#Laculturaacasa
#lescalacultura
#joemquedoacasa
#visitlescala
#lescalaMardEmpuries

11è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 05/05/2020
El món d’ahir. Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de
l'Arxiu Històric de l'Escala? Els ateneus.
Fons Josep Esquirol. Imatge 0367. Arxiu
Històric de l'Escala.
Equip de futbol de l'Ateneu Art i Cultura
de l'Escala (1919). Remigi Flaquer
(porter), Jaume Costals, Josep Cortal
Papat, flequer de can Peret Juli, Martí
Rouret, Josep Garriga, Lluís Sureda
Curro, Jaume Sureda Patel, Josep Oriol,
Josep Mª Solés, Joan Sureda Patel, Pere
Artigas Panxo, Joan Poch Crinc i Rafel
Puig.
Els ateneus varen impulsar l'activitat cultural de l'Escala a principi del segle XX. Des de la visita
als treballs d'excavació de l'antiga ciutat d'Empúries de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de
Barcelona, l'estiu de 1910, es va motivar la creació d'un ateneu a l'Escala i d'aquesta manera va
néixer l'Ateneu Art i Cultura, el 15 de febrer de 1914, al cafè teatre Sureda.
Trobareu més informació a l’enllaç: http://www.museudelescala.cat/arxiu/fons/

Les Biblioteques del segle XXI:
El passat dia 24 d’octubre, el Dia Internacional de les Biblioteques, Xavier Solà, presentador del
programa de ràdio “La nit dels ignorants 3.0” va entrevistar Glòria Pérez-Salmerón, expresidenta
de l’IFLA, dins l’espai “Què és la vida?” per parlar de la situació de les biblioteques públiques.
Una entrevista interessant sobre l'evolució que han sofert les biblioteques i quin paper
representen en la societat actual.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/gloria-perez-salmeron-les-bibliotequesdemocratitzen/audio/1052771/
L’IFLA és la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques, principal
organisme internacional que representa els interessos dels usuaris dels serveis bibliotecaris i de
documentació. Trobareu més informació a l’enllaç:
https://www.ifla.org/ES

Les entitats de l’Escala: La comissió del Carnaval.
La comissió del Carnaval la Farandola celebra 40 anys. El llibre “Història del Carnaval”, editat el
dijous gras, 27 de febrer de 2003, amb motiu de la commemoració del 25 anys de la Rua, fa
esment que en aquella època (2003) el carnaval era “un esdeveniment que mobilitza cada any
més de tres mil persones entre participants i assistents”.
Actualment, mobilitza més del triple: Hi ha més de 1.200 inscrits només com a participants a la
Rua i podem dir que prop dels 9.000 assistents, en el total dels seus actes. Per tant, des de fa
anys el Carnaval de l’Escala ha esdevingut una activitat de referència a la comarca, aconseguint
atreure i concentrar milers de visitants, fora de la temporada turística.
La comissió, formada per veïns escalencs de totes les edats, presenta cada any un programa
lúdic per a tots els públics amb un feedback que creix any rere any.
Trobareu les imatges dels darrers carnavals a
Instagram:
@carnavallafarandola
Correu de contacte amb l’entitat:
carnavalfarandola@gmail.com

Breu història de l’entitat:
L’any 1975, coincidint amb la inauguració del Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova, es va
disposar d’una sala per poder celebrar els balls de Carnaval. Va ser la Junta del CER qui va
demanar a la Secció Sardanista de l’entitat si es volia fer càrrec de l’organització del Carnaval.
A partir del 1979, canvia la Junta del CER, i els seus components s’arrisquen a competir amb els
carnavals veïns, proposant un programa de més envergadura, que incloïa una Sardinada, amb
una ballada de sardanes.
Lurdes Boix, ho explica així “La presència en aquesta primera sardinada d’una “carrossa”
espontània feta amb un bot arrossegat per un remolc carregat de gent a dalt, amb la
col·laboració del Pòsit de pescadors, va motivar els anys següents l’organització de cercavila”.
El 1986 va ser el darrer any en que el Ball es celebrà al CER, ja que a causa del gran èxit de públic
l’any següent ja es va llogar l’envelat”. En aquest sentit, Josep Vilabrú aporta que l’any 1988 es
va llogar per primer cop l’envelat i que, l’any 1996, es va passar al pavelló municipal, fins l’any
2015, que es va canviar de nou per celebrar els balls i dinars a la sala polivalent.

Tot i que la Secció del Carnaval del CER, continua participant dels actes amb una de les carrosses
més originals de la rua, actualment la comissió és una entitat desvinculada del Centre Esportiu i
Recreatiu.
Us deixem l’enllaç del vídeo promocional de www.visitlescala.cat:
https://youtu.be/lBqs7GKZrzg
I de la darrera rua d’estiu, celebrada el juny passat. Malauradament, les circumstàncies
sanitàries actuals, obliguen a anul·lar la rua prevista per aquest 13 de juny:
http://www.canal10.cat/video/17492-ii-carnaval-d-estiu-l-escala

La Biblioteca us recomana
Tens un hort al balcó? La primavera és el millor mes per plantar al nostre hort i, per això, des
de la biblioteca us recomanem llibres que tenim disponibles per vosaltres:
Hort fàcil : amb nens de Jordi Font i Rodon. Larousse.
Un Hort per ser feliç : [al camp, a la ciutat, al jardí i al balcó!] de Marc Estévez. Ara
Llibres.
L'Hort urbà : manual de cultiu ecològic als balcons i terrats de Josep
M. Vallès. Ediciones del Serbal.

Com que de moment no els podeu utilitzar posem un enllaç al vídeo extret de Els matins de
TV3, “Com fer un hort a casa” on trobareu les recomanacions de Josep Maria Vallès, un dels
autors.
https://youtu.be/dqAKbFCE3Hs

La proposta de poesia i música
Enric Casasses i Pascal Comelade al Teatre
Principal de Sabadell.

Sense el ressò del dring, un poema de Joan Salvat-Papasseit, recitat per Enric Casasses , amb
la música de Pascal Comelade.
https://youtu.be/TAfCIVN2goY
Les cases del meu carrer, del mateix recital, poema d’Enric Casasses.
https://youtu.be/mrsTEsfOdZI

