Rutes i tallers
L’Escala
Divendres, 2 d’abril de 2021 a les 18 h

BARRI VELL I CASA DE PESCADORS
Una passejada pel barri vell de l’Escala per conèixer
conèixer-ne l’essència
i visitar l’interior de la Casa de Pescadors Can
an Cinto Xuà, del segle
XVIII.

Lloc de trobada: Alfolí de la Sal
Dissabte, 3 d’abril a les 11 h

RUTA PETIT PRÍNCEP
Passejada pel passeig de Riells que ens permetrà conèixer el famós conte
poètic i filosòfic, ‘El Petit Príncep’, així com el seu autor, Antoine de SaintSaint
Exupéry, i la seva relació amb l’Escala. Amb la col·laboració de:
de

Lloc de trobada:
Museu de l’Anxova i de la Sal
Dissabte, 3 d’abril a les 17 h

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.

Lloc de trobad
trobada: La Riba
Diumenge, 4 d’abril a les 11 h

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 dee 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
convertir-nos
nosaltres mateixos en observadors meteoro
meteorològics.

Lloc de trobada: Museu de l’Anxova i de la Sal
Dilluns, 5 d’abril a les 11 h

EL CAMÍ DEL PALAU, RUTA DE NATURA I PATRIMONI
ENTRE PARETS SEQUES AL MONTGRÍ
Passejada des del camí del Termes, seguint les parets de pedra seca de l’antic
camí d’Empúries, entre camps de vinya i oliveres, fins a arribar a l’ermita de
Santa Maria del Palau que també visitarem.

Lloc de trobada: Museu de l’Anxova i de la Sal

PREU DE TOTES LES RUTES i TALLERS: 5 € - DURADA:: 90 MINUTS APROX.
Informació: museu@lescala.cat Reserves a través de www.visitlescala.com

