* 01-10-2022 a 10:30 h a Alfolí de la Sal

Jornada "El teatre de Víctor Català"
L’objectiu de les jornades «El teatre de Víctor Català» és doble: en primer lloc, reconèixer la voluntat dramatúrgica de l’autora i, d’altra banda, oferir
una relectura històrica del context en què s’emmarquen les seves creacions escèniques.
10.30 - 11.15h. Conferència d’obertura. Enric Gallén: «Tradició, modernitat i societat de l’espectacle a Catalunya»
11.15 – 11.30h. Pausa
11.30 – 13.00h. La infanticida de Víctor Català. Taula rodona amb Marc Angelet i Josep M. Mestres
13.00h. Lectura dramatitzada de La infanticida, a càrrec de Míriam Iscla
Org.Càtedra Víctor Català de la UdG i Ajuntament de l'Escala

* 01-10-2022 a 19:00 h a Alfolí de la Sal

V Cicle D'Arrel i amb Salero 2022. Alenar - ?Sento d?amor la flama?
Desdibuixant tòpics i escurçant la distància entre música tradicional i música antiga, dos gèneres tan clàssics i tan populars alhora, ofereixen balades
i danses del nord d'Europa, confluint amb músiques catalanes i de la Mediterrània, on es troben amb tradicions musicals de l'Àsia menor i de l'Àsia
central. D'altra banda, composicions de l'Edat mitjana i del Barroc s'agafen de bracet de la música folk de nova creació.

Sara Parés: Flautes, Pandero oceànic i veu
Míriam Encinas: Percussions, Flautes, Dilruba, Etkara
Perepau Ximenis: Acordió diatònic i veu
Preu: 5,00 €
Reserva prèvia: inscripcions.lescala.cat
Org.Museu de l'Escala

* 01-10-2022 a De dilluns a divendres de 12 a 13 h. Dissabtes, diumenges i festius obert de 13 a 14 h. Durada: 20 m
a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

VISITA L'ESPAI AUDIOVISUAL
CRIPTOPÒRTIC DE LA DOMUS DELS MOSAICS
El criptopòrtic de la Domus dels mosaics és un espai subterrani i cobert ubicat sota la superfície del peristil, el jardí principal d'aquesta gran casa
romana que obre les portes al públic. Està equipat amb audiovisuals i 3D. Una oportunitat única per entendre com era una gran domus romana.
Org.MAC Empúries

* 01-10-2022 a De dimarts a diumenge 10 h a 17:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

EXPOSICIONS TEMPORALS: Tresors d'Empúries/Asclepi d'Empúries
El conjunt arqueològic d’Empúries conserva una bona mostra de les peces arqueològiques sorgides de les excavacions, no tan sols de la ciutat grega
i romana d’Empúries, sinó també del seu entorn immediat, fruit dels 110 anys de treballs de recerca arqueològica sistemàtica. També es pot veure
una presentació temporal de l’estàtua hel·lenística d’Asclepi,
una de les troballes més emblemàtiques del passat grec d’Empòrion.

Entrada gratuïta amb el resguard d’entrada al MAC-Empúries

* 01-10-2022 a De dimarts a diumenge de 10 h a 17:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

EXPOSICIÓ TEMPORAL - Tresors d?Empúries
El conjunt arqueològic d’Empúries conserva una bona mostra de les peces arqueològiques sorgides de les excavacions, no tan sols de la ciutat grega
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i romana d’Empúries, sinó també del seu entorn immediat, fruit dels 110 anys de treballs de recerca arqueològica sistemàtica.

Fins a la propera reobeortura de l'exposició permanent del museu.
Entrada gratuïta (amb l’entrada del MAC-Empúries). Tot el recinte és gratuït per a residents de L'Escala.

* 02-10-2022 a 11 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

CAP DE SETMANA IBÈRIC: LA LLENGUA INDESXIFRABLE
LA LLENGUA INDESXIFRABLE
Joc de pistes per a famílies
Etesur, un comerciant íber que té negocis amb grecs i romans, ha aparegut mort. Al
seu costat un text escrit amb lletres estranyes és la única pista per esclarir els fets.
Seguiu les pistes que us portaran pels espais de la ciutat grega i romana d’Empúries
per descobrir els vincles d’aquests pobles amb la cultura ibèrica, amb qui van
conviure, i desxifrareu aquest text misteriós que acompanyava Etesur.
Activitat adreçada a infants a partir de 6 anys.

Llengua: en català
Preu: activitat gratuïta
Places limitades. Imprescindible reserva prèvia
Més informació i reserves al telèfon 972 77 59 76, o al correu: reservesempuries@gencat.cat

* 02-10-2022 a 11:30 h a La Platja

Festa de l'Anxova
Festa tradicional que comprèn: un pregó a càrrec d’una personalitat vinculada al món anxover; l’entrega de l’anxova d’or a una persona/entitat que
durant l’any ha fet difusió a l’anxova de l’Escala i una cantada d’havaneres a la platja, entre altres.
Org.Turisme

* 05-10-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Filosofem? Dialoguem en grup
Tema &quot;Tecnologia i l'excés d'informació&quot;. Moderador Jordi Bachero.
No cal inscripció prèvia. Obert a tothom a partir de 16 anys.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 07-10-2022 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Conferència: De Santa Margarida a Sant Martí d?Empúries: de la tardoantiguitat a l?època moderna
A càrrec de Pere Castanyer, Marc Bouzas, Marta Santos, Joaquim Tremoleda, Elisa Hernández. (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries).
Conferències d'arqueologia a l'Alfolí.
Org.Ajuntament de l'Escala i MAC Empúries

* 08-10-2022 a 19h a Alfolí de la Sal

Cendres, de Víctor Català. Lectura dramatitzada amb acompanyament musical
Jornades Europees del Patrimoni.
Intèrprets: Anna Casas, escena i veu, Carme Ubach, arpa celta.
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Org.Museu de l'Anxova i de la Sal

* 09-10-2022 a 11 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Un any més el MAC-Empúries celebra les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se
celebra
ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que està considerada l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el patrimoni
cultural. Us convidem a viure noves activitats i experiències en aquesta jornada de portes obertes del patrimoni cultural.

Empúries, ciutat romana
Empúries és un jaciment emblemàtic, apareix a tots els llibres d'història com a punt de partida de la romanització de la península ibèrica, però a nivell
arqueològic poc es sabia d'aquests primers moments que comprenen des de l'arribada de les tropes romanes fins a l'establiment de la ciutat
d'Emporiae.
En aquesta visita, de la mà d'una de les arqueòlogues d'Empúries, passejarem per la ciutat romana per descobrir-ne els espais més destacats.
Veurem com s’articulava i com era la vida quotidiana en una ciutat romana.

Durada: 1:30 h
Preu: gratuït
Aforament limitat, imprescindible reserva prèvia.
Inscripcions i més informació al correu: macempuries.cultura@gencat.cat
Especifiqueu nombre d'assistents i telèfon de contacte.

Portes obertes al MAC-Empúries durant tot el dia 9 d’octubre, de 10 h a 18 h.

* 09-10-2022 a 16:30h a Centre Cívic Pilans

Sardanes al Camp dels Pilans. Audició a càrrec de la Cobla La Principal de Cassà
Org.Associació Camp dels Pilans -Les Corts

* 10-10-2022 a 11:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

VISITA ROMANA
Iulia Domitia antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC ens mostra en
aquesta divertida visita com es vivia i com eren les cases, carrers, places i temples
de la seva ciutat. Una visita dinamitzada que recorre la ciutat grega i la romana, per
tal de conèixer la història i els racons més destacats d’Empúries.

Horari: 11:30 h
Llengua: en català
Preu: 5 € (no inclou l'entrada al jaciment). Menors de 8 anys gratuït.
Amb reserva prèvia al correu: reservesempuries@gencat.cat

* 14-10-2022 a 18 h a Biblioteca Víctor Català

Biblionadons
Sessió BIBLIONADONS amb &quot;Sons per a Nadons&quot; a càrrec d'Alquímia musical. de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.
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Org.Biblioteca Víctor Català

* 15-10-2022 a 12:30 h a Alfolí de la Sal

Presentació del llibre "Guaitant enrere. Escrits esparsos i conferències"
Llibre de la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, curadora: Irene Muñoz i Pairet.
Presentació a càrrec de: Albert Piñeira, Irene Muñoz (curadora del llibre), Josep Tero, cantautor i autor del pròleg i Mita Casacuberta, directora de la
Càtedra Víctor Català de la UdG.
Org.Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala

* 15-10-2022 a 9:30 h a Oficina de Turisme

Ruta guiada e-mountainbike
Sortida a través de l'E-bike, on es podrà descobrir L'Escala i els seus recursos naturals més especials i singulars.
Edat mínima 16 anys.
Durada: 2h
Activitat gratuïta
L'activitat inclou: Bicicleta elèctrica de muntanya d'alta gamma, casc, Guia titulat i assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
Lloc de sortida: Oficina de Turisme entrada Nord.
Reserva: https://inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 18-10-2022 a De 14h a 16h a Oficina de Turisme

Formació. Curs d'anglès de nivell inicial per a empreses i treballadors de l'Escala
Formació: curs d'anglès de nivell inical específics per atenció al client al sector comerç dirigit a empreses i treballadors de l'Escala
Inici: 18 d'octubre de 2022
Finalització: 7 de març de 2023
Horari: dimarts de 14h a 16h (Total 17 sessions) - No hi haurà classes els dies 1 de novembre, 6 i 27 de desembre i 3 de gener de 2023)
Inscripcions: https://inscripcions.lescala.cat o oficina de turisme. Data màxim inscripció: 7 d'octubre de 2022
Org.Turisme

* 20-10-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura "Va de Lletres"
Trobada del grup de lectura &quot;Va de Lletres&quot; amb el comentari de la novel.la &quot;El Festí de Babette&quot; d'Isak Dinesen. Conductora
Conxa Salesa
Org.Biblioteca Víctor Català

* 20-10-2022 a De 14h a 16h a Oficina de Turisme

Formació: curs de francès nivell inicial per empreses i treballadors de l'Escala
Formació: curs de francès de nivell inical específics per atenció al client al sector comerç dirigit a empreses i treballadors de l'Escala
Inici: 20 d'octubre de 2022
Finalització: 9 de març de 2023
Horari: dijous de 14h a 16h (Total 17 sessions) - No hi haurà classes els dies 8, 22 i 29 de desembre 2022 ni el 5 de gener de 2023)
Inscripcions: https://inscripcions.lescala.cat o oficina de turisme. Data màxim inscripció: 7 d'octubre de 2022
Org.Turisme
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* 22-10-2022 a 10:00 h a Club Nàutic l'Escala

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Caiac
Ruta guiada en caiac de mar, descobreix l’Escala i la Costa Brava des del mar, una perspectiva de l’Escala que no et pots perdre.
L’Activitat inclou: embarcació, guia i material de seguretat.
Edat mínim: 12 anys.
Grup de màx 10 persones.
Durada dues hores. En funció de la època de any ens podrem banyar (porta el banyador!)
Punt de Trobada: Escola de Vela del Club Nàutic l’Escala.
Activitat nàutica de 2 hores de durada.
LLoc: Club Nàutic l'Escala
Preu: 18 €
Reserva: https:// inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 22-10-2022 a 11 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

EMPÚRIES VIRTUAL
Us proposem una visita molt especial al jaciment per submergir-nos en l’antiguitat a través de la tecnologia de la realitat virtual. Un itinerari per la
ciutat grega i romana, aturant-nos als espais audiovisuals oberts al públic i on podreu experimentar un autèntic viatge al passat a través de les ulleres
de realitat virtual que us permetran veure com eren els espais públics de la ciutat grega i romana: àgora, fòrum i port.

Preu: 10€ (inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys: gratuït.
Places limitades. Amb reserva prèvia al correu: reservesempuries@gencat.cat

* 22-10-2022 a 11:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

BEU-TE ELS MUSEUS
A través d’un recorregut pels racons més especials de la ciutat grega i romana
descobrirem la història d’Empúries, porta d’entrada del conreu de la vinya i el vi a la península ibèrica. Finalitzarem amb una degustació dels vins del
celler Mas Llunes, vins amb un marcat caràcter empordanès i llegat d’aquest passat vitivinícola.

Preu: 20 €
Places limitades.
Podeu adquirir l’entrada a: https://costabrava.koobin.com/

* 25-10-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura "Llegir el teatre"
Grup de lectura de Teatre. Comentarem l'obra &quot;L'hostal de l'amor&quot; de Ferran Soldevila. Conductora Magda Bosch. Cal formar part del
grup de lectura.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 27-10-2022 a 17 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura Infantil "Paraules juganeres"
Trobada del grup de lectura Infantil &quot;Paraules Juganeres&quot; amb el comentari de la novel.la
&quot;La pel.licula de la vida&quot; de Maite Carranza. Conductora Margarita Vidal
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Org.Biblioteca Víctor Català

* 27-10-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura de novel.la "El Petit Príncep"
Trobada del grup de lectura &quot;El Petit Príncep&quot; amb el comentari de la novel.la &quot;El doble secret de la família Lessage&quot; de
Sandrine Destombes. Conductora Margarita Vidal.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 28-10-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Espectacle literari
&quot;Quatre parets fan una casa. Habitar, crear i morir a través del Mapa Literari Català&quot;. A través de les paraules dels nostres poetes i
poetesses, viatjareu simbòlicament pel mapa literari català. La lectura es combina amb una posada en escena delicada i l’audició de poemes
musicats. Produït per Espais Escrits i creat i interpretat per Marta Tricuera i Gerard Bidegain.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 28-10-2022 a Les hores varien segon el dia. Durada: 1 h 15 min a Sala Polivalent Municipal

Teatre: 'La melancolía del turista', de Jomi Oligor i Shaday Larios
L'Escala - Temporada Alta

Torna un dels artefactes meravellosos d’Oligor y Microscopia. Imaginar el paradís amb els objectes que parlen d’intimitat, nostàlgia i màgia. Una
galeria de miratges.
Vet aquí un viatge íntim per a un grup reduït espectadors: un petit escenari a escala on les coses apareixen i desapareixen enmig de petits esclats de
llum: ombres, imatges analògiques, mecanismes fràgils, miniatures de paper i llauna.

Creació, realització i interpretació: Shaday Larios i Jomi Oligor. Col·laboració poètica: Ángel Hernández. Col·laboració inventiva: Ivan Puig

Preu: 22 €. Entrades a: https://temporada-alta.com/shows/la-melancolia-del-turista/

28 d'octubre, 20:00
29 d'octubre, 18:00
29 d'octubre, 20:30
30 d'octubre, 18:00

Durada: 1 h 15 min

* 29-10-2022 a 11:30 h a Alfolí de la Sal

BEU-TE EL MUSEU DE L?ESCALA - ALFOLÍ DE LA SAL i CELLER MARTIN FAIXÓ
Visita a L’Alfolí de la Sal de l’Escala amb maridatge de vins del Celler Matin Faixó vins elaborats en ple Parc natural de Cap de Creus.
Visita de la sala Víctor Català, de l’exposició permanent “L’Escala i la Mar d ‘Empúries” que inclou diferents referents del mon del vi, i acabarem la
visita amb l’exposició temporal dedicada al pintor surrealista Joan Massanet, marc plenament empordanès per gaudir d’una degustació d’anxoves.

Entrades a la venda: costabrava.koobin.com.
Preu entrada: 20€ (inclou visita guiada al museu i tast de vins amb un celler de la ruta del vi D.O)
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Org.Turisme

* 29-10-2022 a 16:00 h a Plaça Víctor Català

Taller d'Scrap
Fem una Làmpada de carbassa de Halloween.
El taller tindrà una durada d'1 h.
Es faran grups de màxim 10 nens.
Activitat gratuïta.
Reserva: https:inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 29-10-2022 a 17:00 h a Plaça Víctor Català

Taller d'Scrap
Fem una Làmpada de carbassa de Halloween.
El taller tindrà una durada d'1 h.
Es faran grups de màxim 10 nens.
Activitat gratuïta.
Reserva: https:inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 29-10-2022 a 19 h a Alfolí de la Sal

Festival Clàssics l'Escala - Empúries: Voyage.
Intèrprets: Duo da Vinci, amb Fernando Trematore - Violí i Martina Alonso, Violí.
Obres de: G.F. Haendel, S. Prokofiev, D. Shostakovich, R. Gallo, F. Trematore, A. Igudesman.

Més informació i comprar entrades al web: www.associaciopaucasals.cat
Org.Associació Pau Casals i Ajuntament de l'Escala

* 31-10-2022 a 20:00 h a Cementiri Mariner

Visita guiada nocturna al cementiri mariner
Org.Ajuntament de l'Escala
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