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19è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 02/06/2020
Teniu fotografies, vídeos, dibuixos fets durant el confinament?
L’Arxiu i el Museu de l’Escala us proposen una recollida de materials per documentar com
s’està vivint el pas de la Covid-19 a l’Escala.
La Xarxa de Museus d'Història i Monuments i la Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya junt
amb l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya han iniciat una campanya de
recollida de materials per documentar el pas de la COVID-19 a les nostres vides, a la qual volem
adherir-nos també els Museus i l'Arxiu de l'Escala.
Sota els lemes "Memòries d'una pandèmia" i "Arxivem la COVID-19" es vol fer una recollida de
documents, imatges, vídeos, missatges de veus, dibuixos i objectes materials creats i/o utilitzats
durant aquests mesos de confinament per a la seva preservació. Els materials recollits ens
permetran interpretar l'impacte de la pandèmia a l'Escala tant des del punt de vista sanitari,
social, econòmic o cultural, i documentar l'experiència col·lectiva que estem vivint i que marcarà
la nostra història.

Fotografia feta per Robert Carmona @escalenc

Us animem a compartir les vostres vivències, imatges, dibuixos.... perquè siguin custodiats a
l'Arxiu de l'Escala. Ho podreu fer omplint un formulari que trobareu a
https://www.museuvirtualdelescala.cat/arxivem-la-covid19/

El MAC-Empúries obre les seves portes a partir del 2 de juny.
Des del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries us volem convidar a visitar de nou els
espais arqueològics de la ciutat grega i romana, un passeig per la història gaudint de les vistes
sobre el mar i la badia de Roses. El conjunt de mosaics del jaciment, important per la seva
diversitat tipològica i decorativa, es podrà contemplar també durant tota la temporada d’estiu.
El jaciment i el museu es podran visitar de manera individual, o en grups familiars, dins l’horari
habitual per a la temporada d'estiu: de dilluns a diumenge de 10 h a 20 h.
Fins al dia 28 de juny l’entrada serà gratuïta.
Trobareu tota la informació adient per
fer la visita al web d’Empúries:
http://www.macempuries.cat/Agenda
/Obrim-el-MAC-Empuries
I al Facebook:
https://www.facebook.com/MACemp
uries

Els museus de l’Escala ja estan oberts:
El Museu de l’Anxova i de la Sal i l’Alfolí de la Sal de l’Escala també tenen les portes obertes des
del dilluns 25 de maig.
Consulteu els horaris al web: http://www.museudelescala.cat/
I podeu fer visites virtuals al web: https://www.museuvirtualdelescala.cat/

#anemobrint

#museussegurs

#laculturanosatura

Dijous vinent, 4 de juny, dia de l’Associacionisme Cultural. #DASC2020
El 27 de maig de 2014 el Govern de la
Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de
juny Dia de l’Associacionisme Cultural
(DASC), instaurant així una jornada
dedicada a posar en valor el pes i la força de
l’associacionisme cultural català.
Trobareu tota la informació al web del Departament de Cultura de la Generalitat:
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/03_associ
acionisme/05_Dia-Associacionisme/
Si voleu conèixer i contactar amb les entitats i associacions de l’Escala, al web de l’Ajuntament
hi trobareu el directori de les entitats: http://www.lescala.cat/ca/directori-de-lescala/?qt=3&q=
#joparticipo

Nova informació de la Biblioteca Víctor Català.
BIBLIOTECA - CATÀLEG COL·LECTIU ARGUS
Recordeu que, mentre duri la fase 2, cal que sol·liciteu els documents que necessiteu per
correu electrònic a biblioteca@lescala.cat o per telèfon al 972771707. Si veniu
directament a la biblioteca, també us els donarem, sense reserva prèvia, però aniria bé
que sabéssiu quins títols voleu. És difícil encertar el que voleu o el que més us agrada.
Per aquest motiu, us recomanem que feu ús del catàleg col·lectiu ARGUS, catàleg de
consulta de tots els llibres que tenim a la biblioteca.
Quin us podeu fer d'ARGUS?:
- Consultar els documents que tenim a la nostra biblioteca habitual o a la resta de
biblioteques de la Xarxa de la Generalitat de Catalunya.
- Registrar-vos per poder controlar els préstecs que tenim de la biblioteca, quan els hem
de retornar, quins llibres tenim reservats...
- Registrar-vos per poder utilitzar el servei d'Ebiblio, servei de descàrrega de
documents en línia:
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
Hem pensat que us aniria bé veure els dos tutorials següents. Un és per saber fer cerques
al catàleg i, l'altre, per registrar-vos a l'Argus.

Com registrar-vos a l'ARGUS

Com fer cerques al catàleg ARGUS

