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L’ESCALA CULTURA

LA RIQUESA CULTURAL
DE L'ESCALA
Aquesta guia que teniu a la vostra pantalla
l’abast és un recull de les activitats culturals de
l’Escala que us proposem des de l’Ajuntament i que
també us proposen des de les diverses entitats de
la nostra vila. Veureu la riquesa cultural del nostre
municipi i la varietat de propostes que teniu per
gaudir del temps lliure.
Mireu-vos-ho amb calma i gaudiu-les al màxim.
La nostra intenció és que aquest recull us sigui molt
útil. L’editarem de forma periòdica, en un principi,
en format digital.
Esperem que us agradi!

L’ESCALA

cultura
3

MÚSICA

MÚSICA
L’ESCALA CULTURA

D’Arrel i amb
Salero 2021

Cantada
d’havaneres

D’Arrel i amb
Salero 2021

Marcel Casellas Trio

Oreig de Mar

IV Cicle
de Cançó Popular

Dissabte 19 de juny. 22 h
Centre Cultural Municipal Xavier
Vilanova
Preu: 5 €

Cor País Meu «Cantar
Verdaguer»

Dissabte 19 de juny. 19 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Amb un repertori d’arrel-fusió,
càlid i fresc alhora, Marcel
Casellas i els seus inseparables
companys proposen un espectacle
en el qual tradició i innovació
creen el clima propici per a un
concert diferent que va de la
taverna a una peculiar cava de
jazz d’arrel catalana.
Marcel Casellas: contrabaix,
pandero quadrat i direcció
Toni Rocosa: clarinet, tenora i
veus
Alfons Rojo: guitarra i veus
Venda anticipada: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Obertura de portes a les 21.30h.
Cal portar la mascareta en
tot moment i i fer ús del gel
hidroalcohòlic a l’entrar.
No està permès moure les cadires
de lloc ni canviar de localitat. No
està permès l’accés al recinte una
vegada iniciat el concert
Més informació: cer@elcer.cat
Inscripció prèvia: Tel 696 153 414
o al bar del CER.
Aforament limitat a 80 localitats

4

IV Cicle
de Cançó Popular

Dissabte 24 de juny. 19 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Per celebrar la Diada nacional
dels Països Catalans, el Cor
País Meu canta poesia de Jacint
Verdaguer amb música de
diferents mestres: Càndid Candi,
Josep Tàpies, Amadeu Vives,
Ramon Carreras, Josep Bastons,
Rafel Subirachs, Josep Baucells,
Jaume Arnella, Ferran Martínez i
Roger Mas.
Direcció i arranjaments: Ramon
Manent
Rapsoda i narració: Baltasar
Fonts
Venda anticipada: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

MÚSICA

Joan Dausà

D’Arrel i
amb Salero 2021

The Mirrors

Respira

Arnau Obiols «Tost»

Música en directe al Jardí
del CER

Dijous 24 de juny. 20 h
Divendres 25 de juny. 22.30 h
Dissabte 26 de juny. 22.30 h
Divendres 2 de juliol. 22.30 h
Dissabte 3 de juliol. 22.30 h
Diumenge 4 de juliol. 20 h
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Preu: 39 €

Respira: un concert, una festa, una
experiència.
Venda d’entrades:
promoartsmusiclive.koobin.com/
index.php
Organitza: PromoArts Music

IV Cicle de Cançó
Popular

Dissabte 26 de juny. 19 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Una visió personal i contemporània
de la música tradicional del Pirineu
català. Una música filla dels
boscos, dels arbres, dels moixons i
de tot allò que ha arrelat i ressonat
en aquestes muntanyes. Un ritus
sonor íntim. Un art primitiu i nou
alhora.
Arnau Obiols: veu, electrònica i
percussions
Venda anticipada: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala
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Dissabte 26 de juny. 19 h
Centre Cultural Municipal Xavier
Vilanova
Preu: 3 €

Aforament limitat
Venda d’entrades: bar del CER o
al telèfon 696 153 414
Organitza: CER

MÚSICA

Cor Indika de l’Escala
i del Cor País Meu de
Salt/Barcelona

Paxòfon

Cantada
d’havaneres
Barca de Mitjana

Dissabte 3 de juliol. 19 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Música en directe al Jardí
del CER

Dijous 8 de juliol. 22 h
Centre Cultural Municipal Xavier
Vilanova
Preu: 3 €

Direcció de Ramón Manent.
Obertura de portes a les 18:30h.
Cal portar mascareta en
tot moment i fer ús del gel
hidroalcohòlic a l’entrar. No
està permès moure els bancs de
lloc ni canviar de localitat una
vegada s’hagin acomodat a la
localitat. No estarà permès l’accés
al recinte una vegada iniciat el
concert.
Seguiu les instruccions dels
organitzadors.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia a
corindika21@gmail.com
Organitza: Cor indika de
l’Escala

Divendres 9 de juliol. 21 h
Sala Polivalent del Casal
del Jubilat
Gratuït

Aforament limitat
Venda d’entrades: bar del CER o
al telèfon 696 153 414
Organitza: CER

Nits temàtiques del Casal del
Jubilat “Jardí del Pedró”. Concert
amb aforament limitat, més
informació al Casal del Jubilat
Organitza: Associació de Jubilats
Jardí del Pedró

Festival de Guitarra
Girona Costa Brava
Dijous 8 de juliol. 20 h
Alfolí de la Sal
Consulteu preus

Aforament limitat a 40 localitats.
Obertura de portes a les 19.30
h. Inici de l’activitat 20 h. Cal
accedir al recinte amb mascareta
i fer ús del gel hidroalcohòlic a
l’entrar. Cal portar la mascareta
en tot moment. No està permès
moure les cadires de lloc, ni
canviar de localitat una vegada
s’hagin acomodat a la cadira. No
estarà permès l’accés al recinte
una vegada iniciat el concert
Organitza: Festival de Guitarra
Girona Costa Brava
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MÚSICA

Norfeu

Sardanes

Música en directe al Jardí
del CER

Cobla Costa Brava

Dijous 15 de juliol. 22 h
Centre Cultural Municipal Xavier
Vilanova
Preu: 3 €

Aforament limitat
Venda d’entrades: bar del CER o
al telèfon 696 153 414
Organitza: CER

Divendres 16 de juliol. 22 h

Cobla Principal
de l’Escala

Dimecres 28 de juliol. 22 h
Plaça Catalunya
Gratuït

Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a
l’entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment. No està permès moure les
cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s’hagin acomodat a
la cadira. No estarà permès l’accés
al recinte una vegada iniciat el
concert. Seguiu les instruccions dels
organitzadors.
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Aforament limitat a 250 localitats
Obertura de portes a les 21.30 h
Inici de l’activitat 22 h
Organitza: Ajuntament de l’Escala

Música en directe al
Jardí del CER
Dijous 22 de juliol. 22 h
Centre Cultural Municipal Xavier
Vilanova
Preu: 3 €

Aforament limitat
Venda d’entrades: bar del CER o
al telèfon 696 153 414
Organitza: CER

Música de tots els
temps amb el duet La
Solfa
Divendres 23 de juliol. 21 h
Sala Polivalent del Casal
del Jubilat
Gratuït

Nits temàtiques del Casal del
Jubilat “Jardí del Pedró”. Concert
amb aforament limitat, més
informació al Casal del Jubilat
Organitza: Associació de Jubilats
Jardí del Pedró

Música en directe al
Jardí del CER
Dijous 29 de juliol. 22 h
Centre Cultural Municipal Xavier
Vilanova
Preu: 3 €

Aforament limitat
Venda d’entrades: bar del CER o
al telèfon 696 153 414
Organitza: CER
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MÚSICA

Festival
Portalblau
L’ESCALA CULTURA

Portalblaumarket
Fira Mediterrània

Homenatge a Joan
Margarit

Arts escèniques
Cia El Paller: Caterina
Albert i Paradís

Divendres 16 de juliol. De les 19
h a les 00 h
Plaça de l’Univers
Gratuït

Acte d’obertura

Dissabte 17 de juliol. 19.30 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Divendres 23 de juliol. 21.30 h
Cementiri Mariner
Preu: 12 €

Una de les novetats del Festival
Portalblau és l’organització d’un
Market a la plaça de l’Univers.
Els visitants trobaran una gamma
àmplia de productes mediterranis
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Recital, conversa a càrrec de
Carles Duarte i Maria Rubert de
Ventós.
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

La Companyia El Paller en
col·laboració amb els Mals
Endreços i Txema Alabert presenten
Caterina Albert i Paradís. Una
estrena exclusiva del Festival
Portalblau. Un espectacle ‘site
específic’ de dansa contemporània
i composició musical en viu, ideat
i creat per al Cementiri Mariner de
l’Escala.
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions
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MÚSICA

Música i poesia

Conversa Literària

Arts Escèniques

Mireia Calafell i Björt
Rùnars

Manuel Forcano i Mahi
Binebine

Faula d’Orfeu

Dissabte 24 de juliol. 21 h
Jardí Clos del Pastor
Preu: 15 €

Diumenge 25 de juliol. 19.30 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Dijous 29 de juliol. 21.30 h
Mar d’en Manassa
Preu: 5 €

Després de Tantes mudes
(2014), mereixedor de la Lletra
d’Or al millor llibre publicat en
català, Mireia Calafell, l’any
2020 va publicar Nosaltres,
qui (LaBreu), premi Mallorca
de poesia i poemari a partir del
qual s’estructura l’espectacle
de música i poesia Varosha.
En escena, l’acompanya la
violoncel·lista i compositora
islandesa Björt Rùnars amb el seu
violoncel, un teclat i pedals per fer
loops electrònics.
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

L’escriptor, pintor i escultor
marroquí originari de Marràqueix
Mahi Binebine (n. 1959), és
també un dels més prestigiosos
novel·listes marroquins actuals.
El seu traductor al català, el poeta
Manuel Forcano, l’entrevistarà
perquè desplegui davant nostre
els angles secrets d’aquest creador
d’imatges i d’històries d’un
novel·lista d’una tradició literària
veïna, enorme, espectacular, però
molt desconeguda encara a casa
nostra.
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions
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de Josep Sebastià Pons

Amb Eusebi Ayensa, Carme
Callol, Jaume Comas, Mercè
Managuerra, Jesús López i Nora
Bosch. Direcció de Rosa Vergés
i vestuari de Rosa Ros. Amb
una estructura que recorda la
d’un oratori musical i amb un
contingut que la converteix en
un autèntic testament literari,
Faula d’Orfeu és possiblement
la composició més coneguda del
poeta rossellonès.
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

MÚSICA

Concert
SUU
Actuació especial

Divendres 30 de juliol. 21 h
Mar d’en Manassa
Preu: 22 €

Qui no coneix la Suu? Podem
comptar amb els dits de la mà
les persones que encara no
han sentit la seva meravellosa
veu embolcallada per les
notes de l’ukelele que sempre
l’acompanya. I és que la Suu
és una de les artistes catalanes
més seguides i escoltades de
l’actualitat. L’any 2020 va
publicar el seu segon disc Ventura,
produït pel músic Carlos Sadness
i va presentar el seu primer
llibre Fauna i amor, un poemari
que agrupa les “cançons més
personals, les que no s’ha atrevit
a cantar?.

Suu emprèn el 2021 amb més
força que mai i arriba al Festival
Portalblau per oferir una actuació
especialment dissenyada per
l’ocasió, on combinarà el seu
impecable directe amb un recital
de peces seleccionades del seu
poemari. Una ocasió única
per viure la Suu més íntima al
meravellós escenari de la Mar
d’en Manassa.
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Concert
Manu Guix
Una nit amb Manu Guix
Dissabte 31 de juliol. 21 h
Mar d’en Manassa
Preu: 22 €

Manu Guix és un dels grans
intèrprets i compositors del nostre
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país, amb una llarga trajectòria en
la qual ha publicat cinc treballs
discogràfics en solitari. Una
altra de les seves grans facetes
és la seva activa participació en
els musicals, tant en qualitat de
compositor, com de productor i
director musical. L’èxit de tots
els seus treballs en el món de
les arts escèniques li ha atorgat
un gran nombre de nominacions
i premis en certàmens tan
prestigiosos com el MAX o el
Butaca. Paral·lelament, també ha
participat en diversos programes
de televisió i ràdio.
Manu Guix actuarà a l’escenari de
la Mar d’en Manassa per oferir un
concert molt especial on repassarà
la seva carrera artística. Un
concert on el públic del Festival
Portablau podrà participar
Cal reserva prèvia: portalblau.
cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

FESTES DEL CARME

Festivitat de la
Mare de Déu
del Carme
Catifa de Sal
Divendres 16 de juliol.
De 10 a 20 h
Plaça de l’església
Gratuït

Obligatori mantenir la distància
de seguretat durant la visita
Organitza: Patronat de la Mare
de Déu del Carme

Acte litúrgic
Celebració solemne de
l’Eucaristia

Contes

Recital

Contes de la mar,
musicats

Recital de poemes de
Josep Tarrés i Fontan, i
cançons

Divendres 16 de juliol. 19 h
Plaça Víctor Català
Gratuït

A càrrec de Gra de sorra. Obertura
de portes a les 18.30h
Aforament limitat a 100 places.
Per accedir al recinte caldrà fer-ho
30 minuts abans de l’inici de les
activitats, presentant la reserva.
No es podrà accedir al recinte una
vegada iniciat l’espectacle.
No es pot canviar de localitat
ni moure les cadires de lloc. Ús
obligatori de mascareta
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Patronat de la Mare
de Déu del Carme

Divendres 16 de juliol. 11.30 h
Plaça de l’església
Gratuït

Ofici solemne i ofrena de peix a
la Mare de Déu del Carme. Per
accedir al temple caldrà fer-ho 30
minuts abans de l’inici de l’ofici.
No es podrà accedir al temple una
vegada iniciada la missa.
No es pot canviar de localitat en
el banc, ni moure’l de lloc. Hi
haurà un únic accés al temple, que
serà per la porta de la plaça de
l’església. La sortida del temple
serà per la porta lateral, de la
plaça del III Centenari.
Ús obligatori de mascareta.
Aforament limitat a 143 localitats.
Organitza: Parròquia de Sant
Pere de l’Escala
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Dissabte 17 de juliol. 12 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Recital de poemes de Josep Tarrés
i Fontan (Girona, 1929-2021), a
càrrec de Carles Duarte.
Estrena del poema de Josep Tarrés
La galerna de Pasqua, dedicat
a la Mare de Déu del Carme,
a càrrec de Josep Tero (veu) i
musicat per Ferran Martínez
(acordió).
Aforament limitat a 40 places.
Obertura de portes a les 11:30h
Per accedir al recinte caldrà fer-ho
30 minuts abans de l’inici de les
activitats, presentant la reserva.
No es podrà accedir al recinte, una
vegada iniciat l’espectacle.
No es pot canviar de localitat
ni moure les cadires de lloc. Ús
obligatori de mascareta.
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Patronat de la Mare
de Déu del Carme

MUSEUS I PATRIMONI

MUSEUS I
PATRIMONI
L’ESCALA CULTURA
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MUSEUS I PATRIMONI

Projecció audiovosual

Exposició

Cripto-pòrtic de la
Domus dels Mosaics

Tresors d’Empúries

Dissabte 12 de juny.
De 16.30 h a 17 h
Dissabte 19 de juny.
De 16.30 h a 17 h
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Gratuït

La Domus dels mosaics és
una gran casa amb més de 45
estances que inclouen mosaics,
jardins i patis, situada davant les
termes de la ciutat romana. A
més, compta amb un espai molt
especial, un criptopòrtic. Es tracta
d’un espai subterrani i cobert
ubicat sota la superfície del jardí
principal que després de molts
anys tancat, obre les portes al
públic equipat amb audiovisuals
i 3D que reconstrueixen aquesta
gran mansió amb tota la seva
esplendor.
Durada: 20 minuts.
Idiomes: Català. Aforament
limitat
Més informació: macempuries.
cultura@gencat.cat
i 972 77 02 08.
Organitza: MAC Empúries

Exposició
temporal 2021
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Horaris: De 10 h a 17.30 h
Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries
Gratuït

Fins a la propera reobertura de
l’exposició permanent del museu,
que actualment està tancada al
públic, aquesta mostra temporal
permet contemplar i gaudir
d’una àmplia selecció de les
peces més rellevants conservades
a les col·leccions del Museu
l’arqueologia de Catalunya a
Empúries, veritables tresors de
l’arqueologia emporitana, que
constitueixen el complement
indispensable de la visita al
recinte arqueològic.
Més informació: macempuries.
cultura@gencat.cat
i 972 77 02 08.
Organitza: MAC Empúries

Visita guiada
Visita Romana
Dissabte 12 de juny. 11.30 h
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Preu: 5 € (L’entrada al jaciment es
paga apart).

Iulia Domitia o Caius Aemilius,
antics habitants de l’Emporiae
romana del segle I dC, ens mostren en aquesta divertida visita
com es vivia i com eren les cases,
carrers, places i temples de la seva
ciutat. Una visita pensada perquè
tots els públics coneguin la història de l’antiga ciutat d’Empúries.
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Durada: 1.30 h
Menys de 8 anys gratuït.
Cal reserva prèvia.
Més informació i reserves:
972 77 59 76 i
reervesempuries@gencat.cat
Organitza: MAC Empúries

Visita virtual
Empúries Virtual
Dissabte 26 de juny. 11 h
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Preu: 10€ (inclou l’entrada al
jaciment i al cripto-pòrtic)

Us proposem una visita diferent
al jaciment que ens transportarà
a l’antiguitat a través de la
tecnologia de la realitat virtual.
Un itinerari per la ciutat grega
i romana aturant-nos en alguns
dels espais més importants del
recinte, que descobrirem amb
ulleres de realitat virtual. Podrem
descobrir com eren l’àgora i el
fòrum d’Emporiae, i també ens
endinsarem en el port de la ciutat,
reconstruït recentment gràcies
als projectes de recerca. Durant
l’itinerari visitarem la domus dels
mosaics per veure l’audiovisual del
criptó-pòrtic.
Durada: 1.30 h
Menys de 8 anys gratuït.
Aforament limitat. Places limitades
Cal reserva prèvia: 972 77 59 76 i
reervesempuries@gencat.cat
Organitza: MAC Empúries

MUSEUS I PATRIMONI

Jornades
europees
d‘arqueologia
Diumenge 20 de juny
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Gratuït

Ja fa uns quants anys que
França celebra amb gran èxit les
Jornades Nacionals d’Arqueologia
liderades per l’INRAP
(l’Institut Nacional de Recerca
Arqueològica Preventiva) amb el
suport del Ministeri de Cultura.
Un any més aquest esdeveniment
de difusió arqueològica amplia
horitzons amb la vocació de
convertir-se en les Jornades
Europees de l’Arqueologia, i el
MAC-Empúries s’hi afegeix amb
diverses activitats i una jornada de
portes obertes.
Un arqueòleg/a us explicarà
el sector de l’excavació on
s’està treballant i us posarà al
dia de les novetats del projecte
de recerca. Això es combinarà
amb una projecció d’imatges
i reconstruccions virtuals tant
d’aquest espai com del paisatge
de l’entorn d’Empúries, que
s’han desenvolupat gràcies a
les informacions extretes de la
recerca.
Idioma: català.
Places limitades
Cal reserva prèvia: 972 77 59 76
i macempuries.cultura@gencat.
cat
Organitza: MAC Empúries

Visita guiada

Portes obertes

Empúries i el seu port

Portes obertes

Diumenge 20 de juny. 11 h
Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries
Gratuït

Diumenge 20 de juny. 10-20 h
Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries
Gratuït

Taller
Taller d’arqueologia
Diumenge 20 de juny. 10-20 h
Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries
Gratuït
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MUSEUS I PATRIMONI

Exposicions
Anton Casamor, una
altra mirada
Del 9 d’abril al 20 de juny. 12 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Una exposició dedicada a l’artista
Anton Casamor, en què es
combinen les seves escultures i
pintures amb poemes de Carles
Duarte i fotografies de Yurian
Quintanas vinculades a les peces
que es poden veure a la mostra.
Organitza: Museu de l’Escala

Fluvius
Fins l’1 de juliol
Museu de l’Anxova i de la Sal
Gratuït

Una instal·lació audiovisual
itinerant pensada per fer sentir al
visitant un viatge al cor del riu
Fluvià. Es tracta d’un projecte
del realitzador audiovisual
Pere Puigbert i l’artista Torrent
Pagès, coproduït pel Museu de
l’Anxova i de la Sal de l’Escala,
l’Ecomuseu Farinera de Castelló
d’Empúries, el Museu de l’Aigua
de Salt i Aigua Vilajuïga.
Organitza: Museu de l’Escala
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Mirada i gest. 50
artistes. 1977–2007
De Jordi Belver i Daniel
Giralt-Miracle

Del 26 de juny i fins el 27 d’agost
Alfolí de la Sal
Gratuït

«Mirada i gest. 50 artistes.
1977–2007» és un projecte a
quatre mans entre el fotògraf Jordi
Belver (Barcelona, 1950) i el
crític d’art Daniel Giralt-Miracle
(Barcelona, 1944).
Exposició itinerant de la Fundació
Vila Casas
Organitza: Museu de l’Escala

MUSEUS I PATRIMONI

Tresors d’Empúries
Exposició temporal 2021
Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Horaris: De 10 h a 17.30 h
Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Gratuït

Nanses i pescadors
Exposició temporal 2021

Inauguració:
Divendres 9 de juliol. 19 h
Horaris: de dimarts a diumenge,
de 10 a 13 h. Divendres i
dissabte, també de 17 a 20 h
Museu de l’Anxova i la Sal

Aquesta exposició recull les
diferents variants de nanses fetes
amb la tècnica del teixit triangular
elaborades al litoral mediterrani
dels Països Catalans, a partir de
la recopilació i classificació dutes
a terme per Josep Mercader. A
més, mostra la gran diversitat
d'elements, fets i esdeveniments
que identifiquen l'Escala com la
vila marinera que és.
Organitza: Museu de l'Escala i
Ajuntament de l’Escala
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ALTRES ACTIVITATS

ALTRES
ACTIVITATS
L’ESCALA CULTURA

Presentació de llibre
Històries d’alcalde
(Girona 1979-2002
Figueres 1995-2007)
de Joaquim Nadal
i Joan Armangué

Dissabte 12 de juny. 19 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Diàleg dels dos autors amb
l’editor Àngel Madrià i Víctor
Puga, alcalde de l’Escala
Organitza: Editorial Gavarres i
Ajuntament de l’Escala

Xerrada
La por al contagi
Divendres 18 de juny. 20 h
Biblioteca Víctor Català
Gratuït

Tècniques psicològiques i d’autocura per manejar la nostra resposta emocional a la por. A càrrec
de la Dra. Neus Rodríguez, Coordinadora de Programes i Serveis
de l’AECC Girona.
Aforament limitat, amb les
mesures de prevenció COVID-19.
Cal portar mascareta.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Junta Local Contra el
Càncer i Ajuntament de l’Escala

Conferència

Taller

El conjunt episcopal
tardo antic d’Empúries
a partir de les noves
excavacions a Sta.
Margarida

Construcció de
barquetes de suro

Divendres 18 de juny. 19 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

A càrrec dels arqueòlegs Pere
Castanyer i Marc Bouzas
del Museu d’Arqueologia de
Catalunya – Empúries
Forma part del programa de les
Jornades Europees d’Arqueologia
Aforament limitat.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: MAC - Empúries i
Ajuntament de l’Escala
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Dissabtes 3, 10, 17, 24 i 31 de
juliol. 18.30-20 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 € (inclou material)

Aprendrem a construir una
barqueta de suro aparellada
amb vela llatina que us podreu
emportar, a més de la història, els
noms de cada part de la barca i la
navegació a la vela.
IMPORTANT: Cada menor ha
d’anar acompanyat d’un adult.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

ALTRES ACTIVITATS

Cinema vora el mar

Presentació del llibre

Mercat

Projecció de la
pel·lícula Green Book

70è aniversari de
l’homenatge a la
Vellesa- Festa de
la Mare de Déu del
Carme (1952 -2020)

Univers Market

de Peter Farrelly

Dilluns, 12 de juliol. 22 h
La Riba
Gratuït

Per accedir al recinte caldrà fer-ho
30minuts abans de l’inici de les
activitats, presentant la reserva.
Obertura de portes 11:30h. Inici
de l’activitat:12:00h
Caldrà seguir les mesures de
prevenció de la Covid-19
Cal reserva prèvia a inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala

a càrrec de Víctor Puga,
alcalde de l’Escala

Divendres, 16 de juliol. 12:30h
Alfolí de la Sal
Gratuït

Per accedir al recinte caldrà fer-ho
30 minuts abans de l’inici de les
activitats, presentant la reserva.
Obertura de portes 11:30h. Inici
de l’activitat:12:30h
Caldrà seguir les mesures de
prevenció de la Covid-19
Cal reserva prèvia a inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala

Taller
Construcció de
nanses artesanals
Dissabte 24 de juliol. De 10 a 18
h (amb parada per dinar)
Diumenge 25 de juliol. De 10 a
13 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 120 € (inclou material)

Taller de cistelleria de mar ‘Cofa
de Palangre’. Aprendrem la
tècnica de fer les nanses de pesca
tal i com han fet tradicionalment
els pescadors de la nostra costa.
Eines: tisores de podar i ganivet.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries.
Inscripcions: Josep Mercader 677660781 - info@tramats.cat
- www.tramats.cat
Organitza: Museu de l’Escala
18

Dilluns 26 de juliol.
De 19 a 00 h
Plaça de l’Univers
Gratuït

Mercat artesanal
Organitza: Ajuntament de
l’Escala

Presentació del conte
Trini, la tonyina de
l’Escala
de Lurdes Boix i Lluís
Roura

Dissabte 31 de juliol. 19 h
Port de la Clota, al moll pesquer,
sota el MARAM

El llibre inclou un conte i la
història real de la tonyina que des
del 2015,ha vingut cada any per
Nadal al port de l’Escala i que els
pescadors varen batejar amb el
nom de Trini.
Tot seguit, a les 20h, a la galeria
d’art PORT 25, es farà l’obertura
de l’exposició de pintures de Lluis
Roura creades expressament pel
llibre.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca
Víctor Català
Quadern d’Estiu

Grup de lectura d’estiu

Grup de lectura d’estiu

A partir del 23 de juny
9 i 12 anys

Marató de lectura

Miquel Martín

A l’estiu, tota biblio viu! A
partir del 23 de juny, vine a
la biblioteca a recollir el teu
quadern d’estiu, farcit d’activitats
relacionades amb la lectura,
adreçat a nens i nenes entre 9 i 12
anys.
Cal tenir carnet de la biblioteca.
Abans del 10 de setembre,
si acabes el quadern,
ENHORABONA!!: Vine a la
biblioteca i rebràs un obsequi!

T’apuntes a la Marató de lectura
que et proposa la Biblioteca
Víctor Català de L’Escala, aquest
estiu 2021?
Conductora Montse Castaño.
Places limitades. Cal inscripció
prèvia a biblioteca@lescala.cat
Dijous, 1 de juliol, entrega del
primer llibre “Entre dos Silencis”
d’Aurora Bertana, en horari de
biblioteca.

Comentari de la novel·la “El riu
Encès” de Miquel Martín
Conductora Montse Castaño.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@lescala.cat
Entrega del llibre: Dijous, 15 de
juliol a la biblioteca.

Dijous 15 de juliol. 19 h
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Dijous 29 de juliol. 19 h

RUTES

RUTES
L’ESCALA CULTURA
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RUTES

Capitán Trueno, heroi
i mite

Arbres singulars i
Duna litoral

Dijous 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol.
18.30-20 h (en català)
Dimarts 6 i 20 de juliol. 18.30-20
h (en castellà)
Portal d’entrada de St Martí
d’Empúries
Preu adults: 18 €
Preu nens: 9 € (-11 anys).

Divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de
juliol. 10.30-12 h
Oficina de Turisme
Preu: 5 €

La ruta ens porta a Sant Martí
d’Empúries, un llogaret
empordanès de la Costa Brava,
al terme municipal de l’Escala.
Goliath, amic inseparable del
nostre heroi, ens farà de guia. Ell
ens explicarà a través d’una visita
teatralitzada les aventures que
van viure junts recorrent món per
ajudar els més desvalguts i alhora
descobrirem la història de Sant
Martí d’Empúries des del seu inici
fins a l’època en què Víctor Mora,
pare-creador-guionista del còmic,
situa el nostre personatge.
Recomanem portar calçat còmode,
protecció solar i aigua. Cal dur
mascareta i respectar les normes
sanitàries.
Inscripcions i reserves:
www.empordaemotions.cat
tel. 972 676 563 o a
info@empordaemotions.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Passejada amb bicicleta pel camí
forestal d’Empúries tot observant
la flora dunar i explicant el procés
de fixació de les dunes a final
del segle XIX i històries de les
platges com l’arribada de la Flama
Olímpica.
Recomanem portar calçat còmode,
protecció solar i aigua. Cal dur
mascareta i respectar les normes
sanitàries.
Ruta amb bicicleta. Podeu llogarla a l’Oficina de Turisme
(plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06
03). Recomanem reservar-les amb
dos o tres dies d’antelació.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala
VISITA GUIADA

Sant Martí d’Empúries
medieval
Divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de
juliol. 18.30-20 h
Portal d’entrada de St Martí
d’Empúries
Preu: 5 €

Una passejada pel veïnat medieval de Sant Martí d’Empúries per
conèixer l’inici del seu poblament,
la primera capital del comtat d’Empúries i la seva evolució. Es visitarà
l’església, la Miranda, la muralla i
el jardí de Víctor Català.
Cal portar mascareta i respectar les
normes sanitàries.
Recomanem portar calçat còmode,
protecció solar i aigua.
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Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Víctor Català
Dissabtes 3, 10, 17, 24 i 30 de
juliol. 10.30-12 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Es tracta d’una passejada pel barri
vell de l’Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora,
nascuda en aquest poble, amb
lectura de textos davant de la casa
pairal, l’interior de l’Església de
Sant Pere, la Platja de l’antic port,
la Punta, el jardí del Clos del Pastor i el cementiri mariner. Visita
opcional a Santa Reparada de
Cinclaus, amb vehicle propi.
La ruta es va crear amb motiu del
centenari de la publicació de Solitud (1905-2005). Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries. Recomanem portar calçat
còmode, protecció solar i aigua.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

RUTES

El camí del Palau
Dimarts 6, 13, 20 i 27 de juliol.
10.30-12 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 5 €

Passejada des del camí de Termes,
seguint les parets de pedra seca
de l’antic camí d’Empúries, entre
camps de vinya i oliveres, fins
arribar a l’ermita de Santa Maria
del Palau, que també visitarem.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries.
Cal vehicle propi. Recomanem
portar calçat còmode, protecció
solar i aigua.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Barri Vell de l’Escala i
Casa de Pescadors
Dimecres 7, 14, 21 i 28 de juliol.
18.30-20 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Una passejada pel barri vell de
l’Escala per conèixer la seva
essència: l’origen del poble,
l’antic port amb els pilons
d’amarrar embarcacions i la Casa
de Pescadors de can Cinto Xuà.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries
Recomanem portar calçat còmode,
protecció solar i aigua.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Ruta meteorològica i
climàtica per l’Escala

El Molí de Sant Vicenç
i les Corts

Diumenge 4, 11, 18 i 25 de juliol.
10.30-12 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 5 €

Dilluns 5, 12, 19 i 26 de juliol.
10:30-12 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
5€ per persona

Parlarem de tramuntanades,
temporals de llevant, boires,
núvols... I ens ajudarem de les
observacions meteorològiques de
personatges cabdals com Josep
Pla, Caterina Albert i Eduard
Fontserè entre d’altres, per
convertir-nos nosaltres mateixos
en observadors meteorològics
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries
Recomanem portar calçat còmode,
protecció solar i aigua.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Una passejada des del Molí de
Sant Vicenç als masos de les
Corts, per gaudir de l’arquitectura
fluvial. Cal portar vehicle propi.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries.
Recomanem portar calçat còmode,
protecció solar i aigua.
Inscripció prèvia
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala
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Visita guiada Torre de
Montgó i la pirateria a
l’Escala
Dilluns 5, 12, 19 i 26 de juliol.
18-20 h
Dimecres 7, 15, 21 i 28 de juliol.
10.30-12.30 h
Torre de Montgó
Preu: 3 €

Entra i admira la privilegiada
vista des de dalt de la Torre
de Montgó, construïda per a
la defensa contra la pirateria
al segle XVI. Descobreix les
anècdotes i les histories de pirates
de la Costa Brava en un mirador
incomparable.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Camí de Ronda i
búnquers de les
Planasses
Dijous 8, 15, 22 i 29 de juliol.
10.30-12 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 5 €

Passejada per l’antiga zona militar
inclosa en el Parc Natural del
Montgrí, amb visita a l’interior
dels búnquers, tot observant
també la flora autòctona.
Cal vehicle propi. Cal portar
mascareta. Recomanem portar
calçat còmode, protecció solar i
aigua.
Inscripció prèvia:
www.inscripcions.lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

RUTES
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MARAM

MARAM
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PEIX

Informació i reserves:
info@maram.cat
972 77 16 66 / 660 14 53 04

Visita
Subhasta del peix blau
Dimarts 15, 22, 29 de juny. 7.17 h
Juliol: cada dimarts i dijous a
les 7.17 h
Preu: 15 euros adults
7€ infants fins a 12 anys
Gratuït menys de 3 anys

Visita guiada per veure l’arribada
de les barques i com descarreguen
els pescadors en el port.
L’experiència acabava amb un
esmorzar de pescadors.
Aforament màxim: 15 persones

Taller familiar

Taller familiar

Taller infantil

Nusos mariners

Anxoves al pot

Dilluns 28 de juny.
De 18 a 19.30 h
Dies 10, 17, 23 i 30 de juliol. De
18 a 19.30 h
Preu: 6 €

Dimecres 30 de juny.
D’11 a 13h
Dimecres 5, 12, 19 i 26 de juliol.
D’11 a 13h
Preu: 6 € / 7 €

Cada menor ha d’anar
acompanyat d’un adult a càrrec

Cada menor ha d’anar
acompanyat d’un adult a càrrec

Amb temps i una
canya
Dissabte 26 de juny.
D’11 a 12.30 h
Dissabtes 3, 17, 24 i 31 de Juliol.
D’11 a 12.30 h
Preu: 10 €

Aforament màxim: 12 persones
Cada menor ha d’anar
acompanyat d’un adult a càrrec.
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MARAM

Taller familiar

Taller gastronomia

Cuina per a la mainada Sushi amb peix de
llotja per a principiants
Dissabte 10 de juliol.
D’11 a 13h
Preu: 6 €/ 7 €

Cada menor ha d’anar
acompanyat d’un adult a càrrec

Activitats
gastronòmiques

Divendres 9 de juliol.
De 19h a 22 h
Preu: 35 €

Taller gastronomia

Dies 13, 20 i 27 de juliol I 3 i 10
d’agost. De 18 a 19.30 h
Preu: 28 € / 5 tallers: 120 €

Dijous 1 de juliol. De 18 a 20 h
Preu: 10 €

Activitats
gastronòmiques

Anxo(vI)
Divendres 2 de juliol.
De 19 a 20.30 h
Preu: 20 €

Taller gastronomia
Harmonies de vi
Dissabte 3 de juliol.
D’11 a 13 h

Taller gastronomia

Els secrets dels
millors arrossos
mariners
Dijous 22 de juliol.
De 18 a 20 h
Preu: 15 €

I tu què hi sents?

4 versions de l’anxova
de l’Escala

Taller gastronomia

Activitats
gastronòmiques

Planificar una setmana Taller gastronomia
de cuina a casa
Idees de tapes
marineres
Dijous 15 de juliol.
De 18 a 20 h
Preu: 10 €

Taller gastronomia
Vins i cuina amb
herbes i flors de mar
Divendres 16 de juliol.
De 19 a 21 h
Preu: 49 €

Dissabte 24 de juliol.
De 13 a 16 h
Preu: 35 €

Taller gastronomia
Misteris i
combinacions per fer
un bon brou de peix
Dissabte 31 de juliol.
De 13 a 16 h
Preu: 35 €

Cicle de vins
Dies 5, 6 i 7 de juliol.
De 19h a 20.30h
Preu: 36 € / 3 sessions: 99€

25

GUIA RÀPIDA
05/06—11:30 h
05/06—16:30 h
06/06—10:30 h
06/06—11:30 h
06/06—16:30 h
06/06—17:30 h
12/06—11:30 h
12/06—16:30 h
12/06—19 h
13/06—11:30 h
13/06—16:30 h
15/06—7:15 h
17/06—7:15 h
18/06—19 h
18/06—20 h
19/06—8:45 h
19/06—11:30 h
19/06—16:30 h
19/06—19 h
19/06—22 h
20/06—10 h
20/06—11 h
20/06—11 h
20/06—11:30 h
20/06—16:30 h
21/06—19h-00 h
22/06—7:15 h
23/06 endavant
24/06—11:30 h
24/06—16:30 h
24/06—19:00 h
24/06—20 h
25/06—22:30 h
26/06—22:30 h
26/06—11 h
26/06—11 h
27/06—11:30 h
26/06—11:30 h
26/06—16:30 h
27/06—16:30 h
26/06—19 h
26/06—19 h
28/06—19h-00 h
29/06—7:15 h
30/06—18 h
01/07—18 h
01/07—18:30 h

MAC Empúries
MAC Empúries
Plaça Catalunya
MAC Empúries
MAC Empúries
Plaça Catalunya
MAC Empúries
MAC Empúries
Alfolí de la Sal
MAC Empúries
MAC Empúries
Maram
Maram
Alfolí de la Sal
Biblioteca Víctor Català
Museu de l’Anxova i de la Sal
MAC Empúries
MAC Empúries
Alfolí de la Sal
C.C. Xavier Vilanova
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
Plaça de l’Univers
MARAM
Biblioteca
MAC Empúries
MAC Empúries
Alfolí de la Sal
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
MARAM
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
MAC Empúries
Alfolí de la Sal
C.C. Xavier Vilanova
Plaça de l’Univers
MARAM
MARAM
MARAM
Veïnat St Martí d’Empúries

Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D- Criptopòrtic
46è Aplec de Sardana
Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D- Criptopòrtic
46è Aplec de la Sardana
Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D - Criptopòrtic
Presentació: Joaquim Nadal
Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D - Criptopòrtic
Visita de la Subhasta del peix blau
Visita de la Subhasta del peix blau
Noves excavacions a Sta. Margarida
Xerrada: La por al contagi
XII Jornades Centre Estudis Escalencs
Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D - Criptopòrtic
Marcel Casellas Trio
Havaneres: Oreig de Mar
Portes obertes
Empúries i el seu port
Taller d’arqueologia
Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D- Criptopòrtic
Univers Market
Visita de la subhasta del peix blau
Quadern d’estiu
Visita Romana
Audiovisual - Criptopòrtic
Cor País Meu: cantar Verdaguer
Concert Joan Dausà
Concert Joan Dausà
Concert Joan Dausà
Empúries Virtual
Amb temps i una canya
Visita Romana teatralitzada
Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D- Criptopòrtic
Audiovisual 3D- Criptopòrtic
Arnau Obiols: Tost
The Mirrors
Univers Market
Visita de la subhasta del peix blau
Taller de pot d’anxoves
4 versions de l’anxova de l’Escala
Capitán Trueno, heroi i mite
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Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Sardanes
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Sardanes
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Conferència
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Visita
Visita
Conferència
Conferència
Conferències
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Música
Música
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Mercat
Visita
Biblioteques
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Música
Música
Música
Música
Museus i patrimoni
Taller de pesca
Visita
Visita
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Música
Música
Mercat
Visita
Taller
Taller
Ruta

GUIA RÀPIDA
01/07—22 h
02/07—7:15 h
02/07—10:30 h
02/07—18:30 h
02/07—19 h
02/07—22:30 h
03/07—10 h
03/07—11 h
03/07—11 h
03/07—18:30 h
03/07—19 h
03/07—20 h
03/07—22:30 h
04/07—10:30 h
04/07—20 h
05/07—10:30 h
05/07—18 h
05/07—18 h
05/07—19-00 h
05/07—19 h
06/07—10 h
06/07—18:30
07/07—10:30 h
07/07—18 h
08/07—10:30 h
08/07—16:30 h
08/07—18:30 h
08/07—20 h
08/07—22 h
09/07—10:30 h
09/07—18:30 h
09/07—19 h
09/07—19 h
09/07—21 h
10/07—10:30 h
10/07—11 h
10/07—18 h
10/07—18:30 h
11/07—10:30 h
12/07—10:30 h
12/07—18 h
12/07—18 h
12/07—19-00 h
12/07—22 h
13/07—10:30 h
13/07—18 h
13/07—18:30 h

C.C. Xavier Vilanova
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat St Martí d’Empúries
MARAM
MAC Empúries
Alfolí de la Sal
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
EsglésiaSt. Martí d’Empúries
Mar d’en Manassa
MAC Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
MAC Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
MARAM
Plaça de l’Univers
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Alfolí de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal
Port la Clota
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Alfolí de la Sal
C.C. Xavier Vilanova
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Casal del Jubilat
Alfolí de la Sal
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
MARAM
Plaça de l’Univers
La Riba
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat St Martí d’Empúries

Música en directe al Jardí del CER
Visita de la subhasta del peix blau
Arbres singulars i Duna litoral
Sant Martí d’Empúries medieval
“ANXO(VI)”
Concert Joan Dausà
Víctor Català
Harmonies de vi
Amb temps i una canya
Barquetes de suro
Cor Indika i del Cor País Meu
Recital poètic L’Escala Vila del Llibre
Concert Joan Dausà
Ruta meteorològia i climàtica
Concert Joan Dausà
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Taller de pot d’anxoves
Univers Market
Cicle de vins (Juliol)
El camí del Palau
Capitán Trueno, heroi i mite
Barri Vell i Casa de Pescadors
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Camí de Ronda i búnquers...
La costa del Montgrí + bany
Capitán Trueno, heroi i mite
Festival de Guitarra Girona Costa Brava
Música en directe al Jardí del CER
Arbres singulars i Duna litoral
Sant Martí d’Empúries medieval
Inauguració ‘Nanses i pescadors’
Sushi amb peix de llotja
Havaneres: Barca de Mitjana
Víctor Català
Cuina per la mainada
Taller de nusos
Barquetes de suro
Ruta meteorològia i climàtica
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Taller de pot d’anxoves
Univers Market
Green Book
El camí del Palau
I tu què hi sents?
Capitán Trueno, heroi i mite
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Música
Visita
Ruta
Ruta
Taller
Música
Ruta
Taller
Taller de pesca
Taller familiar
Música
Música
Ruta
Música
Ruta
Visita guiada
Taller
Mercat
Taller
Ruta
Ruta
Ruta
Visita guiada
Ruta
Ruta marinera
Ruta
Música
Música
Ruta
Ruta
Exposicions
Taller
Música
Ruta
Taller familiar
Taller familiar
Taller familiar
Ruta
Ruta
Visita guiada
Taller
Mercat
Cinema vora el mar
Ruta
Taller
Ruta

GUIA RÀPIDA
14/07—10:30 h
14/07—10:30 h
15/07—10:30 h
15/07—18 h
15/07—18:30 h
15/07—19 h
15/07—22 h
16/07—10:30 h
16/07—10-20 h
16/07—11:30 h
16/07—12:30h
16/07—18:30 h
16/07—19 h
16/07—19 h
16/07—19 h
16/07—22 h
17/07—10.30 h
17/07—11 h
17/07—12 h
17/07—18 h
17/07—18:30 h
17/07—19:30 h
18/07—10:30 h
19/07—10:30 h
19/07—10:30 h
19/07—18 h
19/07—18 h
19/07—19-00 h
20/07—10:30 h
20/07—18:30 h
21/07—18:30 h
21/07—10:30 h
22/07—10:30 h
22/07—18 h
22/07—18:30 h
22/07—22 h
23/07—10:30 h
23/07—18 h
23/07—18:30 h
23/07—21 h
23/07—21:30 h
24/07—10-18 h
24/07—10:30 h
24/07—11 h
24/07—13-16 h
24/07—18:30 h
24/07—21:30 h

Alfolí de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat St Martí d’Empúries
Biblioteca Víctor Català
C.C. Xavier Vilanova
Museu de l’Anxova i de la Sal
Plaça de l’església
Església de Sant Pere
Alfolí de la Sal
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Plaça de l’Univers
Plaça Víctor Català
MARAM
Plaça Catalunya
Alfolí de la Sal
MARAM
Alfolí de la Sal
MARAM
Alfolí de la Sal
Alfolí de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
MARAM
Plaça de l’Univers
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat St Martí d’Empúries
Alfolí de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat Sant Martí d’Empúries
C.C. Xavier Vilanova
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Casal del Jubilat
Cementiri Mariner
Museu de l’Anxova i de la Sal
Alfolí de la Sal
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
Jardí Clos del Pastor

Barri Vell i Casa de Pescadors
Ruta
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala Visita guiada
Camí de Ronda i búnquers...
Ruta
Planificar una setmana de cuina a casa
Taller
Capitán Trueno, heroi i mite
Ruta
Marató de Lectura
Biblioteques
Música en directe al Jardí del CER
Música
Arbres singulars i Duna litoral
Ruta
Catifa de Sal
Festa del Carme
Missa Solemne
Festa del Carme
70è aniversari de l’homenatge a la Vellesa Presentació del llibre
Sant Martí d’Empúries medieval
Visita guiada
Portalblaumarket.
Fira Mediterrània
Contes de la mar
Festa del Carme
Vins i cuina amb herbes i flors de mar
Taller
Cobla Costa Brava
Sardanes
Víctor Català
Ruta
Amb temps i una canya
Taller de pesca
Poemes de Josep Tarrés i Fontan
Festa del Carme
Taller de nusos
Taller familiar
Construcció de barquetes de suro
Taller familiar
Homenatge a Joan Margarit.
Festival Portalblau
Ruta meteorològia i climàtica
Ruta
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala Visita guiada
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Ruta
Taller de pot d’anxoves
Taller
I tu què hi sents?
Taller
Univers Market
Mercat
El camí del Palau
Ruta
Capitán Trueno, heroi i mite
Ruta
Barri Vell i Casa de Pescadors
Ruta
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala Visita guiada
Camí de Ronda i búnquers...
Ruta
Els secrets dels millors arrossos
Taller
Capitán Trueno, heroi i mite
Ruta
Música en directe al Jardí del CER
Música
Arbres singulars i Duna litoral
Ruta
Taller de nusos
Taller familiar
Sant Martí d’Empúries medieval
Visita guiada
Duet La Solfaa
Música
Cia El Paller: Caterina Albert i Paradís
Festival Portalblau
Construcció de de nanses artesanals
Taller
Víctor Català
Ruta
Amb temps i una canya
Taller de pesca
Idees de tapes marineres
Taller
Construcció de barquetes de suro
Taller familiar
Mireia Calafell i Björt Rùnars
Festival Portalblau
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GUIA RÀPIDA
25/07—10:30 h
25/07—19:30 h
26/07—10:30 h
26/07—10:30 h
26/07—10:30 h
26/07—18 h
26/07—19-00 h
27/07—10:30 h
27/07—18 h
27/07—18:30 h
28/07—10:30 h
28/07—18:30 h
28/07—22:00 h
29/07—10:30 h
29/07—18-20 h
29/07—18:30 h
29/07—19-00 h
29/07—19 h
29/07—21:30 h
29/07—22:00 h
30/07—10:30 h
30/07—18 h
30/07—18:30 h
30/07—21 h
31/07—10.30 h
31/07—11 h
31/07—13-16h
31/07—18:30 h
31/07—19 h
31/07—21 h

Museu de l’Anxova i de la Sal
Jardí Clos del Pastor
Museu de l’Anxova i de la Sal
Alfolí de la Sal
Torre de Montgó
MARAM
Plaça de l’Univers
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat St Martí d’Empúries
Torre de Montgó
Alfolí de la Sal
Plaça Catalunya
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Plaça de l’Univers
Biblioteca Víctor Català
Mar d’en Manassa
C.C. Xavier Vilanova
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Mar d’en Manassa
Alfolí de la Sal
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
Port de al Clota
Mar d’en Manassa

Ruta meteorològia i climàtica
Manuel Forcano i Mahi Binebine
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Barri Vell i Casa de Pescadors
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Taller de pot d’anxoves
Univers Market
El camí del Palau
I tu què hi sents?
Capitán Trueno, heroi i mite
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Barri Vell i Casa de Pescadors
Cobla Principal de l’Escala
Camí de Ronda i búnquers...
Sardines i més sardines...
Capitán Trueno, heroi i mite
Univers Market
Grup de Lectura d’Estiu
Faula d’Orfeu, de Josep Sebastià Pons
Música en directe al Jardí del CER
Arbres singulars i Duna litoral
Taller de nusos
Sant Martí d’Empúries medieval
Concert: Suu
Víctor Català
Amb temps i una canya
Fer un bon brou de peix
Construcció de barquetes de suro
Trini, la tonyina de l’Escala
Concert: Manu Guix

Ruta
Festival Portalblau
Ruta
Ruta
Visita guiada
Taller
Mercat
Ruta
Taller
Ruta
Visita guiada
Ruta
Sardanes
Ruta
Taller
Ruta
Mercat
Biblioteques
Festival Portalblau
Música
Ruta
Taller familiar
Visita guiada
Festival Portalblau
Ruta
Taller de pesca
Taller
Taller familiar
Presentació del conte
Festival Portalblau

EXPOSICIONS
09/04 al 20/06
Fins a l’1/07
26/06 al 27/08
Estiu
Estiu

Alfolí de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Alfolí de la Sal
MAC Empúries
Museu de l’Anxova i la Sal

Anton Casamor, una altra mirada
Fluvius
Mirada i gest. 50 artistes
Tresors d’Empúries
Nanses i pescadors

Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
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L’ESCALA

cultura

Els responsables de les activitats programades
poden realitzar alguns canvis per causa de
força major. Consulteu el web de l’agenda
cultural de l’Escala que s’actualitza
diàriament.
http://www.lescala.cat/ca/agenda/

Ajuntament de L’Escala
Pintor Joan Massanet, 34
17130 L'Escala
972 774 848
info@lescala.cat
www.lescala.cat

Ajuntament
de l’Escala

