durant el
mes de maig i les tornem a iniciar el mes
d'octubre. La temporada d'estiu per
nosaltres és, bàsicament, d'atenció al públic
i de programació de noves activitats.
Per aquest motiu, hem pensat que la millor
manera d'acomiadar-nos de vosaltres és a
través del butlletí digital municipal, el
nostre mitjà de comunicació durant aquest
llarg confinament. Us desitgem que passeu
un bon estiu i que carregueu bé les piles
lectores per retrobar-nos el curs vinent amb
la mateixa il·lusió de sempre. El mes

d'octubre tornarem amb les hores del
conte, les bebeteques, les sortides al teatre,
els grups de lectura, els cafès filosòfics, les
visites escolars, les lectures en veu alta, i
altres moltes activitats a les quals us
animem a participar. Moltes gràcies.
L'Equip de la biblioteca

Sant Martí d’Empúries.
El poble de Sant Martí d'Empúries es troba al cim d'un promontori rocós, a tocar el mar, al
nord-est de les ruïnes de la ciutat greco-romana d'Empúries. Aquest turó era, antigament, una
illa; fou el lloc escollit pels grecs foceus -als voltants de l'any 600 aC- per establir-hi la primera
factoria, el primer hàbitat d'Emporion , que després fou anomenat Palaiàpolis o ciutat vella.
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Trobareu molta informació sobre la història i el patrimoni de Sant Martí d’Empúries al web
de la parròquia de Sant Martí: http://www.parroquiaempuries.org/ca/node/245

El món d'ahir. Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de l'Arxiu Històric de
l'Escala.
Fons Josep Esquirol. Imatge 0725. Arxiu Històric de l'Escala
Retrat del pintor impressionista, deixeble de Sorolla, José María Mascort Galibern, a principis
del segle XX.
Josep Esquirol havia treballat al prestigiós
estudi del fotògraf Antoni Esplugas a
Barcelona, segurament abans d'establir-se
a l'Escala, segons una notícia recollida per
Montserrat Baldomà, d'un article aparegut
a la publicació El Autonomista. Suplemento
Literario del maig de 1908. L'aprenentatge
que feu en aquest estudi fotogràfic de
Barcelona es veuria reflectit sobretot en el
tractament de les fotografies d'estudi que
continuarien amb la tradició de la carte de
visite i del retrat de posat de les galeries
del segle XIX. Trobareu tota la informació
de la fotografia i més imatges als webs del
Museu de l’Escala:
http://www.museudelescala.cat/
https://www.museuvirtualdelescala.cat/

