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L’ESCALA CULTURA

ÉS TEMPS DE FESTA I DE FESTIVALS
Som a ple estiu i amb la calor arriben les vacances
per a alguns i la feina intensa per a uns altres.
Però aquests són també dies per celebrar les festes
populars més assenyalades de l’Escala: la Festa
Major, que enguany tindrà lloc de l’1 al 5 de
setembre, i la Festa de la Sal, que cada tercer cap
de setmana de setembre rememora i homenatja els
orígens pescadors i saladors del nostre municipi.
Aquests dies d’estiu intens també podreu gaudir
dels nostres festivals, Portalblau, Clàssics
L’Escala–Empúries i Ítaca, i de les nombroses
propostes culturals que posen al vostre abast.
Que us ho passeu molt bé!

L’ESCALA

cultura
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MÚSICA

MÚSICA
L’ESCALA CULTURA

43 Cantada
d’havaneres

Festival Clàssics
L’Escala-Empúries

Neus Mar, Arjau i Els
Pescadors de l’Escala

Gradus Jazz

Dijous 5 d’agost. 22 h
Plaça Catalunya

Divendres 6 d’agost. 20 h
Alfolí de la Sal

Preu: 5 € (pagament en efectiu a
l’entrada del recinte)
Obertura de portes a les 21 h.
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.
Cal seguir les instruccions dels
organitzadors. Aforament limitat.
Més informació: info@pblescala.
cat o bé cultura@lescala.cat
Cal inscripció prèvia a
inscripcions.lescala.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Penya Blaugrana de
l’Escala

Folklore i jazz fusió
Preu: 18 €

Enrique Lleida: piano i baix
Pablo Lleida: baix i piano
Santi Lleida: bateria
Obres d’E. Lleida, P. Lleida,
A. Vivaldi i F. Caballero
Informació i venda d’entrades:
anticipada fins el dia abans del
concert a www.atrapalo.com. A
taquilla, 1 hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia
a inscripcions.lescala.cat
Organitza: Associació Pau Casals
i Ajuntament de l’Escala
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Concert de saxos
amb Saxofònics
Divendres 6 d’agost. 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

Sardanes
Cobla Foment
del Montgrí

Dimecres 11 d’agost. 22 h
Plaça Catalunya

Gratuït

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

Festival de Guitarra
Girona Costa Brava
Edoardo Pieri, Viatge
a través de la guitarra
Dijous 12 d’agost. 20 h
Alfolí de la Sal

Preu: 10 €

Obertura de portes a les 19.30
h. Aforament limitat a 40
localitats. Cal portar la mascareta
en tot moment i fer ús del gel
hidroalcohòlic a l’entrar. No està
permès moure les cadires de lloc,
ni canviar de localitat una vegada
s’hagin acomodat a la cadira. No
està permès l’accés al recinte una
vegada iniciat el concert.
Venda d’entrades: www.
festivalguitarragirona.es/artistes/
edoardo-pieri
Organitza: Festival de Guitarra
Girona Costa Brava

Biterna
Música en directe
al Jardí del CER

Dijous 12 d’agost. 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

45è Concert d’Estiu
de Sardanes i Música
per a Cobla
Recordant… el Xaxu…
i més!
Cobla Ciutat de Girona
dirigida per Jesús Ventura
Dissabte 14 d’agost. 22 h
Plaça Catalunya
Donatiu: 6 €

En aquesta edició del Concert
d’Estiu s’homenatjarà al mestre
Lluís Albert i a Carles Pous
(recentment traspassats), es
recuperarà música del Xaxu,
s’estrenarà una sardana i
s’escoltaran obres escollides de la
Cobla Ciutat de Girona.
Durant el concert cal seguir les
mesures de prevenció sanitàries:
ús de mascareta i distància de
seguretat.
Venda d’entrades: bar del CER
/ telèfons 696 153 414 - 630
122 744 / a/e: cer@elcer.cat /
agrupsardanistaavixaxu@gmail.
com
Organitza: Agrupació Sardanista
“Avi Xaxu” i CER
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Festival Clàssics
L’Escala-Empúries

Cor Indika

Una nit entre Mozart
i Beethoven

Música en directe al Jardí
del CER

Dissabte 14 d’agost. 22 h
Església de Sant Pere

Preu: 21 €

Festival Chamber Orchestra,
Horst Sohm: director
Johanna Röhrig: violí
Obres de L. V. Beethoven i W .A.
Mozart
Durant el concert cal seguir les
mesures de prevenció sanitàries:
ús de mascareta i distància de
seguretat.
Informació i venda d’entrades:
anticipada fins el dia abans del
concert a www.atrapalo.com. A
taquilla, 1 hora abans del concert
També podeu fer inscripció prèvia
a inscripcions.lescala.cat
Organitza: Associació Pau Casals
i Ajuntament de l’Escala

Dijous 19 d’agost. 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

Festival Clàssics
L’Escala-Empúries
El Mar
Dissabte 21 d’agost. 20 h
Alfolí de la Sal
Preu: 18 €

Nora Bosch: piano
Obres de C. Saint-Saëns, M.
Ravel, R. Strauss, F. Liszt,
A. Scriabin, C. Debussy, S.
Rakhmàninov
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Durant el concert cal seguir les
mesures de prevenció sanitàries:
ús de mascareta i distància de
seguretat.
Informació i venda d’entrades:
anticipada fins el dia abans del
concert a www.atrapalo.com. A
taquilla, 1 hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia
a inscripcions.lescala.cat
Organitza: Associació Pau Casals
i Ajuntament de l’Escala

Sardanes
Cobla Principal
de Banyoles

Dimecres 25 d’agost. 22 h
Plaça Catalunya
Gratuït

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

MÚSICA

Oreig de Mar

Festival Clàssics
L’Escala-Empúries

Festival Clàssics
L’Escala-Empúries

Música en directe al Jardí
del CER

Trio Gaudí

Massimo Folliero

Delíces Barroques

Chopin

Anna Urpina: violí barroc
Eva del Campo: clavicèmbal
Guillermo Turina: violoncel
Obres de H. I. F. von Biber,
D. Castello, E. J. de la Guerre,
G. F. Haendel i A. Corelli

Massimo Folliero: piano
Obres de F. Chopin

Dijous 26 d’agost. 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

D’Arrel
i amb Salero 2021
Alidé Sans
IV Cicle
de Cançó Popular

Divendres 10 de setembre. 19 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Una ventada d’aire fresc baixa de
les muntanyes de la Val d’Aran
per abraçar l’escenari i el públic
assistent. Cantant sempre en
aranès cançons pròpies, plenes de
ritmes mestissos i d’influències de
músiques del món, l’acordionista
i guitarrista Alidé Sans llueix una
veu i personalitat que despunten
lliures i estimulants.
Venda anticipada: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Dissabte 11 de setembre. 20 h
Església de Sant Martí
d’Empúries
Preu: 18 €

Durant el concert cal seguir les
mesures de prevenció sanitàries:
ús de mascareta i distància de
seguretat.
Informació i venda d’entrades:
anticipada fins el dia abans del
concert a www.atrapalo.com. A
taquilla, 1 hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia
a inscripcions.lescala.cat
Organitza: Associació Pau Casals
i Ajuntament de l’Escala

7

Dissabte 25 de setembre. 20 h
Església de Sant Martí
d’Empúries
Preu: 18 €

Durant el concert cal seguir les
mesures de prevenció sanitàries:
ús de mascareta i distància de
seguretat.
Informació i venda d’entrades:
anticipada fins el dia abans del
concert a www.atrapalo.com. A
taquilla, 1 hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia
a inscripcions.lescala.cat
Organitza: Associació Pau Casals
i Ajuntament de l’Escala
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Festival
Portalblau
L’ESCALA CULTURA

Concert

Concert

Arts Escèniques

Judit Neddermann

Alba Carmona

Cor de teatre

Presenta Aire

Canciones de Folklore

Dijous 5 d’agost. 21 h
Claustre del MAC-Empúries
Preu: 15 € (entrades exhaurides)

La cantant i compositora catalana,
una de les millors veus de la seva
generació, presenta el seu quart
disc, Aire. Després de la seva
col·laboració amb Alejandro Sanz,
que ha suposat un punt d’inflexió,
Neddermann es reafirma com una
cantautora capaç de fer servir la
introspecció com a motor creatiu
per dibuixar un univers sonor,
propi i personal, al voltant de la
cançó, els sons del món i el folk
nord-americà.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

El Clos del Pastor serà l’escenari
en què l’Alba Carmona presentarà
el seu darrer disc. Un repertori
de cants sefardites, andins,
llatinoamericans i espanyols, i
des d’una lectura contemporània,
Carmona mostra la riquesa i
personalitat de la música de
tradició oral.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

A Ombres i llum, el diàleg del
cant a capella d’obres excel·lents
d’èpoques diverses, en espais
nobles que guarden empremtes
del passat, Cor de Teatre mostra
com estimem i com odiem, com
acariciem i com agredim, com
plorem i com fem festa les dones
i els homes d’avui. Estrena de la
Variació II en la qual les ombres
que reviuen són tres dones
gregues: Antígona, Cassandra i
Lisístrata.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Diumenge 1 d’agost. 21 h
Mar d’en Manassa
Preu: 22 € (entrades exhaurides)

Dilluns 2 d’agost. 21 h
Clos del Pastor
Preu: 22 €
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Concert

Concert

Arts Escèniques

Maria Arnal
i Marcel Bagés

Andrea Motis
i Randy Greer

El Pot Petit

Clamor

A Swingin Story

Divendres 6 d’agost. 22 h
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Preu: 25 €

Dissabte 7 d’agost. 22 h
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Preu: 30 €

Diumenge 8 d’agost. 20 h
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Preu: 15 €

Dos anys i mig després, Maria
Arnal i Marcel Bagés tornen al
Festival Portalblau amb el seu
esperat segon disc, Clamor. Una
obra composta, enregistrada
i produïda entre Barcelona i
Atenes al costat de David Soler,
que redimensiona el concepte
de tradició i l’introdueix
definitivament a l’endemà.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Aquest any Andrea Motis edita el
seu nou treball, A Swingin Story,
i convida el vocalista Randy
Greer, net de Sonny Greer, el
famós bateria de Duke Ellington.
En l’únic concert que farà aquest
estiu amb aquest format, Motis
ens oferirà per primera vegada en
la seva trajectòria un duo femenímasculí, un programa ple de
contrasts vocals.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Un espectacle molt festiu que
combina música i titelles amb els
millors temes dels seus discos.
El Fòrum Romà d’Empúries serà
el marc escollit en què petits i
grans passaran una molt bona
estona. Amb més de 15.000
còpies venudes, 600 concerts i
nombrosos seguidors a les xarxes
socials, el Pot Petit s’ha convertit
en un dels grups musicals de
referència per al públic familiar.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions
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El Pot Petit en concert

MÚSICA

Arts Escèniques

Concert

Concert

Magí Serra i
Anamaria Klajnšček

Oques Grasses

Manel

Cossoc

A tope amb la vida

Divendres 13 d’agost. 22 h
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Preu: 25 € (entrades exhaurides)

Per la bona gent

Amb Fans del Sol, Oques Grasses
va esdevenir un dels millors grups
del país. El seu directe, amb una
producció colossal i unes lletres
extraordinàries, va marcar un
abans i un després de l’escena
actual. Ara arriben amb A tope
amb la vida, un nou treball fet
a consciència i treballat a foc
lent; un pas de gegant creat amb
produccions insòlites i lletres
excepcionals.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Els Manel tornen a l’escenari del
Fòrum Romà d’Empúries per
posar en escena les cançons del
seu darrer disc Per la bona gent,
un viatge al·lucinant a cavall
d’un so personal i absolutament
intransferible. Electrònica,
tradició i elements del classicisme
hip-hop (l’ús del sampler) i del
present urban, per demostrar que,
de Manel, només se’n pot esperar
el més inesperat.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

Dijous 12 d’agost. 21 h
Muralla Grega d’Empúries
Preu: 15 €

Anamaria i Magí van començar
a treballar junts fa tres anys i
Cossoc és la seva primera peça.
Una coreografia que vol deixar
una empremta en el record del
públic creant un viatge a través
de les emocions i deixar espai per
a una sensació de contemplació
col·lectiva.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions
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Dissabte 14 d’agost. 22 h
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Preu: 32 € (entrades exhaurides)

Festival
Ítaca-L’Escala

Concert
Miki Núñez
Iceberg

Diumenge 15 d’agost. 22 h
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Preu: 28 €

El cantant de Terrassa pujarà
a l’escenari del Fòrum Romà
d’Empúries per cantar les
seves noves cançons plenes
d’optimisme i energia i on també
repassarà els èxits del seu primer
treball, Amuza. Un so, influït
pel soul, el reggae o el pop llatí,
que convertirà aquest dia en una
festa inoblidable. Un concert fi de
festa, que tancarà la 14 edició del
Festival Portalblau.
Cal reserva prèvia:
portalblau.cat/ca
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Temproductions

L’ESCALA CULTURA

Concert

Concert

Natalia Lacunza

Stay Homas

Divendres 24 de setembre. 22 h
Aparcament av. Francesc Macià
Preu: des de 24 €

Dissabte 25 de setembre. 22 h
Aparcament av. Francesc Macià
Preu: des de 20 €

Després de donar-se a conèixer a
Operación Triunfo, la compositora i
intèrpret s’ha consolidat com a una
nova estrella emergent de la música
espanyola gràcies a una proposta
artística molt personal i orIginal.
Els dos últims anys, la seva
música s’ha envoltat d’influències
que van des del bedroom pop al
RnB o el Soul, però sense oblidar
una marcada vocació pop. I tot
això amb unes composicions
pròpies a l’abast de molt pocs.
Venda d’entrades: itacacultura.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Link Produccions

Arriba a l’Ítaca el grup format pel
Klaus, en Guillem i en Rai, tres
músics professionals que amb pocs
recursos tècnics, lletres enginyoses,
melodies fresques i eclèctiques, i la
seva terrassa com a escenari, van
arribar a milions de persones d’arreu a través de les xarxes socials
durant la pandèmia. Ara presenten
Agua, el seu primer llarga durada
amb temes inèdits, dins la gira
internacional que els farà passar
per Amèrica Llatina i les principals
ciutats europees i espanyoles.
Venda d’entrades: itacacultura.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala i Link Produccions
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FESTES

Festa Major
De l’1 al 5 de setembre

Consulteu el programa al web de
l’Ajuntament www.lescala.cat
Presentació del programa, dilluns
9 d’agost.
Inscripcions als actes del 9 al 29
d’agost a: inscripcions.lescala.cat

11 h
Alfolí de la Sal

Homenatge a Elvira Mata,
exdirectora del Museu Marítim de
Barcelona i padrina del pailebot
Santa Eulàlia.
Tot seguit, presentació del llibre
El nansaire, primer volum de la
col·lecció El oficis de la Festa de la
Sal. Josep Tero cantarà El nansaire.
Inscripció prèvia. Aforament limitat.
11-13 h

XXIV Festa de la Sal
Divendres 17 de setembre
19 h.
Alfolí de la Sal

Homenatge a Miquel Bataller i
Fàbregas (1942-2020), traspassat
recentment.
Tot seguit, presentació del llibre
Notes per a un manual de la
pesca a l’Empordà de Francesc
Villanueva (1928). Edició i estudis a cura d’Enric Prat, Pep Vila,
Lurdes Boix i Alfons Garrido.
Actuació musical de Samuel
Arderiu. Inscripció prèvia.
Aforament limitat
Dissabte 18 de setembre
10 h
Cala de la Creu

Inauguració de la museïtzació de
la barraca de pescadors.
10 i 12 h
Port de la Clota

Visites guiades fins a la Cova
de la Sal amb el Rafael, barca
de mitjana de vela llatina.
Inscripcions a Joan Santolària
Tel. 609 307 623

Visita guiada a la casa de
pescadors can Cinto Xuà. Torns
de 30 minuts. Inscripció prèvia.
Aforament limitat.
12 h

Tallers a la platja, acompanyats
pel grup Oreig de Mar:
- Nanses
- Cistelleria
- Taller de barquetes
- Nusos mariners
- Remendar xarxes
Inscripció prèvia. Aforament
limitat
12 h
La Punta

Concert del grup d’havaneres
Oreig de Mar
13 h
La Punta

Concert de cançons tradicionals
a càrrec del Cor Indika
Inscripció prèvia. Aforament
limitat
18 h
La Punta

Presentació del conte il·lustrat
Petita història de la Festa de
la Sal de l’Escala, a càrrec de
l’autora Pilarín Bayés. Inscripció
prèvia. Aforament limitat
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19-21 h
La Punta

Concerts a càrrec de La Vella
Lola i Tres de ronda
Balls ancestrals de l’Escala:
La Farandola i Les Nyacres, a
càrrec del Grup de danses La
Farandola del CER-L’Escala
Inscripció prèvia. Aforament
limitat
23 h
La Punta

Trobada de cançons voramar.
Inscripció prèvia. Aforament
limitat
Diumenge 19 de setembre
10 i 12 h
Port de la Clota

Visites guiades fins a la Cova
de la Sal amb el Rafael, barca
de mitjana de vela llatina.
Inscripcions a Joan Santolària
Tel. 609 307 623
10.30 h
Alfolí de la Sal

Presentació del vídeo 20 anys
del grup de danses La Farandola, a càrrec de Montserrat Clos,
coordinadora. Amb la col·laboració de Canal 10. Inscripció prèvia.
Aforament limitat
12 h
Alfolí de la Sal

Presentació del llibre Cuina de
Mar i Muntanya. Costa Brava
Sud de Jordi Treserres, director
del Museu de la Cuina de la Costa
Catalana. A càrrec d’Olga López,
directora de Projectes Singulars
del Museu Marítim de Barcelona.

MUSEUS I PATRIMONI

MUSEUS I
PATRIMONI
L’ESCALA CULTURA
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MUSEUS I PATRIMONI

Projecció audiovisual

Exposició

Criptopòrtic de la
Domus dels Mosaics

Tresors d’Empúries

Cada dia. De 12 h a 13 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
Cada dia. 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
Cada dia. 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
Dies 21 d’agost i 11 de
setembre. 11 h
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Preu: 10€ (inclou l’entrada al
jaciment i al criptopòrtic)

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

Conferència
Dibuixant el cel. La
conjunció entre l’art i
l’astronomia
A càrrec de Rafael
Balaguer, president
de l’Associació
Astrogironina

Divedres 3 de setembre. 20 h
Alfolíde la Sal
Gratuït

Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat

Exposicions
Mirada i gest. 50
artistes. 1977–2007
De Jordi Belver i Daniel
Giralt-Miracle
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

Col·lecció Puig Guillot
De l’1 de setembre al 7 de
novembre
Alfolí de la Sal
Gratuït

Una mostra, un primer tast, de la
col·lecció d’art provinent de la donació de Joan Puig Guillot. Aquesta és la primera vegada que aquesta
col·lecció es veurà en públic.
Organitza: Museu de l’Escala i
Ajuntament de l’Escala

Nanses i pescadors
Exposició temporal 2021

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
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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

Artistes de
l’Escala
Cal mantenir la distància de segure-

tat i portar mascareta en tot moment.
Organitza: Ajuntament de l’Escala

Carles Roman:
Vinyetes i bafarades
Del 2 al 15 d’agost. De 19 a 21 h
Casa del Gavià
Gratuït

Marc Torrent: Pintura
figurativa
Del 2 al 15 d’agost.
D’11 a 14 h i de 18 a 23 h
Castell Carolingi
Gratuït

Mayet: Pintures
De Mayet

Del 16 al 29 d’agost.
De 9 a 14 h i de 17 a 22 h
Casa del Gavià
Gratuït

MUSEUS I PATRIMONI

Abel Quintana:
Pintures
Del 16 al 29 d’agost.
De 18 a 21.30 h
Castell Carolingi
Gratuït

Javier Zamora: Frontal
Del 30 d’agost al 12 de
setembre.
De 17.30 a 20 h
Casa del Gavià
Gratuït

J. P. Zingre
Del 30 d’agost al 12 de
setembre.
De 17 a 21 h
Castell Carolingi
Gratuït

Josep Faig Sureda:
Els pescadors i el mar
Del 13 al 26 de setembre.
De 11.30 a 13 h i de 18 a 20 h
Casa del Gavià
Gratuït

Nia Delfau
Del 13 al 26 de setembre.
Horaris pendents de confirmar
Castell Carolingi
Gratuït

Andere Monjo
Del 27 de setembre al 12
d’octubre.
Horaris pendents de confirmar
Castell Carolingi
Gratuït
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ALTRES ACTIVITATS

Taller

Taller

Cinema vora el mar

Demostració i taller
de torn de ceràmica

Construcció de
nanses artesanals

Dilluns 2, 9, 23 i 30 d’agost.
De 17 a 20 h
Plaça Víctor Català
Gratuït

Dissabte 7 d’agost. De 10 a 18 h
(amb parada per dinar)
Diumenge 8 d’agost. De 10 a
13 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 120 € (inclou material)

Projecció de la
pel·lícula Jumanji,
next level

Demostracions de torn per
fomentar que la gent el provi i
donar a conèixer així el valor de
la ceràmica de la Bisbal.
Organitza: Ajuntament de
l’Escala

Taller
Construcció de
barquetes de suro
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’agost.
18.30-20 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 € (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

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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala
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de Jake Kasdan

Dilluns, 9 d’agost. 22 h
La Riba
Gratuït

Obertura de portes a les 21 h.
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.
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Ajuntament de
l’Escala

ALTRES ACTIVITATS

Festival PEPLUM
Untikesken 2021
Xerrada sobre els
clàssics del cinema
Dijous, 19 d’agost. 19 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

A càrrec del Dr. David Vivó
Codina, professor d’Història de
l’Art de la UdG.
Reserva prèvia a: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Associació Cultural
Untikesken i Ajuntament de
l’Escala

Organitza: Associació Cultural
Untikesken i Ajuntament de
l’Escala

Més informació al Casal del
Jubilat.
Organitza: Associació de Jubilats
Jardí del Pedró

Projecció de Troia

Mercat

Dissabte, 21 d’agost. 21 h
Hort del Bisbe de Sant Martí
d’Empùries
Gratuït

Riba Market

Versió doblada al castellà.
Reserva prèvia a: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Associació Cultural
Untikesken i Ajuntament de
l’Escala

Dimecres, 25 d’agost.
De 19 a 00 h
La Riba
Gratuït

Mercat artesanal
Organitza: Ajuntament de l’Escala

Videodansa

Planetari natural

Projecció d’Espartaco

Matrioshka

Observant les estrelles

Divendres, 20 d’agost. 21 h
Hort del Bisbe de Sant Martí
d’Empùries
Gratuït

De la companyia Dansa
en Blanc

Activitat familiar
telescòpica

Versió doblada al castellà.
Reserva prèvia a: inscripcions.
lescala.cat

Dimarts, 10 d’agost. 21.30 h
La Riba
Preu: 10 €

Divendres, 3 de setembre.
De 19 a 00 h
La Riba
Gratuït

Aforament reduït. Cal seguir
les mesures de prevenció de la
Covid-19
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Dansa en Blanc i
Ajuntament de l’Escala

Més informació: cultura@escala.
cat o turisme@escala.cat
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Ajuntament de l’Escala

Màgia

Conferència

Mag Dodo
i Faquir Vaxi

Travessia sostenible
de l’oceà Atlàntic
a rem

Divendres 20 d’agost. 21 h
Sala Polivalent del Casal
del Jubilat
Gratuït

Nits temàtiques del Casal del
Jubilat “Jardí del Pedró”.
Espectacle amb aforament limitat.
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Diumenge 5 de setembre.
D’11 a 12 h
Alfolí de la Sal
Gratuït

A càrrec de Martí Ramírez
i Sergi Franch, membres de

BIBLIOTEQUES

l’Associació Catalana de Rem
Oceànic.
Aforament limitat: 50 localitats
Obertura de portes a les 10.30 h.
Cal dur 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.
Cal seguir les instruccions dels
organitzadors.
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Ocean Cats

Exhibició

Biblioteca
Víctor Català
Grup de lectura d’estiu

Grup de lectura d’estiu

Sílvia Alcàntara

Miquel Llor

Comentari de la novel·la “Olor de
Colònia” de Sílvia Alcàntara.
Conductora Montse Castaño.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@lescala.cat
Entrega del llibre: dijous, 29 de
juliol a la biblioteca.

Comentari de la novel·la “Laura
a la ciutat dels sants” de Miquel
Llor.
Conductora Montse Castaño.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@lescala.cat
Entrega del llibre: dijous, 12
d’agost a la biblioteca.

Dijous 12 d’agost. 19 h

Embarcació de rem
oceànic d’OceanCats
i estand informatiu
Diumenge 5 de setembre. De 12
a 16 h
La Riba
Gratuït

Cal mantenir la distància de
seguretat.
Organitza: Ocean Cats

Recital de poesia a la Mar
d’en Manassa
IX Cala Poètica
100 anys del naixement
d’Enric Casassas i Simó

Dissabte 25 de setembre. 17 h
Mar d’en Manassa
Gratuït

Amb la participació d’Enric
Casassas i Figueres, Guim Valls,
Anna Casas i Daniel Regincós.
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Biblioteca Víctor
Català
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Dijous 26 d’agost. 19 h

RUTES

RUTES
L’ESCALA CULTURA
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RUTES

Ruta meteorològica i
climàtica per l’Escala
Diumenge, 1, 8, 15, 22 i 29
d’agost. 10.30-12 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 5 €

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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Camí de Ronda i
búnquers de les
Planasses
Dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost.
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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Visita guiada Torre de
Montgó i la pirateria a
l’Escala
Dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost.
18, 18.40 i 19.20 h
Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’agost.
10.30, 11.10 i 11.50 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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

El camí del Palau
Dimarts 3, 10, 17, 24 i 31
d’agost. 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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala
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Capitán Trueno,
heroi i mite
Dies 5, 12, 19 i 26 d’agost i 11 de
setembre. 18.30-20 h (en català)
Dimarts 3, 17 i 31 d’agost. 18.3020 h (en castellà)
Portal d’entrada de St Martí
d’Empúries
Preu adults: 18 €
Preu nens: 9 € (-11 anys).

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

RUTES

Barri Vell de l’Escala i
Casa de Pescadors

Arbres singulars i
Duna litoral

Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’agost.
18.30-20 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Divendres 6, 13, 20 i 27 d’agost.
10.30-12 h
Oficina de Turisme
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: inscripcions.
lescala.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 s.
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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

El Molí de Sant Vicenç
i les Corts
Dijous 5, 12, 19 i 26 d’agost.
10:30-12 h
Museu de l’Anxova i de la Sal
Preu: 5 €

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: inscripcions.
lescala.cat

Organitza: Museu de l’Escala

Sant Martí d’Empúries
medieval
Divendres 6, 13, 20 i 27 d’agost.
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.
Inscripció prèvia: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala
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RUTES

Víctor Català
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’agost.
10.30-12 h
Alfolí de la Sal
Preu: 5 €

Una passejada pels indrets del
barri vell de l’Escala vinculats a la
gran escriptora, nascuda en aquest
poble, amb lectura de textos davant
de la casa pairal, 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: inscripcions.
lescala.cat
Organitza: Museu de l’Escala

Ruta marinera especial
+ tastet d’anxoves
Dijous 12 i 19 d’agost. 12-14 h
Port la Clota
Preu adults: 25 €
Preu nens: 12 € (de 3 a 10 anys).
Menors de 3 anys, gratuït

Una passejada en barca per conèixer la història de l’Escala, la defensa contra la pirateria des de la Torre
de Montgó i mil i una anècdotes de
pescadors sobre el contraban, tot
contemplant les meravelles geològiques de la costa del Montgrí.
Bany opcional.
Cal portar mascareta i respectar
les normes sanitàries. Obligatori
reserva amb pagament en efectiu,
màxim el dia anterior al Museu de
l’Anxova i de la Sal de 10 a 13 h.
Organitza: Museu de l’Escala
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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

Taller gastronomia

Taller infantil

Taller gastronomia

I tu què hi sents?

Amb temps i una
canya

Harmonies de vi

Dies 3 i 10 d’agost.
De 18 a 19.30 h
Preu: 28 € / 5 tallers: 120 €

Cicle de 5 tallers de tast centrats
cadascun d’ells en un dels 5
sentits físics.

Taller familiar

Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’agost
i 4 de setembre. D’11 a 12.30 h
Preu: 10 €

S’ensenya a preparar la canya,
l’esquer… a través dels consells
d’un pescador. Acabada l’activitat
es retornaran els peixos al mar.

Anxoves al pot
Dies 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26
d’agost. De 10 a 11.30 h
Preu: 10 €

Visita al MARAM i al taller de
salaons, on elaborarem el nostre
pot d’anxoves.

Taller gastronomia
Anxo(vi)
Divendres 6 d’agost.
De 19 a 20.30 h
Preu: 20 €

Maridatge d’anxoves de l’Escala
amb tres vins empordanesos.
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Dissabte 7 d’agosti 4 de
setembre. D’11 a 13 h
Preu: 25 €

Maridatge de tres vins
empordanesos amb formatges de
Mas Alba i anxoves de l’Escala.

MARAM

Activitats
gastronòmiques
Sopar i música
al compàs dels
pescadors
Dies 8, 15, 22 i 25 d’agost.
De 21 a 23.30 h
Preu: 35 €

A la caiguda del sol, soparem
productes locals, peix fresc de
la llotja i vi de l’Empordà. Tot
seguit, gaudirem d’unes vistes
espectaculars al port i veurem
com es preparen les barques
i pescadors de la teranyina al
compàs de la música.

Activitats
gastronòmiques
Suquets i romescos
per tornar-se boig
Dijous 12 d’agost. De 18 a 20 h
Preu: 10 €

Taller gastronomia

Taller familiar

Sushi amb peix de
llotja per a avançats

Nusos mariners

Divendres 13 d’agost.
De 19 a 22 h
Preu: 35 €

Activitats
gastronòmiques
La cuina dels
pescadors de l’Escala
Dijous 19 d’agost. De 18 a 20 h
Preu: 15 €

Activitats
gastronòmiques
Cuina amb peix de
llotja, “cuina Kaiseki”
Dissabte 21 d’agost. De 13 a
16 h
Preu: 35 €

Dies 24 i 31 d’agost, 6 i 13 de
setembre. De 18 a 19.30 h
Preu: 6 €

Aprèn a fer diferents nusos
mariners relacionats en el món de
la pesca.

Taller gastronomia
Idees de tapes
marineres
Divendres 27 d’agost.
De 19 a 22 h
Preu: 35 €

Visita
Subhasta del peix blau
Dies 2, 7 i 9 de setembre. 7.15 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 gastronomia
Vins i cuina amb
herbes i flors de mar
Divendres 10 de setembre.
De 19 a 21 h
Preu: 49 €

Receptes cuinades per la xef
Iolanda Bustos, que la sommelier,
Vanesa Martin maridarà amb tres
vins blancs.
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GUIA RÀPIDA
01/08—10.30 h
01/08—21 h
02/08—17 h
02/08—10.30 h
02/08—18 h
02/08—21 h
03/08—10.30 h
03/08—18 h
03/08—18.30 h
04/08—10 h
04/08—10.30 h
04/08—18.30 h
05/08—10.30 h
05/08—21.30 h
05/08—22 h
05/08—10 h
05/08—18.30 h
06/08—10.30 h
06/08—18.30 h
06/08—19 h
06/08—20 h
06/08—21 h
06/08—22 h
07/08—10-18 h
07/08—10.30 h
07/08—11 h
07/08—11 h
07/08—18.30 h
07/08—22 h
08/08—20 h
08/08—10.30 h
08/08—21 h
09/08—10.30 h
09/08—18 h
09/08—22 h
10/08—10.30 h
10/08—21.30 h
11/08—10 h
11/08—10.30 h
11/08—18 h
11/08—18.30 h
11/08—22 h
12/08—10 h
12/08—10.30 h
12/08—12 h
12/08—18 h
12/08—18.30 h

Museu de l’Anxova i de la Sal
Mar d’en Manassa
Plaça Víctor Català
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
Clos del Pastor
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat Sant Martí d’Empúries
MARAM
Torre de Montgó
Alfolí de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Claustre del MAC-Empúries
Plaça Catalunya
MARAM
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Oficina de Turisme
Veïnat St Martí d’Empúries
MARAM
Alfolí de la Sal
Casal del Jubilat
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
Alfolí de la Sal
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
La Riba
Museu de l’Anxova i de la Sal
La Riba
MARAM
Torre de Montgó
MARAM
Alfolí de la Sal
Plaça Catalunya
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Port la Clota
MARAM
Veïnat St Martí d’Empúries

Ruta meteorològia i climàtica
Concert: Judit Neddermann
Demostració i taller de torn de ceràmica
Camí de Ronda i búnquers...
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Concert: Alba Carmona
El camí del Palau
I tu què hi sents?
Capitán Trueno, heroi i mite
Taller de pot d’anxoves
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Barri Vell i Casa de Pescadors
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Cor de Teatre
43a Cantada Havaneres
Taller de pot d’anxoves
Capitán Trueno, heroi i mite
Arbres singulars i Duna litoral
Sant Martí d’Empúries medieval
“ANXO(VI)”
Gradus Jazz, folklore i jazz fusió
Concert de saxos amb Saxofònics
Concert: Maria Arnal i Marcel Bagés
Construcció de de nanses artesanals
Víctor Català
Amb temps i una canya
Harmonies de vi
Barquetes de suro
Concert: Andrea Motis i Randy Greer
Concert: El Pot Petit
Ruta meteorològia i climàtica
Sopar i música al compàs dels pescadors
Camí de Ronda i búnquers...
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Jumanji, next level
El camí del Palau
Matrioshka de Dansa en Blanc
Taller de pot d’anxoves
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
I tu què hi sents?
Barri Vell i Casa de Pescadors
Foment del Montgrí
Taller de pot d’anxoves
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Ruta marinera especial + tastet d’anxoves
Suquets i romescos per tornar-se boig
Capitán Trueno, heroi i mite
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Ruta
Festival Portalblau
Taller
Ruta
Visita guiada
Festival Portalblau
Ruta
Taller
Ruta
Taller
Visita guiada
Ruta
Ruta
Festival Portalblau
Música
Taller
Ruta
Ruta
Visita guiada
Taller
Festival Clàssics
Música
Festival Portalblau
Taller
Ruta
Taller de pesca
Taller
Taller familiar
Festival Portalblau
Festival Portalblau
Ruta
Gastronomia
Ruta
Visita guiada
Cinema vora el mar
Ruta
Videodansa
Taller
Visita guiada
Taller
Ruta
Sardanes
Taller
Ruta
Ruta
Gastronomia
Ruta

GUIA RÀPIDA
12/08—19 h
12/08—20 h
12/08—21 h
12/08—22 h
13/08—10.30 h
13/08—18.30 h
13/08—19 h
13/08—22 h
14/08—10.30 h
14/08—11 h
14/08—18.30 h
14/08—22 h
14/08—22 h
14/08—22 h
15/08—10.30 h
15/08—21 h
15/08—22 h
16/08—10.30 h
16/08—18 h
17/08—10.30 h
17/08—18.30
18/08—10 h
18/08—10.30 h
18/08—18.30 h
19/08—10 h
19/08—10.30 h
19/08—12 h
19/08—18 h
19/08—18.30 h
19/08—19 h
19/08—22 h
20/08—10.30 h
20/08—18.30 h
20/08—21 h
20/08—21 h
21/08—10.30 h
21/08—11 h
21/08—11.30 h
21/08—13 h
21/08—18.30 h
21/08—20 h
21/08—21 h
22/08—10.30 h
22/08—21 h
23/08—10.30 h
23/08—18 h
24/08—10.30 h

Biblioteca Víctor Català
Alfolí de la Sal
Muralla Grega d’Empúries
C.C. Xavier Vilanova
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat St Martí d’Empúries
MARAM
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Alfolí de la Sal
MARAM
Alfolí de la Sal
Plaça Catalunya
Església de Sant Pere
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Fòrum Romà del MAC-Empúries
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat Sant Martí d’Empúries
MARAM
Torre de Montgó
Alfolí de la Sal
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Port la Clota
MARAM
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
Casal del Jubilat
Hort del Bisbe
Alfolí de la Sal
MARAM
MAC Empúries
MARAM
Alfolí de la Sal
Alfolí de la Sal
Hort del Bisbe
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal

Grup de Lectura d’Estiu
Edoardo Pieri
Magí Serra i Anamaria Klajnšček
Biterna
Arbres singulars i Duna litoral
Sant Martí d’Empúries medieval
Sushi amb peix de llotja per a avançats
Concert: Oques Grasses
Víctor Català
Amb temps i una canya
Barquetes de suro
45è Concert d’Estiu
Una nit entre Mozart i Beethoven
Concert: Manel
Ruta meteorològia i climàtica
Sopar i música al compàs dels pescadors
Concert: Miki Núñez
Camí de Ronda i búnquers...
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
El camí del Palau
Capitán Trueno, heroi i mite
Taller de pot d’anxoves
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Barri Vell i Casa de Pescadors
Taller de pot d’anxoves
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Ruta marinera especial + tastet d’anxoves
La cuina dels pescadors de l’Escala
Capitán Trueno, heroi i mite
Xerrada sobre clàssics del cinema
Cor Indika
Arbres singulars i Duna litoral
Sant Martí d’Empúries medieval
Mag Dodo i Faquir Vaxi
Projecció d’Espartaco
Víctor Català
Amb temps i una canya
Empúries Virtual
Cuina kaiseki amb peix de la llotja
Barquetes de suro
Nora Bosch, piano
Projecció de Troia
Ruta meteorològia i climàtica
Sopar i música al compàs dels pescadors
Camí de Ronda i búnquers...
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
El camí del Palau
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Biblioteques
Festival de Guitarra
Festival Portalblau
Música
Ruta
Visita guiada
Taller
Festival Portalblau
Ruta
Taller de pesca
Taller familiar
Sardanes
Festival Clàssics
Festival Portalblau
Ruta
Gastronomia
Festival Portalblau
Ruta
Visita guiada
Ruta
Ruta
Taller
Visita guiada
Ruta
Taller
Ruta
Ruta
Gastronomia
Ruta
Festival PEPLUM Untikesken
Música
Ruta
Visita guiada
Música
Festival PEPLUM Untikesken
Ruta
Taller de pesca
Museus i patrimoni
Taller
Taller familiar
Festival Clàssics
Festival PEPLUM Untikesken
Ruta
Gastronomia
Ruta
Visita guiada
Ruta

GUIA RÀPIDA
24/08—18 h
25/08—10 h
25/08—10:30 h
25/08—18.30 h
25/08—19 h-00 h
25/08—22 h
25/08—21 h
26/08—10 h
26/08—10.30 h
26/08—18.30 h
26/08—19 h
26/08—22 h
27/08—10.30 h
27/08—18.30 h
27/08—19-22 h
28/08—10.30 h
28/08—11 h
28/08—18.30 h
29/08—10.30 h
30/08—10.30 h
30/08—18 h
31/08—10.30 h
31/08—18 h
31/08—18.30 h
02/09—7.15 h
03/09—20 h
03/09—22-24 h
04/09—11 h
04/09—11 h
05/09—11 h
05/09—12 h
06/09—18 h
07/09—7.15 h
09/09—7.15 h
10/09—19 h
10/09—19 h
11/09—11.30 h
11/09—18.30 h
11/09—20 h
13/09—18 h
17/09—19 h
18/09—10 h
18/09—10 h
18/09—11 h
18/09—11 h
18/09—12 h
18/09—12 h

MARAM
MARAM
Torre de Montgó
Alfolí de la Sal
La Riba
Plaça Catalunya
MARAM
MARAM
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat St Martí d’Empúries
Biblioteca Víctor Català
C.C. Xavier Vilanova
Museu de l’Anxova i de la Sal
Veïnat Sant Martí d’Empúries
MARAM
Alfolí de la Sal
MARAM
Alfolí de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Museu de l’Anxova i de la Sal
Torre de Montgó
Museu de l’Anxova i de la Sal
MARAM
Veïnat St Martí d’Empúries
MARAM
Alfolí de la Sal
La Punta
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
La Riba
MARAM
MARAM
MARAM
Alfolí de la Sal
MARAM
MAC Empúries
Veïnat Sant Martí d’Empúries
Alfolí de la Sal
MARAM
Alfolí de la Sal
Cala de la Creu
Port de la Clota
Alfolí de la Sal
Can Cinto Xuà
Port de la Clota
La Platja

Taller de nusos
Taller de pot d’anxoves
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
Barri Vell i Casa de Pescadors
Riba Market
Cobla Principal de Banyoles
Sopar i música al compàs dels pescadors
Taller de pot d’anxoves
El Molí de Sant Vicenç i les Corts
Capitán Trueno, heroi i mite
Grup de Lectura d’Estiu
Oreig de Mar
Arbres singulars i Duna litoral
Sant Martí d’Empúries medieval
Idees de tapes marineres
Víctor Català
Amb temps i una canya
Construcció de barquetes de suro
Ruta meteorològia i climàtica
Camí de Ronda i búnquers...
Torre de Montgó i la pirateria a l’Escala
El camí del Palau
Taller de nusos
Capitán Trueno, heroi i mite
Visita de la subhasta del peix blau
Dibuixant el cel. Art i astronomia
Observant les estrelles
Amb temps i una canya
Harmonies de vi
Travessia sostenible de l’Atlàntic a rem
Embarcació de rem oceànic d’OceanCats
Taller de nusos
Visita de la subhasta del peix blau
Visita de la subhasta del peix blau
Alidé Sans
Vins i cuina amb herbes i flors de mar
Empúries Virtual
Capitán Trueno, heroi i mite
Trió Gaudí: Delíces Barroques
Taller de nusos
Homenatge a Miquel Bataller i Fàbregas
Museïtzació de barraca de pescadors
Visita en barca a la Cova de la Sal
Homenatge a Elvira Mata
Visita a la casa de pescadors
Visita en barca a la Cova de la Sal
Tallers diversos
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Taller familiar
Taller
Visita guiada
Ruta
Mercat
Sardanes
Gastronomia
Taller
Ruta
Ruta
Biblioteques
Música
Ruta
Visita guiada
Taller
Ruta
Taller de pesca
Taller familiar
Ruta
Ruta
Visita guiada
Ruta
Taller familiar
Ruta
Visita
Conferència
Activitat familiar telescòpica
Taller de pesca
Taller
Conferència
Exhibició
Taller familiar
Visita
Visita
D’Arrel i amb Salero
Taller
Museus i patrimoni
Ruta
Festival Clàssics
Taller familiar
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal

GUIA RÀPIDA
18/09—12 h
18/09—13 h
18/09—18 h
18/09—19 h
18/09—23 h
19/09—10 h
19/09—10.30 h
19/09—12 h
19/09—12 h
24/09—22 h
25/09—17 h
25/09—19 h
25/09—22 h

La Punta
La Punta
La Punta
La Punta
La Punta
Port de la Clota
Alfolí de la Sal
Port de la Clota
Alfolí de la Sal
Aparcament av. F. Macià
Mar d’en Manassa
Alfolí de la Sal
Aparcament av. F. Macià

Concert: Oreig de Mar
Concert: Cor Indika
Presentació conte amb Pilarín Bayés
Concerts: La Vella Lola i Tres de Ronda
Trobada de cançons voramar
Visita en barca a la Cova de la Sal
Presentació vídeo La Farandola, 20 anys
Visita en barca a la Cova de la Sal
Presentació Cuina de Mar i Muntanya
Concert: Natalia Lacunza
IX Cala Poètica
Massimo Folliero, piano
Concert: Stay Homas

Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festa de la Sal
Festival Ítaca
Recital de poesia
Festival Clàssics
Festival Ítaca

EXPOSICIONS
Estiu—11.30 h
Estiu—12 h
Fins al 27/08
Estiu
Estiu
02/08-15/08
02/08-15/08
16/08-29/08
16/08-29/08
30/08-12/09
30/08-12/09
01/09-07/11
13/09-26/09
13/09-26/09
27/09-12/10

MAC Empúries
MAC Empúries
Alfolí de la Sal
MAC Empúries
Museu de l’Anxova i la Sal
Casa del Gavià
Castell Carolingi
Casa del Gavià
Castell Carolingi
Casa del Gavià
Castell Carolingi
Alfolí de la Sal
Casa del Gavià
Castell Carolingi
Castell Carolingi

Visita Romana teatralitzada
Audiovisual 3D - Criptopòrtic
Mirada i gest. 50 artistes
Tresors d’Empúries
Nanses i pescadors
Carles Roman
Marc Torrent
Mayet
Abel Quintana
Javier Zamora
J. P. Zingre
Col·lecció Puig Guillot
Josep Faig Sureda
Nia Delfau
Andere Monjo

Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
Museus i patrimoni
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.
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

