Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d’activitats és d’ús obligat dur la mascareta.
Fins 5 d’abril a l’Alfolí de la Sal

EXPOSICIÓ L’ESCALA – GENT DEL MAR
Homenatge al fotògraf Miquel Bataller. Horari: divendres i dissabte de 10 a 13h i 17 a 20h; diumenge i dilluns de 10h
a 13h.

Divendres 2 d’abril a les 10:00 h al Club Nàutic l’Escala

VIU L’ESCALA MAR D’EMPÚRIES AMB STAND UP PADDLE
Vine a descobrir el litoral de l’Escala des del Mar – Parc Natural amb la mà d’una professional biòloga marina. Ruta
familiar. Activitat a partir de 12 anys. Preu: 10€.
Inscripcions via web: inscripcions.lescala.cat

Divendres 2 d’abril a les 17:00 h a la Riba

CONTACONTES INFANTIL
Explicació del conte: els Follets Sabaters i altres contes màgics. Activitat gratuïta.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Divendres 2 d’abril a les 18:00 h a l’Alfolí de la Sal

RUTA BARRI VELL I CASA DE PESCADORS
Una passejada pel barri Vell de l’Escala per conèixer la seva essència i visitar l’interior de la casa de Pescadors can
Cinto Xuà, del segle XVIII. Preu: 5€. Punt de trobada Alfolí de la Sal.
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Divendres 2 d’abril a les 22:00 h a Televisió l’Escala

PROGRAMA ESPECIAL VIA CRUCIS VIVENT
Programa de televisió produït i realitzat per la Comissió El Rosetó i Canal 10 Empordà, sobre la representació del Via
Crucis vivent a l'Escala.
Freqüència d'emissió: Canal 48 de l'UHF (TDT) i 26 de l'UHF (cable) o per www.canal10emporda.cat

Dissabte 3 d’abril a les 11:00 h al Museu de l’Anxova i de la Sal

RUTA DEL PETIT PRINCEP
Passejada pel passeig de Riells que ens permetrà conèixer el famós conte poètic i filosòfic, El Petit Princep, com el seu
autor, Antonie Des Saint-Exupéry, i la seva relació amb l’Escala. Preu: 5€. Punt de trobada: MASLE.
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Dissabte 3 d’abril a les 17:00 h a la Riba

TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE BARQUETES
Aprendrem a construir una barqueta de suro aparellada amb vela llatina que us podreu emportar, a més de la
història, els noms de cada parta de la barca i la navegació a la vela. Preu: 5€
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Diumenge 4 d’abril a les 11:00 h al Museu de l’Anxova i de la Sal

RUTA METEOROLOLÒGICA I CLIMÀTICA PER L’ESCALA
La situació geogràfica de l’Escala fa que els seu clima i els fenòmens meteorològics que hi esdevenen tinguin una
singularitat i impacte notable. 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 metrològics. Preu: 5€. Punt de trobada: MASLE
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Diumenge 4 d’abril a les 11:00 h a la Riba

TALLER INFANTIL: CREA LA TEVA FIGURA DE CONILLET
Activitat dirigida a nens i nenes a partir de 6 anys. Activitat gratuïta.
Inscripcions Oficina de turisme
Diumenge 4 d’abril a les 12:30 h a la Riba

CONCERT DE CARAMELLES
Concert de caramelles a càrrec del Cor Indika
Activitat gratuïta
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Dilluns 5 d’abril a les 11:00 h al Museu de l’Anxova i de la Sal

EL CAMÍ DEL PALAU, RUTA DE NATURA I PATRIMONI ENTRE PARETS SEQUES AL MONTGRÍ
Passejada des del camí del Termes, seguint les parets de pedra seca de l’antic camí d’Empúries, entre camps de vinya i
oliveres, fina a arribar a l’ermita de Santa Maria del Palau que també visitarem. Preu: 5€. Punt de trobada: MASLE
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Dissabte 10 d’abril a les 10:00 h a la Plaça Univers

IOGA A LA PLATJA
Cal portar l’esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta
Inscripcions: inscripcions.lescala.cat

Divendres 16 d’abril a les 19:00 h al Museu de l’Anxova i de la Sal

XII JORNADES DEL CENTRE D’ESTUDIS ESCALENCS 2021
Inauguració i obertura de l’exposició Fluvius realitzada per Pere Puigvert i Carles Torrent. Presentació del llibre “El
Curs del Fluvià en el tram baix”- segles XVI-XX, de Sant Pere Pescador a Empúries, a càrrec de Marisa Roig Simon,
arxivera i autora de la monografia.

Dissabte 17 d’abril a les 10:00h al Museu de l’Anxova i de la Sal

SORTIDA - XII JORNADES DEL CENTRE D’ESTUDIS ESCALENCS 2021
Sortida per conèixer el tram baix del Fluvià acompanyats per l’autora del del llibre “El Curs del Fluvià en el tram baix”segles XVI-XX, de Sant Pere Pescador a Empúries, a càrrec de Marisa Roig Simon, arxivera i autora de la monografia.
Divendres 23 d’abril a les11:00h a la Riba

SANT JORDI – VIU LA LECTURA
4ª edició - Lectura en veu alta de textos del llibre "Llegendes de pescadors i altres històries de la mar" de Joan de Déu
Prats.
Si voleu participar com a lectors, inscriviu-vos a la biblioteca del 6 al 22 d’abril a: biblioteca@lescala.cat – Telf.
972.77.17.07 – WhatsApp 645.481.064

Divendres 23 d’abril a les19:00h a la Plaça Víctor Català

SANT JORDI – RECITAL MUSICAL
Recital Musical "Castells de mar en festa", un homenatge a Maria-Mercè Marçal a càrrec de
PEREPAU XIMENIS, acordió i percussions - SARA PARÉS, veu i flautes - BALTASAR FONTS, veu i guitarra.
Aforament Limitat. Cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat

Dissabte 24 d’abril a les 17:00h a la Mar d’en Manassa

IX CALA POÈTICA
Poesia a l'aire lliure. Commemoració del centenari del naixement de Enric Casassas i Simó, a càrrec dels poetes Enric
Casassas i Figueras i Guim Valls.
Presentació: Anna Casas. Interpretació musical: Daniel Regincós. Sonorització: Sons DJ. Aforament limitat .
Cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat

TRESORS D’EMPÚRIES al Museu Arqueològic de Catalunya - Empúries
Exposició d’una àmplia selecció de peces més rellevants conservades a les col·leccions dels Museu d’arqueologia de
Catalunya – Empuries.

