* 01-05-2022 a 10:30h a 14:00h a Plaça Catalunya

VII Fira d'Entitats Culturals
La Fira és una trobada lúdica amb totes aquelles associacions que, des de diferents perspectives, treballen per la cultura, a l'Escala.
Té per objectiu donar a conèixer la important xarxa associativa escalenca, posant de manifest totes les activitats que desenvolupen de forma altruista
i, possibilitant, al mateix temps, una plataforma de diàleg entre els vilatans i entre elles mateixes.
Org.Ajuntament de l'Escala

* 01-05-2022 a 11:00h a Club Nàutic l'Escala

Ruta guiada en vela de creuer
Activitat nàutica de 2 hores de durada.
LLoc: Club Nàutic l'Escala
Hora: de 11h
Preu:10€
Reserva: https://inscripcions.lescala.cat
Org.turisme

* 04-05-2022 a 19:00 h a Alfolí de la Sal

Presentació projecte Viu en blau
Org.Carme Formatjé

* 05-05-2022 a 16 h a Biblioteca Víctor Català

Espai de converses i amistat - CÀRITAS
Espai setmanal de converses i amistat , a càrrec de l'entitat CÀRITAS, adreçat a la gent gran. Una trobada per compartir les inquietuds, els interessos
o les problemàtiques que afecten als participants. Un espai on parlar i ser escoltat. Cada dijous a les 16 h a la Biblioteca de l'Escala
Org.Biblioteca Víctor Català

* 05-05-2022 a 19:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

II Taller de cançons tradicionals de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya
Recuperació i pràctica col·lectiva de les cançons recollides a l’Escala, per Palmira Jaquetti l’any 1929 i per altres autors en el marc de les Missions de
Recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya iniciades ara fa cent anys (1922).
El taller constarà de deu sessions entre els mesos de març i maig i es culminarà amb una audició pública de les cançons apreses.
Per participar-hi no cal tenir coneixements acadèmics de música ja que es tracta d’un aprenentatge distès i assequible a qualsevol persona amb un
mínim d’oïda i ganes de cantar en grup.
Informació i inscripcions: museu@lescala.cat
Taller conduït per Ramon Manent. Activitat gratuïta.
Org.Museu de l'Escala

* 06-05-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Bibliopresentació llibre
Presentació llibre &quot;Maite, vaig ser jo, podries ser tu&quot; d'Àngels Roura Massaneda a càrrec de l'autora i psicopedagoga Àngels Roura i Pep
Targa. L'experiència personal de violència de gènere viscuda per la pròpia autora.
Org.Biblioteca Víctor Català
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* 07-05-2022 a 10:30h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Empúries: Joc de pistes
Resoleu un enigma que us plantegem, responent preguntes i trobant les respostes escampades pel jaciment. Activitat adreçada a families amb nens
a partir de 6 anys. Per fer lluirement ple conjunt arqueològic i el museu. Durada aproximada 1.30h. No cal reserva prèvia, es podrà recollir el material
en l'horari establert. Places limitades.
Org.Turisme

* 07-05-2022 a 11.00h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Contacontes
Us explicarem històries i aventures de l'aventura de l'antiga Grècia protegonitzades per herois i animals màgics, terribles i misteriosos. Després us
podreu fer el vostre pròpi animal mitològic.
Org.Turisme

* 07-05-2022 a 11.30h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Visita Romana
Visita per conèixer els espais més destacats de les ciutats grega i romana d'Empúries de la mà dels seus antics habitants.
Punt de trobada: davant de les muralles de la ciutat grega
Reserva prèvia: reservesempuries@gencat.cat
Org.Turisme

* 07-05-2022 a 11:00 h a Església de Sant Pere de l'Escala

Visita al barri vell de l'Escala
Visita per conèixer algunes històries i curiositats de l'origen de la població i la seva expansió al voltant del primer port i que va anar agafant
personalitat pròpia amb edificis com l'església parroquial de Sant Pere o Can Maranges, i molt especialment amb les senzilles cases de pescadors
que formen par de la majoria dels carrers estrets del centre.
Reserva: https://inscripcions.lescala.cat
Preu: 5€
Org.Turisme

* 07-05-2022 a 16:00h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Contacontes
Us explicarem històries i aventures de l'aventura de l'antiga Grècia protegonitzades per herois i animals màgics, terribles i misteriosos. Després us
podreu fer el vostre pròpi animal mitològic.
Org.Turisme

* 07-05-2022 a 17,30 h a Mar d'en Manassa

Cala Poètica
EL MEU PAÍS I EL MAR: recital de poesia a l'aire lliure a la Mar d'en Manassa
Org.Biblioteca Víctor Català

* 07-05-2022 a 17.30h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Visita Romana
Visita per conèixer els espais més destacats de les ciutats grega i romana d'Empúries de la mà dels seus antics habitants.
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Punt de trobada: davant de les muralles de la ciutat grega
Reserva prèvia: reservesempuries@gencat.cat
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De 10 a 13h. a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Legio V de Blanes
Al llarg del matí, el grup de recontrucció militar romana desfilarà pel jaciment i explicarà com s'organitzava l'exèrcit Romà.
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De 10:30h a 13:30h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Taller de jocs
Un ventall de jocs d'època grega i romana perquè jugueu com els notres avantpassats i perquè en gaudi lliurement durant tot el dia
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De 10:30h a 14:00h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Taller d'oficis i artesans romans
El grup de reconstrucció històrica de Badalona oferirà demostracions de tallers i activitats sobre la vida quotidiana a l'antiga Roma
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De 10h a 19h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Portes obertes MAC-Empúries
Portes obertes MAC- Empúries durant tot el dia, de 10h a 19h.
Org.Turisme

* 07-05-2022 a de 12h a 13h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Audiovisual del Criptopòrtic de la Domus dels mosaics
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De 15:30h a 18:30h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Taller d'oficis i artesans romans
El grup de reconstrucció històrica de Badalona oferirà demostracions de tallers i activitats sobre la vida quotidiana a l'antiga Roma
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De 16h a 18:30h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Taller de jocs
Un ventall de jocs d'època grega i romana perquè jugueu com els notres avantpassats i perquè en gaudi lliurement durant tot el dia
Org.Turisme

* 07-05-2022 a De les 16.30h a 17h. a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Audiovisual del Criptopòrtic de la Domus dels mosaics
Org.Turisme

* 07-05-2022 a Tot el dia a
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Triumvirat Mediterrani
Org.turisme

* 08-05-2022 a 11:30 a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

VISITA ROMANA
Els antics habitants de l’Emporiae romana del segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita com es vivia i com eren les cases, carrers, places i
temples de la seva ciutat. Una visita pensada per a tots els públics per tal de conèixer la història de l’antiga ciutat d’Empúries. Visita en català.
Org.Empúries MAC

* 11-05-2022 a 17h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura "Els lectíbers Xalons"
Grup de lectura de literatura infantil. Comentarem &quot;El refugi del Tarek&quot; de Muriel Villanueva i Perarnau.
Conductora Montse Castaño.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 11-05-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura "Va de Lletres"
Trobada del grup de lectura &quot;Va de Lletres&quot; amb el comentari de la novel·la &quot;El carreró dels miracles&quot; de Naguib Mahfuz.
Conductora Montse Castaño. Per assistir-hi, cal formar part del grup de lectura.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 12-05-2022 a 16 h a Biblioteca Víctor Català

Espai de converses i amistat - CÀRITAS
Espai setmanal de converses i amistat , a càrrec de l'entitat CÀRITAS, adreçat a la gent gran. Una trobada per compartir les inquietuds, els interessos
o les problemàtiques que afecten als participants. Un espai on parlar i ser escoltat. Cada dijous a les 16 h a la Biblioteca de l'Escala
Org.Biblioteca Víctor Català

* 12-05-2022 a 19:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

II Taller de cançons tradicionals de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya
Recuperació i pràctica col·lectiva de les cançons recollides a l’Escala, per Palmira Jaquetti l’any 1929 i per altres autors en el marc de les Missions de
Recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya iniciades ara fa cent anys (1922).
El taller constarà de deu sessions entre els mesos de març i maig i es culminarà amb una audició pública de les cançons apreses.
Per participar-hi no cal tenir coneixements acadèmics de música ja que es tracta d’un aprenentatge distès i assequible a qualsevol persona amb un
mínim d’oïda i ganes de cantar en grup.
Informació i inscripcions: museu@lescala.cat
Taller conduït per Ramon Manent. Activitat gratuïta.
Org.Museu de l'Escala

* 13-05-2022 a 18 h a Biblioteca Víctor Català

Biblionadons
Cicle Salut Integral. &quot;Nyam-nyam&quot; a càrrec de Pepa Contes. Per a nenes i nens de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia: a la biblioteca, al correu electrònic biblioteca@lescala.cat o al telf. 972.77.17.07
Org.Biblioteca Víctor Català
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* 14-05-2022 a 10:00 h a Plaça de l'Univers

Ruta Senderisme
Ruta de senderisme acompanyats per un guia professional.
Riells, estany de poma, Passeig marítim fins el rec del molí, Vilanera, camp dels Pilans, pinedes de Riells de dalt, Montgó, les Planasses, Riells
Distancia: 15km
Punt de sortida: Plaça Univers.
Durada: 4h
Nivell: Facil
Preu:5€
Reserves: https//:inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 14-05-2022 a 12 del migdia a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Ungüents antics
Amb motiu del Dia Internacional del Museu us proposem un taller en el que visitarem els jardins de les domus romanes per conèixer quins usos
tenien i quines plantes s’hi podien trobar. Després elaborarem un ungüent, basant-nos en els textos clàssics. Per fer-ho utilitzarem materials naturals,
alguns procedents dels propis jardins d’Empúries.
Idioma: català
Imprescindible reserva prèvia. El MAC-Empúries es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si no s’arriba a un mínim d’inscrits.
Més informació i reserves al correu reservesempuries@gencat.cat
Org.MAC Empúries

* 14-05-2022 a 18:30 h a Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries

Nit dels museus
Us proposem una vetllada especial al jaciment. Passejarem per Empúries amb l’acompanyament dels nostres guies, gaudint de la calma i la
tranquil·litat de les darreres hores del dia. En acabar celebrarem la nit dels museus amb un copa de vi.

Preu: activitat gratuïta
Idioma: català
Punt de trobada al Centre de Recepció de Visitants.
Imprescindible reserva prèvia. Places limitades.
Més informació i reserves al correu reservesempuries@gencat.cat
Org.Empúries MAC

* 14-05-2022 a 21:00 h a Alfolí de la Sal

PortalBlau d'hivern: Concert d'Anna Andreu
Anna Andreu torna de nou acompanyada per Marina Arrufat per a presentar La mida, el seu nou disc. Vuit cançons que immediatament s'han
convertit en unes perfectes successores del peculiar estil que les caracteritza i que tant ens va atrapar en Els Mals Costums. La mida és un disc que,
des de la més absoluta prudència, murmura sobre les maneres de contenir-se, dels límits i dels preàmbuls, dels esclats i de les conseqüències ja de
sobres conegudes.

Preu de l'entrada: 18 euros. Més informació i venda d'entrades al web del Festival PortalBlau: https://portalblau.cat/ca
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Org.Festival PortalBlau

* 14-05-2022 a 22h a Cementiri Mariner

La Nit dels Museus. Visita nocturna al Cementiri Mariner
Els museus de l'Escala es sumen a l'activitat La Nit dels Museus amb una visita guiada nocturna gratuïta al Cementiri Mariner de l'Escala conduïda
per l'historiador Gabriel Martín
Org.Museu de l'Anxova i de la Sal

* 15-05-2022 a de 10:00h a 13:00h a Plaça Catalunya

XXXI Trobada de Puntaires de l'Escala
Inscripcions: cultura@lescala.cat o per telèfon al 972 05 98 23
Org.Ajuntament de l'Escala

* 18-05-2022 a 18:00 h a Alfolí de la Sal

Dia Internacional dels Museus 2022. Visita guiada gratuïta a l'Alfolí de la Sal de l'Escala
El Dia Internacional dels Museus (DIM) se celebra anualment el 18 de maig. És un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus
(ICOM) des del 1977, que té com a objectiu conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de les societats.
Org.Museu de l'Anxova i de la Sal

* 19-05-2022 a 16 h a Biblioteca Víctor Català

Espai de converses i amistat - CÀRITAS
Espai setmanal de converses i amistat , a càrrec de l'entitat CÀRITAS, adreçat a la gent gran. Una trobada per compartir les inquietuds, els interessos
o les problemàtiques que afecten als participants. Un espai on parlar i ser escoltat. Cada dijous a les 16 h a la Biblioteca de l'Escala
Org.Biblioteca Víctor Català

* 19-05-2022 a 19:00 h a Museu de l'Anxova i de la Sal

II Taller de cançons tradicionals de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya
Recuperació i pràctica col·lectiva de les cançons recollides a l’Escala, per Palmira Jaquetti l’any 1929 i per altres autors en el marc de les Missions de
Recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya iniciades ara fa cent anys (1922).
El taller constarà de deu sessions entre els mesos de març i maig i es culminarà amb una audició pública de les cançons apreses.
Per participar-hi no cal tenir coneixements acadèmics de música ja que es tracta d’un aprenentatge distès i assequible a qualsevol persona amb un
mínim d’oïda i ganes de cantar en grup.
Informació i inscripcions: museu@lescala.cat
Taller conduït per Ramon Manent. Activitat gratuïta.
Org.Museu de l'Escala

* 20-05-2022 a 17:30 h a Biblioteca Víctor Català

Bibliocontes
Cicle Salut Integral - &quot;La salut al poder&quot; a càrrec de Pepa Contes. Conte-taller d'esmorzars i berenars saludables per a tota la família. Per
a nenes i nens de 4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia: a la biblioteca, al correu electrònic biblioteca@lescala.cat o al telf. 972.77.17.07
Org.Biblioteca Víctor Català

* 21-05-2022 a 19h a Plaça de l'Univers
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Concert familiar El Jardí Secret
Concert familiar de Lali BeGood presenta El Jardí Secret
Org.UBET

* 22-05-2022 a 9:30 h a Oficina de Turisme

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

* 26-05-2022 a 16 h a Biblioteca Víctor Català

Espai de converses i amistat - CÀRITAS
Espai setmanal de converses i amistat , a càrrec de l'entitat CÀRITAS, adreçat a la gent gran. Una trobada per compartir les inquietuds, els interessos
o les problemàtiques que afecten als participants. Un espai on parlar i ser escoltat. Cada dijous a les 16 h a la Biblioteca de l'Escala
Org.Biblioteca Víctor Català

* 26-05-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura "El petit Príncep"
Trobada del grup de lectura &quot;El petit Príncep&quot; amb el comentari de la novel·la &quot;Màquines com jo&quot; d'Ian McEwan. Conductora
Margarita Vidal.
Org.Biblioteca Víctor Català

* 28-05-2022 a 10:00 h a Club Nàutic l'Escala

Viu L'Escala- Mar d'Empúries: Caiac
Sortida amb caiac acompanyats per un guia professional
Activitat nàutica a partir de 10 anys.
De 10 a 12 anys (acompanyats d'un adult)
Preu: 18 €
Reserva:https:// inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme

* 28-05-2022 a 10:00 h a Platja de Riells

Ioga a la platja
Important portar l'estoreta o tovallola de casa
Activitat gratuïta.
Reserva: inscripcions.lescala.cat
Org.Turisme
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* 28-05-2022 a 12h a Alfolí de la Sal

«Canten los aucells» una mirada musical a la influència de les aus en la cultura europea
Conferència sobre com els ocells han inspirat obres a la història de la música, a càrrec del geògraf i contratenor Òscar Bonany. Activitat per celebrar
el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
Org.Museu de l'Anxova i de la Sal

* 29-05-2022 a 12:00 h a Alfolí de la Sal

Concert cloenda II Taller de cançons tradicionals de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya
Concert de cloenda del II Taller de cançons tradicionals on s'ha proposat la recuperació i pràctica col·lectiva de les cançons recollides a l’Escala, per
Palmira Jaquetti l’any 1929 i per altres autors, en el marc de les Missions de Recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya iniciades ara fa
cent anys (1922). Direció: Ramon Manent.
Entrada Gratuïta
Org.Cultura L'Escala

* 31-05-2022 a 19 h a Biblioteca Víctor Català

Grup de lectura Llegir el Teatre
Trobada Grup de lectura Llegir el Teatre amb el comentari de l’obra “Els homes i els dies” de David Vilaseca. Conductora Magda Bosch. Per
assistir-hi, cal formar part del grup de lectura
Org.Biblioteca Víctor Català
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