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5è. BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 14/04/2020
El món d'ahir.
Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de l'Arxiu Històric de l'Escala
Fons Josep Esquirol. Imatge 1640. Arxiu Històric de l'Escala.
La processó del Dijous Sant a Verges, a principi del segle XX.
El fotògraf Josep Esquirol a més de
documentar la vida quotidiana de l'Escala,
va fotografiar altres pobles i ciutats tant de
l'entorn més proper com de mar enllà. A
la imatge que presentem aquesta
setmana, després de les festes de Setmana
Santa, es veu com el fotògraf va ser
present a la representació teatral del
Dijous Sant a Verges, on s'explica els
últims dies de la vida de Jesús.
Trobareu més informació al web dels Museus de l’Escala: www.museudelescala.cat

L’Aplec de Cinc Claus que no ha pogut ser, el 41è Aplec de Santa Reparada.
Des de fa 40 anys, el dilluns de Pasqua es celebra
l’Aplec de Cinc Claus al voltant de l’església de
Santa Reparada, una tradició iniciada pels veïns
d’aquest petit nucli de l’Escala. El concurs d’arròs,
el dinar popular i les sardanes a la tarda, s’ajusten
perfectament a la tradició popular i ens fan gaudir
d’aquest entorn singular, enclavat dins el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Com que
aquest any no s’ha pogut fer, us passem un enllaç
de Canal 10, TV de l’Escala per recordar l’Aplec de
l’any 2019:
http://www.canal10.cat/video/17265-aplec-decinclaus

El veïnat de Cinc Claus
El nucli de Cinc Claus, d’origen romà, està constituït per cinc masies distribuïdes al voltant de
l’església de Santa Reparada, antigament coneguda com a església de Sant Joan Baptista i Santa
Eugènia. En el conjunt del veïnat destaquen les restes del que va ser el castell de Cinc Claus,
concretament, un portal de muralla que està datat entre els segles XIV i XV, i la torre de l’antic
castell, de planta rectangular, molt probablement també de la mateixa època. Aquestes restes
estan declarades com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Cinc Claus havia estat tradicionalment
un veïnat dedicat a la pagesia i a la ramaderia, i actualment és un nucli on hi podem trobar a
més, allotjament rural, restauració i zona residencial convivint en plena harmonia.

Trobareu més informació de Cinc Claus a:
http://www.museudelescala.cat/victor-catala/espais-victor-catala/capella-de-santa-reparada-decinclaus/
I a la publicació: http://www.museudelescala.cat/museu-de-lanxova-i-de-la-sal/publicacions/

Els joves músics de l’Escala continuen la seva formació.
Els professors i alumnes de L'Escola de Música El Gavià valoren molt positivament les classes
en línia del centre, després de 15 dies de confinament l'escola continua oberta i amb tot un
equip de professors i alumnes molt implicats. En aquest enllaç trobareu la informació:

http://www.canal10.cat/video/18592-bon-ritme-de-les-classes-online-del-gavi-

Recordeu que s’acosta Sant
Jordi i que la Biblioteca Víctor
Català compta amb vosaltres.
#labibliotecaacasa
#SantJordi2020

