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10è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 01/05/2020
Especial 1 de maig, Fira d’Entitats de l’Escala
L’1 de maig, una jornada dedicada a les entitats
Durant aquests darrers anys s’han anat realitzant diferents actes per donar visibilitat i
reconeixement al teixit associatiu escalenc: la Nit de les Entitats i l’homenatge que es realitza
per la Festa Major a una entitat local en són una mostra.
L’any 2014 l’Ajuntament va donar un pas més organitzant la Fira d’Entitats anualment, una
plataforma d’intercanvi d’informació i promoció entre entitats, amb la finalitat de posar de
manifest la important tasca cultural que fan a la població. L’èxit de les anteriors edicions ha
consolidat la Fira d’Entitats com una de les activitats fixes que es fan al municipi. Malauradament,
aquesta edició queda suspesa per les circumstàncies sanitàries, però no volem deixar passar
l’oportunitat de poder brindar des d’aquest butlletí un petit, però merescut, homenatge digital.
A la darrera edició es va presentar un programa d’activitats proposat directament per les
associacions i que acollia més de 20 actuacions, entre mostres, exhibicions, danses, tastets i
altres actuacions.
Us facilitem l’enllaç de la notícia que Canal 10 Empordà, va emetre l’any passat:
http://www.canal10.cat/video/17310-6a-fira-d-entitats-escalenques

Jordi Piqué i Sagrera, membre de la comissió de la Fira d’Entitats, ens anima a visitar el seu
bloc sobre agenda i entitats escalenques: https://agendaescalenca.weebly.com
El moment més emotiu de la diada és el reconeixement a les entitats que celebren aniversaris,
aquest 2020 es reconeix la gran tasca que porten a terme aquestes entitats:
• El Centre d’Estudis Escalencs, pel seu 40è aniversari.
• La Mostra d’artistes escalencs, pels seus 40 anys de creació.
• La comissió de Carnaval, pels seus 40 anys.
• 40 anys del primer Escalenc, en versió multicopiada (el primer imprès fou l’any 1982).
• El Triumvirat Mediterrani, pel 25 anys de la formació de la comissió, malgrat aquest any
no s’hagi celebrat l’edició.
• El Cor Indika, pel seu 20è aniversari.

Nou joc de la Biblioteca Víctor Català

#Bibliotequesacasa

Val, us ho confessem!
A la biblioteca ens hem aficionat al
joc... en aquest cas, de paraules! Us
presentem l'OPEN, un joc on l'Objectiu
són les Paraules Enrevessades!
https://www.facebook.com/biblioteca
lescala

Cada dia, de dilluns a divendres, a les 12h del migdia proposarem una paraula enrevessada. No
s'hi val a buscar el seu significat al diccionari que, d'això, en sabem tots! Del que es tracta és de
que, si no sabeu el significat correcte, ens doneu una definició a la paraula proposada el més
original possible!!
A les 20h del vespre, posarem pau al guirigall i donarem la definició correcta que, aquesta sí, la
buscarem al diccionari! Animeu-vos! A les 12h tindreu a punt el vostre proper repte!

LES ENTITATS DE L’ESCALA: EL CER
El Centre Esportiu i Recreatiu, amb gairebé 450 socis en l’actualitat, és una de les entitats
escalenques més actives culturalment parlant, atès el nombre de manifestacions lúdiques,
culturals i recreatives que organitza al llarg de l’any.
L’entitat , que es va fundar l’any 1969 (tot i que el 1966 ja existia el Club de Tenis de Mesa),
programa actes de gran qualitat des de les seves diverses seccions: concerts per a cobla,
representacions teatrals, conferències, exposicions, ballets i un llarg etc.
També és coneguda a nivell internacional per la secció de Tennis Taula. El primer equip ha
participat durant 24 temporades a la màxima categoria estatal i en diverses ocasions a nivell
europeu.
Si voleu saber més coses de
l’entitat, aquí teniu l’enllaç al
web del CER:
https://www.elcer.cat/ca/

Contacte:
CER L'ESCALA
C. Garbí, 6. 17130 L'Escala
972 77 39 53
cer@elcer.cat

Breu història de l’entitat:
Aficionats al tennis de taula, varen muntar una taula per jugar a ca l’Albertí i seguidament es
van traslladar al Pòsit de Pescadors. Posteriorment, van anar a un magatzem situat sobre el bar
Cafè del Mar.
L’any 1969, atès que ja existien diferents colles escalenques interessades en altres activitats
esportives i culturals - com l’atletisme, el billar o les sardanes- es va decidir formar una entitat,
que passaria a anomenar-se Centre Esportiu i Recreatiu, deixant el nom de Club de Tenis de
Mesa. Les primeres reunions es celebraven a l’edifici del Carrer del Port (que actualment ocupa
Caritas Parroquial). L’espai es va anar fent petit i l’entitat es va traslladar a l’actual seu, el Centre
Cultural Xavier Vilanova, l’any 1975. Gràcies a les aportacions dels socis, de l’ajuntament i sobre
tot, a la donació del Sr. Xavier Vilanova, es va comprar l’edifici, que fins a data d’avui, acull la
gran família del CER.

Una mica de poesia: #CalaPoètica
Segon tast de la poesia de Jad Hatem, en francès i en català, traduïda per Lourdes Godoy. Us
recordem que era el poeta convidat a la Cala Poètica 2020 i que ho serà a l’edició del 2021. La
revista Encesa Literària, editada per Cal·lígraf, dedica el quadern central del número 8 als poetes
catalans al Líban i també un monogràfic a Jad Hatem.
C’est une nouvelle peur qu’il me faut. La
peur de la nuit lorsque l’aurore perce, celle
des feuilles qui ne tremblent pas à l’heure où
l’orage menace, celle de l’audace au
moment de perdre la face, et dès que tarde
le printemps, celle de l’hirondelle azurée.
Venez à moi, peur des brumes ayant perdu
la mémoire des vallées profondes et peur de
l’écume quand fonce la vague vers la falaise.
Ô larmes de cristal, l’effroi du feu est sur
moi. Il tourbillonne par-dessus ma tête et
me fait une chevelure d’émoi. Cette ténèbre
de sous terre où s’ensevelit la vie, l’effroi
l’illumine et la ravit jusqu’au cœur du soleil.

És una nova por el que em cal. La por de la
nit quan l’aurora despunta, la de les fulles
que no tremolen a l’hora en què el temporal
amenaça, la de l’audàcia al moment de
perdre la cara i la de l’oreneta atzurada,
quan la primavera triga. Veniu a mi, por de
les boires que han perdut la memòria de les
valls profundes i por de l’escuma quan l’ona
es llança contra el penya-segat. Oh llàgrimes
de cristall, l’esglai del foc és damunt
meu.S’arremolina sobre el meu cap i em fa
una cabellera d’estremiment. Aquesta
tenebra del subsol on s’enterra la vida,
l’esglai l’il·lumina i se l’endú fins al cor del
sol.

29 d’abril. Dia Internacional de la Dansa. Aquí us deixem algunes iniciatives i notícies
sobre aquest dia i en trobareu més si seguiu a les xarxes l’etiqueta: #BALLEMACASADID20
Notícia de Tv3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/dia-internacional-de-la-dansaen-confinament/video/6040894/
Associació de professionals de la dansa de Catalunya: https://vimeo.com/412641209
Agitart Figueres: https://www.instagram.com/tv/B_khSdLneA6/?igshid=1cwrlo941i9yt

