* 01-07-2021 a a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura d'estiu
T'apuntes a la Marató de lectura que et proposa la Biblioteca Víctor Català de L'Escala, aquest estiu 2021?
Conductora Montse Castaño. Places limitades. Cal inscripció prèvia a biblioteca@lescala.cat.
Dijous, 1 de juliol, entrega del primer llibre "Entre dos Silencis" d'Aurora Bertana, en horari de biblioteca.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 01-07-2021 a 22 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
A càrrec del grup The Mirrors
Aforament limitat
Es recomana reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 01-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 01-07-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "4 versions de l'anxova de l'Escala"
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 01-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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
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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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 02-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 02-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 02-07-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Concert Joan Dausà
RESPIRA': un concert, una festa, una experiència
Venda d'entrades al web: https://promoartsmusiclive.koobin.com/index.php
Org.PromoArts Music
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* 02-07-2021 a 7:15 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Visita de la subhasta del peix blau
Tots els dimecres i divendres de juliol i agost
Visita guiada on veurem l'arribada de les barques en el port. Explicarem un munt de curiositats sobre el peix blau i viurem la subhasta en directe.
L'experiència acaba amb un autèntic esmorzar de pescadors
Preu: 15? adult / 7? nens fins a 12 anys / gratuït per menys de 3 anys
Aforament limitat
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 02-07-2021 a De 19 a 20:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Experiències enogastronòmiques "ANXO(VI)"
Maridatge d'anxoves de l'Escala amb 3 vins empordanesos.
Preu: 20 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 03-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 03-07-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Concert Joan Dausà
RESPIRA': un concert, una festa, una experiència
Venda d'entrades al web: https://promoartsmusiclive.koobin.com/index.php
Org.PromoArts Music

* 03-07-2021 a D'11 a 13 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Harmonies de vi
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Maridatge de 3 vins empordanesos amb formatges de Mas Alba i anxoves de l'Escala
Preu: 25 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 03-07-2021 a 19:00 h a Església de Sant Martí d'Empúries

Concert a càrrec del Cor Indika de l'Escala i del Cor País Meu de Salt/Barcelona
Direcció de Ramón Manent.
Obertura de portes a les 18:30h.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a corindika21@gmail.com
Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment.
No està permès moure els bancs de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la localitat.
No estarà permés l'accés al recinte una vegada iniciat el concert.
Seguiu les instruccions dels organitzadors
Org.Cor indika de l'Escala

* 03-07-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 03-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 04-07-2021 a 20:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Concert Joan Dausà
RESPIRA': un concert, una festa, una experiència
Venda d'entrades al web: https://promoartsmusiclive.koobin.com/index.php
Org.PromoArts Music

* 04-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 05-07-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 05-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 05-07-2021 a De 19 a 20:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Cicle de vins (Juliol)
Cicle de 3 sessions de tast de vins de l'Albera i del Cap de Creus.
Preu: 1 sessió 36 ? / 3 sessions 99 ?
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Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 05-07-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 05-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 05-07-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 06-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua. Cal vehicle propi.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 06-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, héroe y mito (en castellà)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 06-07-2021 a 17:00 h a Platja de Montgó

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Caiac
Activitat nàutica (nens de 10 a 12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 07-07-2021 a 18:00 h a Plaça Víctor Català

Taller d'Scrap. Travel book
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 07-07-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 07-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal
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Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 07-07-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 08-07-2021 a 15:00 h a Port la Clota

Bateig submarinisme
Immersió de passeig amb un monitor a una profunditat màxima de 5m.
L'edat mínima per realitzar aquesta activitat són els 12 anys (acompanyat d'un adult)
Preu: 30 ?
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 08-07-2021 a 22 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
A càrrec del grup Paxòfon
Aforament limitat
reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 08-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:

Pag. 8/73
Atf

vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 08-07-2021 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Festival de Guitarra Girona Costa Brava
- Cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat
- Aforament limitat a 40 localitats
- Obertura de portes a les 19:30h. Inici de l'activitat 20.00h.
- Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
- Cal portar la mascareta en tot moment.
- No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
- No estarà permés l'accès al recinte una vegada iniciat el concert
- Seguiu les instruccions dels organitzadors
- Consulteu preus
Org.Festival de Guitarra Girona Costa Brava

* 08-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 08-07-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
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Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 09-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 09-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 09-07-2021 a 19:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Inauguració exposició temporal 'Nanses i pescadors'
Aquesta exposició recull les diferents variants de nanses fetes amb la tècnica del teixit triangular 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.
Org.Museu de l'Escala

* 09-07-2021 a De 19 a 22 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Tallers de cuina amb peix de la llotja "Sushi amb peix de llotja per a principiants"
Taller de cuina amb diferents temàtiques on el peix de llotja és el principal protagonista.
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Al finalitzar us menjareu tot el que s'ha elaborat, maridat amb vi de l'Empordà.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666/660 145 304
Org.MARAM

* 09-07-2021 a 21:00 h a Sala Polivalent del Casal del Jubilat

Havaneres amb el grup Barca de Mitjana
Nits temàtiques del Casal del Jubilat "Jardí del Pedró"
Concert amb aforament limitat, més informació al Casal del Jubilat
Org.Casal del Jubilat

* 10-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 10-07-2021 a Matins: de dimarts a diumenge, de 10:00 a 13:00 h. Tardes: divendres i dissabte, de 17:00 a 20:00 h.
a Museu de l'Anxova i de la Sal

Exposició temporal "Nanses i pescadors"
Aquesta exposició recull les diferents variants de nanses fetes amb la tècnica del teixit triangular 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.
Org.Ajuntament de l'Escala

* 10-07-2021 a De 12 a 23 h a

Fira Arrels del vi
Arrels del Vi és la fira professional de vins de la DO Empordà de gamma alta, dirigida al consumidor final i als professionals dels sectors vitivinícola i
gastronòmic.
És una oportunitat única per tastar els millors vins de l'Empordà i comprar a peu de celler veritables joies vinícoles.
Org.Ajuntament de l'Escala
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* 10-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 10-07-2021 a D'11 a 13 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Cuina per la mainada
Elaborarem quatre receptes de peix acompanyat dels pares. També hi haurà activitats d'animació infantil.
Preu: 3 ? de 6 a 12 anys
Preu: 7 ? a partir de 12 anys
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 10-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 11-07-2021 a De 12 a 20 h a

Fira Arrels del vi
Arrels del Vi és la fira professional de vins de la DO Empordà de gamma alta, dirigida al consumidor final i als professionals dels sectors vitivinícola i
gastronòmic.
És una oportunitat única per tastar els millors vins de l'Empordà i comprar a peu de celler veritables joies vinícoles.
Org.Ajuntament de l'Escala

* 11-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
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La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 12-07-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 12-07-2021 a 19:00 h a Plaça de les escoles

Sortida en E-Bike
A través de l?E-Bike es podrà descobrir L?Escala i els seus recursos naturals més especials i singulars.
L?activitat inclou:
- Bicicleta elèctrica de muntanya d?alta gamma, casc, guia titulat i coneixedor del territori
-Edat mínima 16 anys. Dificultat baixa, durada 2h
-Gratuït
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 12-07-2021 a 22:00 h a La Riba

Cinema vora el mar. Projecció de la pel·lícula Green Book, de Peter Farrelly
Cal inscripció prèvia a https:// inscripcions.lescala.cat

Obertura de portes a les 21:00h

Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.

Cal portar la mascareta en tot moment, una vegada s'accedeixi al recinte.

No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
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Aforament limitat a 170 localitats
Org.Ajuntament de l'Escala

* 12-07-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 12-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 12-07-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 12-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 13-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

I tu què hi sents?
Cicle de 5 tallers de tast en què cadscun d'ells es centrarà en un dels 5 sentits físic
Preu: 28 ? ( preu paquet 5 tallers): 120 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 13-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 13-07-2021 a 16:00 h a Platja de Riells

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Vela
Activitat nàutica (nens de 10 a 12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 14-07-2021 a De 18 a 20:30 h a Plaça Víctor Català

Joc de creacions artístiques
Taller de pintura amb espècies naturals. Destinat a nens/es a partir de 4 anys.
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 14-07-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market
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Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 14-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 14-07-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 15-07-2021 a 10:00 h a

Snorkel
Descobreix un dels nostres itineraris submarins.
Activitat familiar a partir de 8 anys, sempre acompanyats d'un adult.
Preu: 10 ?
Reserves: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 15-07-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
A càrrec del grup Norfeu
Aforament limitat
Reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova
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* 15-07-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "Planificar una setmana de cuina a casa"
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 15-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 15-07-2021 a 19:00 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura d'Estiu
Grup de lectura d'Estiu. Comentari de la novel·la "Entre dos silencis" d'Aurora Bertrana.
Conductora Montse Castaño. Cal inscripció prèvia a biblioteca@lescala.cat
Entrega del llibre: Dijous, 1 de juliol a la biblioteca.
Org.Biblioteca de l'Escala

* 15-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 15-07-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 16-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 16-07-2021 a De 19:00 h a 00:00 h a Plaça de l'Univers

Festival Portalblau. Portalblaumarket. Fira Mediterrània.
Una de les novetats del Festival Portalblau és l'organització d'un Market a la plaça de l'Univers. Els visitants trobaran una gamma àmplia de productes
mediterranis
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 16-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 16-07-2021 a 22:00 h a Plaça Catalunya
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Concert de sardanes a càrrec de la Cobla Costa Brava
Cal inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Aforament limitat a 250 localitats
Obertura de portes a les 21:30h. Inici de l'activitat 22.0h.
Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment.
No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
No estarà permés l'accès al recinte una vegada iniciat el concert.
Seguiu les instruccions dels organtizadors.
Més informació: cultura@lescala.cat
Org.Ajuntament de l'Escala

* 16-07-2021 a de 10:00 h a 20:00 h a Plaça de l'església

Festivitat de la Mare de Déu del Carme - Catifa de Sal
Obligatori mantenir la distància de seguretat durant la visita
Org.Patronat de la Mare de Déu del Carme

* 16-07-2021 a 11:30 h a Església de Sant Pere de l'Escala

Festivitat de la Mare de Déu del Carme - Celebració solemne de l?Eucaristia
Ofici solemne i ofrena de peix a la Mare de Déu del Carme.
Per accedir al temple caldrà fer-ho 30 minuts abans de l?inici de l?ofici.
No es podrà accedir al temple una vegada iniciada la missa.
No es pot canviar de localitat en el banc, ni moure?l de lloc.
Hi haurà un únic accés al temple, que serà per la porta de la plaça de l?església.
La sortida del temple serà per la porta lateral, de la plaça del III Centenari.
Ús obligatori de mascareta.
Aforament limitat a 143 localitats.
Org.Parròquia de Sant Pere de l?Escala

* 16-07-2021 a 12:30 h a Alfolí de la Sal

Festivitat de la Mare de Déu del Carme - Presentació del llibre 70è aniversari de l?homenatge a la
Vellesa (1952-2021)
A càrrec de Víctor Puga, alcalde de l?Escala.
Obertura de portes a les 12:00h
Aforament limitat a 40 places.
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Cal fer reserva prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Per accedir al recinte caldrà fer-ho 30minuts abans de l?inici de les activitats, presentant la reserva.
No es podrà accedir al recinte, una vegada iniciada la presentació
No es pot canviar de localitat ni moure les cadires de lloc.
Ús obligatori de mascareta
Org.Patronat de la Mare de Déu del Carme

* 16-07-2021 a 19:00 h a Plaça Víctor Català

Festivitat de la Mare de Déu del Carme - Contes de la mar, musicats
A càrrec de Gra de sorra.
Obertura de portes a les 18:30h
Aforament limitat a 100 places. Cal reserva prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Per accedir al recinte caldrà fer-ho 30 minuts abans de l?inici de les activitats, presentant la reserva.
No es podrà accedir al recinte, una vegada iniciat l?espectacle.
No es pot canviar de localitat ni moure les cadires de lloc.
Ús obligatori de mascareta
Org.Patronat de la Mare de Déu del Carme

* 16-07-2021 a De 19 a 21 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Vins i cuina amb herbes i flors de mar
Receptes cuinades per la xef Iolanda Bustos i la sommelier, Vanesa Martin, les maridarà amb tres vins blancs.
Preu: 49 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 17-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 17-07-2021 a 19:30 h a Alfolí de la Sal

Festival Portalblau. Acte d'obertura. Homenatge a Joan Margarit.
Recital, conversa a càrrec de Carles Duarte i Maria Rubert de Ventós.
Acte amb inscripció al web del Festival https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 17-07-2021 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Festivitat de la Mare de Déu del Carme -Recital de poemes de Josep Tarrés i Fontan, i cançons
Recital de poemes de Josep Tarrés i Fontan (Girona, 1929-2021) , a càrrec de Carles Duarte.
Estrena del poema de Josep Tarrés "La galerna de Pasqua", dedicat a la Mare de Déu del Carme, a càrrec de Josep Tero (veu) i musicat per Ferran
Martínez (acordió).
Aforament limitat a 40 places. Cal reserva prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Obertura de portes a les 11:30h
Per accedir al recinte caldrà fer-ho 30 minuts abans de l?inici de les activitats, presentant la reserva.
No es podrà accedir al recinte, una vegada iniciat l?espectacle.
No es pot canviar de localitat ni moure les cadires de lloc.
Ús obligatori de mascareta.
Org.Ajuntament de l'Escala i Patronat de la Mare de Déu del Carme

* 17-07-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 17-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 17-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal
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Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 18-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 19-07-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 19-07-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 19-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix
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Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 19-07-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 19-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 20-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

I tu què hi sents?
Cicle de 5 tallers de tast en què cadscun d'ells es centrarà en un dels 5 sentits físic
Preu: 28 ? ( preu paquet 5 tallers): 120 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 20-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
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Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 20-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, héroe y mito (en castellà)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 20-07-2021 a 17:00 h a

Viu L'Escala-Mar d'Empúries - Stand up Paddle
Activitat nàutica (nens de 10 a12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 21-07-2021 a 18:00 h a Plaça Víctor Català

Taller d'Scrap. Mini Àlbum
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 21-07-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market

Pag. 24/73
Atf

Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 21-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 21-07-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 22-07-2021 a 17:00h a 21:00h a Sala Polivalent Municipal

Donació de Sang
Org.Banc de Sang i Teixits

* 22-07-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
Aforament limitat
reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 22-07-2021 a D'11 a 13 h a Port la Clota

Sortida en vaixell per la costa escalenca
Excursió que permet gaudir de la riquesa del fons marí i observar el centenar d?espècies de peixos, coralls, algues i invertebrats que hi habiten.
Preu: 10 ?
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Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 22-07-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "Els secrets dels millors arrossos mariners"
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
Preu: 15 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 22-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 22-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 22-07-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
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Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 23-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 23-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 23-07-2021 a 9:00 h a Plaça de les escoles

Sortida de gravel - Descobrim els parcs Naturals de l'Empordà
Ruta curta de gravel , combinan carreteres secundàries i pistes forestals per la plana de l?Empordà , Puig de Segalà i Aiguamolls de l?Empordà.
Dificultat baixa, durada 2h. Edat mínima 16 anys
L?activitat inclou:
- Bicicleta de Gravel i casc
- Guia titulat i coneixedor del territori
- Els participants poden portar la seva bicicleta. És indispensable que sigui de Gravel.
- Activitat gratuïta
- Reserva: inscripcions.lescala.cat
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Org.Turisme

* 23-07-2021 a 21:30 h a Cementiri Mariner

Festival Portalblau. CIA EL PALLER - Caterina Albert i Paradís
La Compania El Paller en col·laboració amb els Mals Endreços i Txema Alabert presenten Caterina Albert i Paradís. Una estrena exclusiva del
Festival Portalblau. Un espectacle site específic de dansa contemporània i composició musical en viu, ideat i creat per al Cementiri Mariner de
l'Escala.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 23-07-2021 a 21:00 h a Sala Polivalent del Casal del Jubilat

Música de tots els temps amb el duet La Solfa
Nits temàtiques del Casal del Jubilat "Jardí del Padró"
Acte amb aforament limitat
Org.Casal del Jubilat

* 23-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 24-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 24-07-2021 a Dissabte de 10:00 a 18:00 h i diumenge de 10:00 a 13:00 h. a Museu de l'Anxova i de la Sal

Taller de construcció de nanses artesanals
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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.
Preu: 120 ?.
Data: dissabte 24 i diumenge 25 de juliol de 2021.
Dissabte de 10:00 a 18:00 h (amb parada per dinar) i diumenge de 10:00 a 13:00 h.
Eines: tisores de podar i ganivet.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Inscripcions: Josep Mercader - 677660781 - info@tramats.cat - www.tramats.cat
Org.Museu de l'Escala

* 24-07-2021 a De 13 a 16 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Tallers de cuina amb peix de la llotja "Idees de tapes marineres"
Taller de cuina amb diferents temàtiques on el peix de llotja és el principal protagonista.
Al finalitzar us menjareu tot el que s'ha elaborat, maridat amb vi de l'Empordà.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666/660 145 304
Org.MARAM

* 24-07-2021 a 21:00 h a

Festival Portalblau. MIREIA CALAFELL i BJÖRT RÙNARS - Varosha Recital.
Després de Tantes mudes (2014), mereixedor de la Lletra d?Or al millor llibre publicat en català, Mireia Calafell, l'any 2020 va publicar Nosaltres, qui
(LaBreu), premi Mallorca de poesia i poemari a partir del qual s'estructura l'espectacle de música i poesia Varosha. En escena, l'acompanya la
violoncel·lista i compositora islandesa Björt Rùnars amb el seu violoncel, un teclat i pedals per fer loops electrònics.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 24-07-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 24-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal
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Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 25-07-2021 a 19:30 h a Alfolí de la Sal

Festival Portalblau. MANUEL FORCANO I MAHI BINEBINE - Conversa Literària
L'escriptor, pintor i escultor marroquí originari de Marràqueix Mahi Binebine (n. 1959), és també un dels més prestigiosos novel·listes marroquins
actuals. El seu traductor al català, el poeta Manuel Forcano, l'entrevistarà perquè desplegui davant nostre els angles secrets d'aquest creador
d'imatges i d'històries d'un novel·lista d'una tradició literària veïna, enorme, espectacular, però molt desconeguda encara a casa nostra.
Acte gratuït amb reserva prèvia al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 25-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 26-07-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 26-07-2021 a 19:00 h a Plaça de les escoles
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Sortida en E-Bike
A través de l?E-Bike es podrà descobrir L?Escala i els seus recursos naturals més especials i singulars.
L?activitat inclou:
- Bicicleta elèctrica de muntanya d?alta gamma, casc, guia titulat i coneixedor del territori
-Edat mínima 16 anys. Dificultat baixa, durada 2h
-Gratuït
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 26-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 26-07-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 26-07-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 26-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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
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autòctona, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 27-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

I tu què hi sents?
Cicle de 5 tallers de tast en què cadscun d'ells es centrarà en un dels 5 sentits físic
Preu: 28 ? ( preu paquet 5 tallers): 120 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 27-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 27-07-2021 a 17:00 h a Platja de Montgó

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Caiac
Activitat nàutica (nens de 10 a 12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 28-07-2021 a 19:00 h a Plaça Víctor Català

Conta-contes
Explicació de contes de temàtiques sostenibles.
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
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Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 28-07-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 28-07-2021 a 22:00 h a Plaça Catalunya

Concert de sardanes a càrrec de la Cobla Principal de l'Escala
Cal inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Aforament limitat a 250 localitats.
Obertura de portes a les 21:30h. Inici de l'activitat 22.0h.
Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment.
No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
No estarà permés l'accès al recinte una vegada iniciat el concert.
Seguiu les instruccions dels organtizadors.
Més informació: cultura@lescala.cat
Org.Ajuntament de l'Escala

* 28-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 28-07-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
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Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 29-07-2021 a 19:00 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura d'estiu
Grup de lectura d'estiu. Comentari de la novel·la "El riu Encès" de Miquel Martín
Conductora Montse Castaño. Cal inscripció prèvia a biblioteca@lescala.cat
Entrega del llibre: Dijous, 15 de juliol a la biblioteca.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 29-07-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
Aforament limitat
reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 29-07-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "Sardines i més sardines..."
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 29-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 29-07-2021 a 21:30 h a Mar d'en Manassa
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Festival Portalblau. FAULA D'ORFEU, de Josep Sebastià Pons.
Amb Eusebi Ayensa, Carme Callol, Jaume Comas, Mercè Managuerra, Jesús López i Nora Bosch. Direcció de Rosa Vergés i vestuari de Rosa Ros.
Amb una estructura que recorda la d?un oratori musical i amb un contingut que la converteix en un autèntic testament literari, Faula d?Orfeu és
possiblement la composició més coneguda del poeta rossellonès.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 29-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 29-07-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 30-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
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Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 30-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 30-07-2021 a 21:00 h a Mar d'en Manassa

Festival Portalblau. SUU - Actuació especial Portalblau
Qui no coneix la Suu? Podem comptar amb els dits de la mà les persones que encara no han sentit la seva meravellosa veu embolcallada per les
notes de l'ukelele que sempre l?acompanya. I és que la Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de l?actualitat. L?any 2020 va
publicar el seu segon disc Ventura, produït pel músic Carlos Sadness i va presentar el seu primer llibre Fauna i amor, un poemari que agrupa les
"cançons més personals, les que no s'ha atrevit a cantar?.
Suu emprèn el 2021 amb més força que mai i arriba al Festival Portalblau per oferir una actuació especialment dissenyada per l?ocasió, on
combinarà el seu impecable directe amb un recital de peces seleccionades del seu poemari. Una ocasió única per viure la Suu més íntima al
meravellós escenari de la Mar d?en Manassa.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 30-07-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 31-07-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal
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Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 31-07-2021 a De 13 a 16 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Tallers de cuina amb peix de la llotja "Misteris i combinacions per fer un bon brou de peix"
Taller de cuina amb diferents temàtiques on el peix de llotja és el principal protagonista.
Al finalitzar us menjareu tot el que s'ha elaborat, maridat amb vi de l'Empordà.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666/660 145 304
Org.MARAM

* 31-07-2021 a 21:00 h a Mar d'en Manassa

Festival Portalblau. MANU GUIX - Una nit amb Manu Guix
Manu Guix és un dels grans intèrprets i compositors del nostre país, amb una llarga trajectòria en la qual ha publicat cinc treballs discogràfics en
solitari. Una altra de les seves grans facetes és la seva activa participació en els musicals, tant en qualitat de compositor, com de productor i director
musical. L'èxit de tots els seus treballs en el món de les arts escèniques li ha atorgat un gran nombre de nominacions i premis en certàmens tan
prestigiosos com el MAX o el Butaca. Paral·lelament, també ha participat en diversos programes de televisió i ràdio.

Manu Guix actuarà a l'escenari de la Mar d'en Manassa per oferir un concert molt especial on repassarà la seva carrera artística. Un concert on el
públic del Festival Portablau podrà participar escollint de forma lliure el repertori. Una nit per gaudir d?aquest gran artista i el seu piano en una
vetllada propera, emotiva i exclusiva.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 31-07-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?

Pag. 37/73
Atf

Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 31-07-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 01-08-2021 a 21:00 h a Mar d'en Manassa

Festival Portalblau. JUDIT NEDDERMANN - Presentació Aire
La cantant i compositora Judit Neddermann és una de les millors veus de la seva generació. Al Festival Portalblau, presentarà les cançons del seu
quart disc Aire, una obra que arriba després de la seva col·laboració amb Alejandro Sanz a ?Este segundo?. Aquest duet ha suposat un punt
d?inflexió en la carrera de Neddermann, obrint-li les portes del mercat internacional.

Malgrat aquest salt, Neddermann continua sent fidel a sí mateixa i en el seu últim treball es reafirma com una cantautora capaç de fer servir la
introspecció com a motor creatiu. Les seves cançons dibuixen un univers sonor, propi i personal, que gira al voltant de la cançó, els sons del món i el
folk nord-americà. Un concert molt esperat a l?escenari de la Mar d?en Manassa.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 01-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
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Org.Museu de l'Escala

* 02-08-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 02-08-2021 a 21:00 h a Mar d'en Manassa

Festival Portalblau. ALBA CARMONA - Canciones de Floklore
La Mar d'en Manassa serà l'escenari on 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.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 02-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 02-08-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 02-08-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
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Org.Turisme

* 02-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 03-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

I tu què hi sents?
Cicle de 5 tallers de tast en què cadscun d'ells es centrarà en un dels 5 sentits físic
Preu: 28 ? ( preu paquet 5 tallers): 120 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 03-08-2021 a 21:00 h a Mar d'en Manassa

Festival Portalblau. DAFNÉ KRITHARAS - Djoyas de Mar
Nascuda el 1992 a París, de pare grec i mare francesa, la inspiració de Dafné Kritharas es troba a la cruïlla del món oriental i occidental. Va créixer
amb el so de cançons judeo-espanyoles i va estar molt influenciada per La Rebétiko, l'estil de música tradicional grec on el cant s'imposa com un
segon vent. L'artista actuarà per primera vegada al país i ho farà a l'escenari de la Mar d'en Manassa, dins del Festival Portalblau, presentant el seu
disc Djoyas de Mar. Un recull de cançons lligades a l'experiència de l'exili i el desarrelament.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala i Temproductions

* 03-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 03-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, héroe y mito (en castellà)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 04-08-2021 a 18:00 h a Plaça Víctor Català

Taller d'Scrap. Targeta Pop Up
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 04-08-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 04-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 04-08-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 05-08-2021 a D'11 a 13 h a Port la Clota

Sortida en vaixell per la costa escalenca
Excursió que permet gaudir de la riquesa del fons marí i observar el centenar d?espècies de peixos, coralls, algues i invertebrats que hi habiten.
Preu: 10 ?
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 05-08-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "4 receptes healthy fetes amb peix fresc"
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 05-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 05-08-2021 a 21:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. COR DE TEATRE - Ombres i llum
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.
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Al Festival Portalblau s?estrena la Variació II en la qual les ombres que reviuen són tres dones gregues: Antígona, Cassandra i Lisístrata.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions

* 05-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 05-08-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 06-08-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS - Clamor
Dos anys i mig després Maria Arnal i Marcel Bagés tornen al Festival Portalblau amb el seu esperat segon disc CLAMOR. Una obra composada,
enregistrada i produïda entre Barcelona i Atenes al costat de David Soler. Aquest treball redimensiona el concepte de tradició i l'introdueix
definitivament a l?endemà.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions

* 06-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 06-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 06-08-2021 a De 19 a 20:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Experiències enogastronòmiques "ANXO(VI)"
Maridatge d'anxoves de l'Escala amb 3 vins empordanesos.
Preu: 20 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 06-08-2021 a 21:00 h a Sala Polivalent del Casal del Jubilat

Concert de saxos amb Saxofònics
Nits temàtiques del Casal del Jubilat "Jardí del Padró"
Acte amb aforament limitat
Org.Casal del Jubilat

* 06-08-2021 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Festival Clàssics L'Escala-Empúries. Folklore i jazz fusió
Concert de la formació Gradus Jazz
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Enrique Lleida ( Piano & Baix), Pablo Lleida (Baix & Piano) i Santi Lleida (Bateria)
Obres de: E. Lleida, P. Lleida, A. Vivaldi, F. Caballero
Informació i venda d'entrades:
Durant el concert cal seguir les mesures de prevenció sanitària: ús de mascareta i mantenir les distàncies.
Informació i venda d'entrades:
Anticipada fins el dia abans del concert a: www.atrapalo.com
A taquilla una hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia a: http://inscripcions.lescala.cat
Org.Associació Pau Casals i Ajuntament de l'Escala

* 07-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 07-08-2021 a Dissabte de 10:00 a 18:00 h i diumenge de 10:00 a 13:00 h. a Museu de l'Anxova i de la Sal

Taller de construcció de nanses artesanals
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.
Preu: 120 ?.
Data: dissabte 7 i diumenge 8 d'agost de 2021.
Dissabte de 10:00 a 18:00 h (amb parada per dinar) i diumenge de 10:00 a 13:00 h.
Eines: tisores de podar i ganivet.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Inscripcions: Josep Mercader - 677660781 - info@tramats.cat - www.tramats.cat
Org.Museu de l'Escala

* 07-08-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. ANDREA MOTIS I RANDY GREER - A Swingin Story.
Aquest any Andrea Motis edita el seu nou treball A Swingin Story i convida el vocalista Randy Greer (nét de Sonny Greer, el famós bateria de Duke
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Ellington), serà l'únic concert que faci aquest estiu amb aquest format. Motis ens oferirà per primera vegada en la seva trajectòria un duo
femení-masculí, un programa ple de contrasts vocals.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions

* 07-08-2021 a D'11 a 13 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Harmonies de vi
Maridatge de 3 vins empordanesos amb formatges de Mas Alba i anxoves de l'Escala
Preu: 25 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 07-08-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 07-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 08-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
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Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 08-08-2021 a De 21 a 23:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Sopar i música al compàs dels pescadors
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.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 08-08-2021 a 20:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. EL POT PETIT - El Pot Petit en concert
El Festival Portalblau presenta El Pot Petit en concert. Un espectacle molt festiu que combinarà la música i els titelles, amb els millors temes dels
seus quatre discos. El Fòrum Romà d?Empúries serà el marc escollit on petits i grans passaran una molt bona estona. Amb més de 15.000 còpies
venudes, 600 concerts i milions de visualitzacions al seu canal de YouTube i nombrosos seguidors a les xarxes socials.

El Pot Petit és un dels grups de referència dins l'àmbit de la música per a públic familiar. Tots els seus treballs discogràfics han tingut una molt bona
acollida, aconseguint que les seves cançons formin part del dia a dia de moltes famílies.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions

* 09-08-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 09-08-2021 a 19:00 h a Plaça de les escoles

Sortida en E-Bike
A través de l?E-Bike es podrà descobrir L?Escala i els seus recursos naturals més especials i singulars.
L?activitat inclou:
- Bicicleta elèctrica de muntanya d?alta gamma, casc, guia titulat i coneixedor del territori
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-Edat mínima 16 anys. Dificultat baixa, durada 2h
-Gratuït
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 09-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 09-08-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 09-08-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 09-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
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Org.Museu de l'Escala

* 10-08-2021 a 21:30 h a La Riba

Matrioshka, espectacle de videodansa, de la companyia Dansa en Blanc
Reserves anticipades al web https://inscripcions.lescala.cat
Acte amb aforament reduït, seguiu les normes de prevenció de la Covid-19.
Preu de l'entrada: 10 euros que s'abonarà el mateix dia de l'actuació
Org.Dansa en Blanc i Ajuntament

* 10-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

I tu què hi sents?
Cicle de 5 tallers de tast en què cadscun d'ells es centrarà en un dels 5 sentits físic
Preu: 28 ? ( preu paquet 5 tallers): 120 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 10-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 10-08-2021 a 17:00 h a

Viu L'Escala-Mar d'Empúries - Stand up Paddle
Activitat nàutica (nens de 10 a12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 11-08-2021 a 18:00 h a Plaça Víctor Català

Fem joguines amb materials reciclats
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Taller per donar vida a materials per reciclar. Destinat a nens/es a partir de 6 anys.
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 11-08-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 11-08-2021 a 22:00 h a Plaça Catalunya

Concert de sardanes, a càrrec de la cobla Foment del Montgrí
Cal inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Aforament limitat a 250 localitats
Obertura de portes a les 21:30h. Inici de l'activitat 22.0h.
Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment.
No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
No estarà permés l'accès al recinte una vegada iniciat el concert.
Seguiu les instruccions dels organtizadors.
Més informació: cultura@lescala.cat
Org.Ajuntament de l'Escala

* 11-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 11-08-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó
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Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 12-08-2021 a De 12:00 a 14:00 h a Port la Clota

Ruta marinera especial + tastet d'anxoves
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, contemplant les meravelles geològiques de la costa del Montgrí. Bany opcional.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Preu: 25 ? adult, 12 ? de 3 a 10 anys, i gratuït menors de 3 anys.
Obligatori reserva amb pagament en efectiu, màxim el dia anterior al Museu de l?Anxova i de la Sal de 10:00 a 13:00 h.
Org.Museu de l'Escala

* 12-08-2021 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura d'estiu
Grup de lectura d'Estiu. 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.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 12-08-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
A càrrec del grup Biterna
Aforament limitat
Es recomana reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 12-08-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "Suquets i romescos per tornar-se boig"
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
Preu: 10 ?
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Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 12-08-2021 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Festival de Guitarra Girona Costa Brava
- Cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat
-Aforament limitat a 40 localitats
-Obertura de portes a les 19:30h. Inici de l'activitat 20.00h.
- Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
-Cal portar la mascareta en tot moment.
-No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
-No estarà permés l'accès al recinte una vegada iniciat el concert
-Seguiu les instruccions dels organitzadors
-Consulteu preus
Org.Festival de Guitarra Girona Costa Brava

* 12-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 12-08-2021 a 21:00 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. MAGÍ SERRA I ANAMARIA KLAJNSCEK - Cossoc.
COSSOC 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.

Anamaria i Magí van començar a treballar junts fa tres anys, i COSSOC és la seva primera peça completa. La peça neix del seu interès comú en una
recerca fora l'espai habitual del teatre. La Muralla Grega d?Empúries ha estat l?espai especialment escollit.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions
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* 12-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 12-08-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 13-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 13-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
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Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 13-08-2021 a De 19 a 22 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Tallers de cuina amb peix de la llotja "Sushi amb peix de llotja per avançats"
Taller de cuina amb diferents temàtiques on el peix de llotja és el principal protagonista.
Al finalitzar us menjareu tot el que s'ha elaborat, maridat amb vi de l'Empordà.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666/660 145 304
Org.MARAM

* 13-08-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. OQUES GRASSES - Presentació nou disc
Amb Fans del Sol (2019), Oques Grasses van esdevenir un dels millors grups del país. Un àlbum ple de temes que van ser autèntics himnes per més
d'una generació. El seu directe, amb una producció colossal i unes lletres extraordinàries, va marcar un abans i un després de l'escena actual. L'any
2020 es van tancar a l'estudi per enregistrar el seu nou disc i cinquè de la seva carrera artística. Un treball fet a consciència i treballat a foc lent; un
pas de gegant creat amb produccions insòlites i lletres excepcionals.

Amb el disc acabat de sortir del forn, Oques Grasses actuaran al Festival Portalblau per primera vegada, i ho faran a l'escenari del Fòrum Romà
d'Empúries. Una nit on el grup osonenc delectarà a tots els assistents amb el seu nou i esperat directe.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions

* 14-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 14-08-2021 a 22:00 h a Església de Sant Pere de l'Escala

Festival Clàssics L'Escala-Empúries. Una nit entre Mozart i Beethoven.
Concert de la Festival Chamber Orchestra, dirigida per Horst Sohm i amb la violinista Johanna Röhrig
Obres de L.v. Beethoven i W.A. Mozart
Durant el concert cal seguir les mesures de prevenció sanitària: ús de mascareta i mantenir les distàncies.
Informació i venda d'entrades:
Anticipada fins el dia abans del concert a: www.atrapalo.com
A taquilla una hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia a: http://inscripcions.lescala.cat
Org.Associació Pau Casals i Ajuntament de l'Escala

* 14-08-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. MANEL - Per la bona gent
Després d?assolir el número 1 a les llistes de vendes (físic i streaming) amb Per la bona gent (Ceràmiques Guzmán, 2019) ?i convertir-se en l?únic
artista que ho aconsegueix quatre vegades consecutives amb discs cantats en català?, Manel van començar una gira que quedaria fatalment
interrompuda per la pandèmia. Lluny d?acomodar-se, la banda barcelonina va tornar als escenaris a mitjans de 2020 amb el millor espectacle de la
seva carrera i va aprofitar per rematar tres cançons inèdites.

Els Manel tornaran al Festival Portalblau 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.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions

* 14-08-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 14-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
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textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 15-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 15-08-2021 a De 21 a 23:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Sopar i música al compàs dels pescadors
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.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 15-08-2021 a 22:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Festival Portalblau. MIKI NÚNEZ - Iceberg
El cantant de Terrassa pujarà a l?escenari del Fòrum Romà d?Empúries, on cantarà 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.
Venda d'entrades al web del Festival Portalblau: https://portalblau.cat/ca
Org.Ajuntament de l'Escala, MAC Empúries i Temproductions
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* 16-08-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 16-08-2021 a De 19 a 20:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Cicle de vins (Agost)
Cicle de 3 sessions de tast de vins de l'Albera i del Cap de Creus.
Preu: 1 sessió 36 ? / 3 sessions 99 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 16-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 16-08-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 16-08-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme
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* 16-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 17-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 17-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, héroe y mito (en castellà)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 17-08-2021 a 17:00 h a Platja de Montgó

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Caiac
Activitat nàutica (nens de 10 a 12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
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Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 18-08-2021 a 19:00 h a Plaça de l'Univers

IogaKids
Activitat per apropar els infants a connectar amb el seu cos i la seva ment. Destinat a nens/es a partir de 4 anys.
Cal portar l'esterilla o tovallola de casa.
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 18-08-2021 a De 19 a 00 h a La Riba

Riba Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 18-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 18-08-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 19-08-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 19-08-2021 a De 12:00 a 13:00 h a Port la Clota

Ruta marinera especial + tastet d'anxoves
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, contemplant les meravelles geològiques de la costa del Montgrí. Bany opcional.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Preu: 25 ? adult, 12 ? de 3 a 10 anys, i gratuït menors de 3 anys.
Obligatori reserva amb pagament en efectiu, màxim el dia anterior al Museu de l?Anxova i de la Sal de 10:00 a 13:00 h.
Org.Museu de l'Escala

* 19-08-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
A càrrec del grup Cor Indika
Aforament limitat
Es recomana reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 19-08-2021 a 15:30 h a

Bateig submarinisme
Immersió de passeig amb un monitor a una profunditat màxima de 5m.
Activitat dirigida a major de 12 anys (acompanyats d'un adult).
Preu: 30 ?
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 19-08-2021 a De 18 a 20 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Activitats gastronòmiques "La cuina dels pescadors de l'Escala"
"Show cookings" que ens premetran degustar delicioses propostes gastronòmiques relacionades amb el peix blau i la cuina marinera.
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Preu: 15 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 19-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 19-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 20-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 20-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 20-08-2021 a 21:00 h a Sala Polivalent del Casal del Jubilat

Mag Dodo i Faquix Vaxi
Nits temàtiques del Casal del Jubilat "Jardí del Padró"
Acte amb aforament limitat
Org.Casal del Jubilat

* 21-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 21-08-2021 a 9:00 h a Plaça de les escoles

Sortida de cicloturisme en família
La finalitat de la sortida és posar en valor el Parc amb una sortida de descoberta del mateix enfocat per fer en família i amb una bicicleta de BTT.
- Nivell de dificultat: Baix .
- Activitat Gratuïta
- Edat mínima: 16 anys´
- Reserva: inscripcions.lescala.cat

Pag. 62/73
Atf

Org.Turisme

* 21-08-2021 a De 13 a 16 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Tallers de cuina amb peix de la llotja "Cuina Kaiseki"
Taller de cuina amb diferents temàtiques on el peix de llotja és el principal protagonista.
Al finalitzar us menjareu tot el que s'ha elaborat, maridat amb vi de l'Empordà.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666/660 145 304
Org.MARAM

* 21-08-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 21-08-2021 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Festival Clàssics L'Escala-Empúries. El Mar
Concert de Nora Bosch, Piano
Obres de C. Saint-Saëns, M. Ravel, R. Strauss, F. Liszt, A. Scriabin, C. Debussy, Rachmaninov
Durant el concert cal seguir les mesures de prevenció sanitària: ús de mascareta i mantenir les distàncies.
Informació i venda d'entrades:
Anticipada fins el dia abans del concert a: www.atrapalo.com
A taquilla una hora abans del concert.
També podeu fer inscripció prèvia a: http://inscripcions.lescala.cat
Org.Associació Pau Casals i Ajuntament de l'Escala

* 21-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
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Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 22-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 22-08-2021 a De 21 a 23:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Sopar i música al compàs dels pescadors
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.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 23-08-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 23-08-2021 a 19:00 h a Plaça de les escoles

Sortida en E-Bike
A través de l?E-Bike es podrà descobrir L?Escala i els seus recursos naturals més especials i singulars.
L?activitat inclou:
- Bicicleta elèctrica de muntanya d?alta gamma, casc, guia titulat i coneixedor del territori
- Edat mínima 16 anys. Dificultat baixa, durada 2h
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-Gratuït
- Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 23-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 23-08-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 23-08-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 23-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala
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* 24-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 24-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 24-08-2021 a 16:00 h a Platja de Riells

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Vela
Activitat nàutica (nens de 10 a 12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 25-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Plaça Víctor Català

Taller d'estampació
Estampació d'una samarreta amb materials naturals. Destinat a nens/es a partir de 6 anys.
L'organització facilitarà una samarreta a cada nen/a
Aforament límitat.
Activitat gratuïta
Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 25-08-2021 a De 19 a 00 h a La Riba
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Riba Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 25-08-2021 a De 10:30 a 12:30 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 25-08-2021 a De 21 a 23:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Sopar i música al compàs dels pescadors
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.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666
Org.MARAM

* 25-08-2021 a 22:00 h a Plaça Catalunya

Concert de Sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles
Cal inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Aforament limitat a 250 localitats
Obertura de portes a les 21:30h. Inici de l'activitat 22.0h.
Cal accedir al recinte amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a l'entrar.
Cal portar la mascareta en tot moment.
No està permès moure les cadires de lloc ni canviar de localitat una vegada s'haguin acomodat a la cadira.
No estarà permés l'accès al recinte una vegada iniciat el concert.
Seguiu les instruccions dels organtizadors.
Més informació: cultura@lescala.cat
Org.Ajuntament de l'Escala

* 25-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors
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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. Preu: 5 ?
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 26-08-2021 a 8:00 h a Plaça de l'Univers

Tai Txi
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 30 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 26-08-2021 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura d'estiu
Grup de lectura d'Estiu. 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.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 26-08-2021 a 22:00 h a Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

Música en directe al Jardí del CER
A càrrec del grup Oreig de Mar
Aforament limitat
reserva anticipada al bar del CER o al telèfon 696 153 414
Donatiu 3?
Org.Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova

* 26-08-2021 a 15:00 h a Port la Clota

Snorkel Científic
Activitat familiar on es farà Snorkel des d'una perspectiva científica.
Edat mínima per participar a l'activitat és de 8 anys.
Preu: 10 ? (Material Inclòs)
Reserves: inscripcions.lescala.cat
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Org.Turisme

* 26-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Molí de Sant Vicenç a les Corts
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura fluvial. Cal portar vehicle propi. Preu: 5 ?. Opcional:
vermut al Molí (preu 8 ?).
Cal inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 26-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, heroi i mite (en català)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 27-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Visita guiada: Sant Martí d?Empúries medieval
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.
Preu: 5 ? per persona. Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 27-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Arbres singulars i Duna litoral en bicicleta
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Passejada amb bicicleta pel camí forestal d'Empúries, on coneixerem els arbres del poble catalogats com a monumentals, així com el procés de
fixació de les dunes a final del segle XIX i històries de les platges com l?arribada de la Flama Olímpica.
Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Per fer aquesta ruta podeu llogar bicicletes a l'Oficina de Turisme (plaça Escoles, 1. Tel. 972 77 06 03). Recomanem reservar-les amb dos o tres dies
d'antelació.
Org.Museu de l'Escala

* 27-08-2021 a De 19 a 22 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Tallers de cuina amb peix de la llotja "Idees de tapes marineres"
Taller de cuina amb diferents temàtiques on el peix de llotja és el principal protagonista.
Al finalitzar us menjareu tot el que s'ha elaborat, maridat amb vi de l'Empordà.
Preu: 35?
Reserves: info@maram.cat o al 972 771 666/660 145 304
Org.MARAM

* 28-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Alfolí de la Sal

Taller de construcció de barquetes de suro
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.
Preu: 5? per persona (inclou material)
Inscripció prèvia a http://www.inscripcions.lescala.cat
IMPORTANT: Cada menor ha d?anar acompanyat d?un adult.
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 28-08-2021 a De 10 a 21 h a Plaça de l'Univers

Botiga al Carrer
L'UBET organitza el Botiga al Carrer, on podreu gaudir de l'Escala i el seu comerç.
Org.UBET

* 28-08-2021 a D'11 a 12:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pesca -Amb temps i una canya
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Taller on s'ensenya a preparar la canya, l'esquer... a través dels consells d'un pescador.
Acabada l'activitat, es retornaran els peixos al mar
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 28-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Ruta Víctor Català
Es tracta d?un passejada pel barri vell de l?Escala, a través dels indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en aquest poble, amb lectura de
textos davant de la casa pairal, l?interior de l?Església de Sant Pere, 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).
Preu: 5 ?. Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 29-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta meteorològica i climàtica per l'Escala
La situació geogràfica de l'Escala fa que el 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 meteorològics.
Preu: 5 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 30-08-2021 a De 19 a 00 h a Plaça de l'Univers

Univers Market
Mercat artesanal
Org.Ajuntament de l'Escala

* 30-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de pot d'anxoves
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Visita al Maram i taller de salaons, on elaborarem el nostre pot de d'anxoves.
Preu: 10 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 30-08-2021 a De 18:00 a 20:00 h a Torre de Montgó

Visita guiada Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala
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. Preu: 3 ?
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Cal portar mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 30-08-2021 a 8:00 h a La Platja

Ioga a la platja
Important portar l'esterilla o tovallola de casa
Activitat gratuïta. Seguint les indicacions higièniques i sanitàries d'activitats és d'ús obligat dur la mascareta.
Aforament limitat a 20 persones.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 30-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta Camí de Ronda i búnquers de les Planasses
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, amb espècies endèmiques com el Coixí de monja. Preu: 5 ?. Cal vehicle propi.
Inscripció prèvia a https://inscripcions.lescala.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 31-08-2021 a De 10:30 a 12:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

Ruta El camí del Palau
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 vehicle propi. Preu: 5 ?.
Inscripció prèvia a http://inscripcions.lescala.cat
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Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 31-08-2021 a De 18 a 19:30 h a Maram. Centre d'Interpretació del Peix

Taller de nusos
Apren a fer diferents nusos mariners relacionats en el món de la pesca.
Preu: 6 ?
Reserva: info@maram.cat o al 972 771 666 / 660 145 304
Org.MARAM

* 31-08-2021 a De 18:30 a 20:00 h a Veïnat de Sant Martí d'Empúries

Ruta Capitán Trueno, héroe y mito (en castellà)
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.
Preu adults: 18 ?. Preu nens: 9 ? (-11 anys).
Reserves: https://www.empordaemotions.cat
Tel. 972 67 65 63 - info@empordaemotions.cat
Recomanem portar calçat còmode, protecció solar i aigua.
Cal dur mascareta i respectar les normes sanitàries.
Org.Museu de l'Escala

* 31-08-2021 a 17:00 h a

Viu L'Escala-Mar d'Empúries - Stand up Paddle
Activitat nàutica (nens de 10 a12 anys acompanyats d'un adult)
Preu: 10 ?
Aforament limitat a 20 persones.
Reseva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme
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