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18è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 28/05/2020
Les novetats de la Biblioteca Víctor Català. Durant la fase 2 la biblioteca seguirà
oferint el servei de recollida i préstecs de documents tal i com s’ha fet durant la fase 1. No es
permetrà l’accés a la sala.

BIBLIOTEQUES AMB DO
El dia 31 de maig d’ara fa un any vam portar a terme la 7a edició de BIBLIOTEQUES AMB DO, el
projecte que porta la cultura del vi a les Biblioteques Públiques de Catalunya. Per aquest any,
teníem preparada una nova sessió que, en aquesta ocasió, era ben diferent de les altres.
Evidentment, no hi faltava el tast de vins però anava dirigit exclusivament a les dones: A les
dones ens agrada més suau? Vi entre amigues. No patiu perquè intentarem reprogramar-la a
la tardor.
Avui, a través del butlletí, no perdem l’ocasió de recordar-vos l’activitat de l’any 2019:
TASTAVINS I TASTAMOTS de Miquel Sesé, especialista en jocs de paraules, editor de jocs i
crucigramista. 41 persones ens vam reunir el divendres, cap al tard, per desxifrar un munt
d’enigmes de paraules relacionades amb el món del vi, amb la participació espontània de Màrius
Serra. No hi va faltar una degustació de vins de la DO Empordà, gràcies a la Cooperativa
Garriguella.
Dins la mateixa edició, el dia 11 de juny, amb un grup d’usuaris vam realitzar una visita a la
Cooperativa Garriguella, al celler i a la sala de barriques. I, no cal dir-ho, amb tast de vins inclòs.
Bon tracte, professionalitat i vins excel·lents. Una visita que, sens dubte, recomanem.
Vídeo de Canal 10 Empordà:
http://www.canal10.cat/video/17466-festa-per-acabar-el-cicle-d-activitats-a-la-biblioteca

LA SUPERNIT A LES BIBLIOTEQUES
Nervis, excitació i molta, molta il·lusió són les diferents emocions que varen omplir la sala
infantil de la biblioteca Víctor Català, el passat 31 de març de 2019, durant la Supernit a les
biblioteques!
Als súpers, ens havien convocat, amb la Nenúfar i la Matoll, per vèncer el Senyor de les
Ombres amb la màgia de les nostres orelles èlfiques. Aquest any, la situació no ens ho permet,
però estem tranquils perquè, de ben segur, els malvats també han estat confinats i no han
pogut fer gaire mal.
Aquí teniu un vídeo fantàstic amb què recordar
aquesta Supernit tan especial del Club Super 3 que
organitzen, cada any, la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i el Departament de Cultura de la
Generalitat amb la col·laboració de les Biblioteques
públiques de Catalunya, la Diputació de Girona i la
Diputació de Barcelona.

Les entitats de l’Escala: El Cor Indika
El Cor Indika va sorgir l'any 2000 dins de l'Escola Municipal de Música "el Gavià" de l'Escala a
iniciativa del Sr. Ramon Manent qui l’ha dirigit des dels inicis i, a hores d’ara, compta amb una
trentena de cantants aficionats.
Centra el seu treball en la cançó popular i en la recuperació dels repertoris de la tradició local i
marinera, sigui oral o escrita. Regularment sol fer un concert a final de curs per oferir a la
població el resultat del seu treball i fa concerts a requeriment de les entitats locals sempre que
aquestes ho sol·liciten.
En aquest enllaç trobareu un vídeo
amb un recull de fotos de concerts i
altres activitats amb la música de
fons d'algunes cançons del cd
"Cançons, músiques i sons de la
Festa de la sal" publicat l'any 2017,
amb motiu de la celebració dels vint
anys del Cor Indika.

Les cantades de Nadales pels carrers de l'Escala i el Cercabars en el marc de la “Festa de la Sal”
són els concerts més populars. Té dos discos compactes enregistrats: “Aires Escalencs” i
“Nadales al Carrer”. Tothom és benvingut al Cor Indika independentment de sexe, raça, edat,...
només cal tenir ganes de cantar i xalar.

Trobareu més informació del Cor Indika a la seva pàgina de facebook:
https://www.facebook.com/groups/360279936248/?ref=share
I per contactar-hi podeu escriure al correu electrònic: Corindika@gmail.com

Preinscripcions al casal, casalet, campus jove i matins esportius

Els diferents casals i matins esportius
s'adaptaran aquest estiu a totes les mesures
de prevenció de la propagació de la Covid19 marcades per les autoritats sanitàries.

Entre les novetats d'aquest estiu, la primera
és que els participants es dividiran en grups
de convivència de deu persones i cada grup
no tindrà contacte amb els altres, com a
mesura de seguretat. Cada grup tindrà el
seu monitor i cada tres grups hi haurà un
monitor encarregat del compliment de
totes les mesures d'higiene i salut, que
entre altres funcions, s'encarregarà de
comprovar que els participants no tenen
febre ni presenten símptomes de patir la
malaltia, la desinfecció de tots els elements
que s'utilitzin i controlar el compliment de
tots els protocols.

PREINSCRIPCIONS PERSONES EMPADRONADES A L’ESCALA
-Telemàticament: a partir del 28 de maig a les 8:00 h.
-Presencialment: a l'Esbotzada Jove els dies 4 i 5 de juny de 10:00 h a 14:00 h.
El procés de preinscripcions per a persones empadronades a l’Escala finalitzarà el 5 de juny a les 14:00 h.
PREINSCRIPCIONS PERSONES NO EMPADRONADES A L’ESCALA
-Telemàticament: a partir del 8 de juny a les 8:00 h.
-El procés de preinscripcions per a persones NO empadronades a l’Escala finalitzarà el 10 de juny a les
14:00 h.
Un cop acabat el procés de preinscripció es valorarà la viabilitat de les opcions de tarda.
La llista d’admesos es publicarà el dia 12 de juny.
Trobareu tota la informació al web de l’Ajuntament: https://bit.ly/2An8fSQ

