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L’entitat de l’Escala. Les Puntaires.
Tot i que no són una entitat pròpiament dita, el col·lectiu de puntaires de l'Escala té un pes
important en el teixit sociocultural de la vila. Mou centenars de persones anualment, durant la
Trobada de Puntes de l'Escala, que es porta a terme a mitjans de maig.
Enguany, malauradament, per motius sanitaris no s'ha pogut celebrar. El record de l'edició
passada, en la que s'acomplia el 30è aniversari, encara perdura. Va ser una diada festiva, amb
un programa divers amb la participació d'escoles de puntes d'arreu de la província de
Girona, Barcelona i sud de França, i amb la col·laboració especial de l'Associació de Puntaires
de les Comarques Gironines.
Us deixem l'enllaç de vídeo de Canal 10 Empordà:
http://www.canal10.cat/video/17393-molta-participaci-a-la-30ena-trobada-de-puntaires
L'Escala té una tradició de puntaires de més
de 30 anys. L'Escola d'adults municipal va
començar a iniciar les classes a mitjans dels
anys 80, celebrant la Primera Trobada de
Puntaires de l'Escala, l'any 1990. Caterina
Cebrià, fou la professora fins que es va
jubilar, l'any 2016. L'any 1994, a més a més
s'organitzava al Centre Cultural Municipal
Xavier Vilanova, classes de Frivolité, a càrrec
del grup Arcs i Anelles. La professora,
Caterina Callol i Oliveras, feia classes
setmanals gratuïtament, amb la condició
que les alumnes fossin sòcies del CER.
El creixement i el perfeccionament de la
tècnica va suposar la creació d'una segona
escola de puntes, també al mateix Centre,
que encara està en actiu. La professora és la
Roser Estragués, alumna de l'anterior
professora del CER, la Carme Olivé, que es
va jubilar el curs 2017.
Fotografia de Xavier Bataller. @xavierbataller

Cliqueu a la imatge per veure el vídeo “Fil
per randa” d’Ainoa Galí Pascual i conèixer
millor el món de les puntaires.

La punta al coixí, randa o boixets és un art
tèxtil que consisteix a elaborar unes
filigranes fines i complexes a partir de l’ús
d’un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i
un coixí. Sembla que té l'origen
a Venècia al segle XVI. A Catalunya i al País
Valencià, la tècnica de la punta al coixí va
derivar a partir del segle XVIII en una
indústria que va sobreviure fins a mitjan
segle xx. Alguns tallers de puntes van tenir
molt de renom, com ara la Casa Castells
d'Arenys de Mar. Avui en dia l'ofici viu un
petit reviscolament, amb fires d'artesania,
com la centenària Fira de Santa Llúcia de
l'Arboç, i concursos.

El quadre de Joan Massanet torna a l’Alfolí de la Sal.
Aquest cap de setmana és l’últim que es pot
visitar l'exposició "Realisme(s) a Catalunya
(1917-1936). Del Picasso clàssic al Dalí
surrealista",
exposició
de
pintura
comissariada per Mariona Seguranyes i que
ha itinerat des del Museu Maricel de Sitges,
al Museu de Valls i al Museu de la Garrotxa
a Olot. Una de les obres seleccionades per a
l'exposició ha estat un quadre de Joan
Massanet que s'exposa normalment a la
primera planta de l'Alfolí, lloc al qual
tornarà el dimecres de la setmana vinent.
Clicant a la imatge trobareu el vídeo de l’exposició al Museu Maricel de Sitges, on es veu el
quadre de Joan Massanet al minut 2:44.
I si voleu més informació de l’exposició, la trobareu al web dels museus d’Olot:
https://museus.olot.cat/museu-garrotxa/exposicio/realismes-a-catalunya-1917-1936/

Nova informació de la Biblioteca Víctor Català.
A la biblioteca seguim al peu del canó. No us oblideu de retornar-nos els llibres. Han estat molts
dies en repòs i calentons a casa vostra però ara necessiten retornar per poder oferir-los a la resta
d'usuaris. Com més aviat ens els retorneu, més aviat podran passar la quarantena establerta de
14 dies. Als altres butlletins, ja us hem anat informant del nostre horari i del protocol d'obertura
que seguim.
Vols seguir llegint a casa? Doncs a què esperes? Vine a buscar més llibres. En trobaràs de tota
mena, d'infantils i d'adults, contes i novel·les, còmics, de cuina i de decoració, guies de viatge
(tot i que ara no ho tenim massa bé), de treballs manuals, de ciència, d'horticultura, d'història i,
fins i tot, de ciències ocultes i del més enllà. Pensa que t'estan esperant i no els pots decebre.

Que no tens ganes de llegir? No et preocupis. També tenim revistes de tota mena: de labors,
decoració, tecnologia, jardineria, bricolatge, informació general..., I doncs, què et pensaves?
Pots emportar-te a casa totes les que no siguin del mes en curs.
També has de llegir amb les revistes? Tens raó. Doncs també tenim vídeos de documentals,
pel·lícules infantils i pel·lícules per a adults.
Ja ho veus. No tens excusa. Tenim de tot i força esperant-te.
I ens poseu seguir cada dia al Facebook de la Biblioteca:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/

Pensaments per a un confinament.
Silenci als carrers. Por. Sensació d’inseguretat, d’irrealitat, de fet estrany o inusual... El
confinament ens ha provocat, a tots plegats, un estat d’ànim curiós. Des de la biblioteca hem
intentat pal·liar aquesta sensació d’incomunicació i mantenir el contacte amb el nostre usuari,
a pesar del distanciament. I ho hem fet a través de diferents activitats, totes telemàtiques. Entre
elles, una de ben bonica, ha estat el Pensament Diari.
Aquest pensament, aquesta sentència
emesa per un personatge cèlebre del
món cultural, impresa sobre una
imatge que induís a la calma, pretenia
relaxar la nostra ment i enviar-nos un
missatge de pau, de serenor i de futur.
Avui, hem pensat que seria bonic
compilar totes aquestes imatges en un
vídeo de nou minuts que us oferim en
aquest enllaç que trobareu clicant
sobre la imatge.

L’Aplec de l’Escala.
Des de l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu ens ha arribat el següent missatge:
“Estava previst que l’edició de 2020 de l’Aplec (la 45a ja!) fos dedicada al Grup de Danses La
Farandola, del CER, i al Cor Indika, dues entitats escalenques que, enguany, celebren el 20è
aniversari i que sempre col·laboren amb la vigília de l’Aplec i altres actes organitzats per
l’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu”. Si la situació fos normal, a dia d’avui, després d’uns
quants dies de fer bullir l’olla amb actes previs (exposició, xerrades i/o presentacions), estaríem
a les portes d’un intens cap de setmana sardanista amb motiu de l’Aplec de la Sardana de
l’Escala”.
Enguany no es podrà fer a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, però amb el reportatge de
Canal 10 Empordà podem reviure l’Aplec del 2019.
http://www.canal10.cat/video/17456-el-bon-temps-acompanya-l-aplec-de-la-sardana

