TALLER DE CONSTRUCCIÓ
DE BARQUETES DE SURO
DISSABTE TARDA

5€

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.

RESERVA PRÈVIA A TOTES LES RUTES
inscripcions.lescala.cat

5€ per persona (inclou material)
Important: Cada menor ha d’anar
acompanyat d’un adult.
ALFOLÍ DE LA SAL
Horari:
18:30 h - 20:00 h

MÉS INFORMACIÓ:
www.museudelescala.cat
TORRE DE MONTGÓ

ST. MARTÍ D’EMPÚRIES

DILLUNS / DIJOUS

DIMARTS / DIVENDRES

3€
Admira la vista des de dalt de la Torre de Montgó,
construïda per a la defensa contra la pirateria al
segle XVI. Descobreix les anècdotes i històries de
pirates de la Costa Brava en un mirador incomparable.

TORRE DE MONTGÓ
Horari:
18:30 h - 19:30 h (Dilluns i dijous)
19:30 h - 20:30 h (Dilluns i dijous)

BARRI VELL I
CASA DE PESCADORS
DIMARTS / DIVENDRES

5€
Itinerari a peu pel veïnat medieval de St. Martí
d’Empúries per conèixer l’inici del seu poblament,
la primera capital del comtat d’Empúries i la seva
evolució. Es visitarà l’esglèsia, la Miranda, la
muralla i el jardí Víctor Català.

PORTAL D’ENTRADA MEDIEVAL. Al costat
del pàrquing de Sant Martí d’Empúries.
Horari: 10:30 h - 12:00 h (Dimarts)
18:30 h - 20:00 h (Divendres)

BÚNQUERS DE LES
PLANASSES
DIMECRES MATÍ

5€
Una passejada pel barri vell de l’Escala per
conèixer la seva essència: l’origen del poble, l’antic
port amb els pilons d’amarrar embarcacions,
l’església i la Casa de Pescadors de can Cinto Xuà.

ALFOLÍ DE LA SAL
Horari:
18:30 h - 20:00 h (Dimarts)
10:30 h - 12:00 h (Divendres)

5€
Visita per l’antiga zona militar inclosa en el Parc
Natural del Montgrí, amb accés a l'interior dels
búnquers, tot observant també la flora autòctona.
Cal portar vehicle propi.

AVINGUDA RIELLS,
entrada militars, davant
edifici Magda Park.
Horari:
10:30 h - 12:00 h

[06/07/2022]
[27/07/2022]
[10/08/2022]
[31/08/2022]

EL CAMÍ DEL PALAU

DUNA LITORAL

PETIT PRÍNCEP

VÍCTOR CATALÀ

DIMECRES MATÍ

DIMECRES MATÍ

DIMECRES MATÍ

DIMECRES / DISSABTE

5€
Trajecte des del camí de Termes, seguint les parets
de pedra seca de l’antic camí d’Empúries, fins
arribar a l’ermita de Santa Maria del Palau, que
també visitarem. Cal vehicle propi

MASLE. Museu de l’Anxova i de la Sal
Horari:
10:30 h - 12:00 h
[20/07/2022]
[17/08/2022]

5€
Passejada pel camí forestal d’Empúries tot
observant la flora dunar i explicant el procés de
fixació de les dunes a finals del segle XIX i
històries com l’arribada de la flama olímpica.

MASLE. Museu de l’Anxova i de la Sal
Horari:
10:30 h - 12:00 h
[13/07/2022]
[03/08/2022]

5€
Caminada pel passeig dels Riells inspirat en el
famós conte poètic i filosòfic, El Petit Príncep,
d’Antoine de Saint-Exupéry.

PÀRQUING, cantonada avinguda de
Montgó i carrer Naintrée.
Horari:
10:30 h - 12:00 h
[24/08/2022]

5€
Passejada pel barri vell de l’Escala, a través dels
indrets vinculats a la gran escriptora, nascuda en
aquest poble. Amb lectura de textos a la Platja de
l’antic port, la Punta, el jardí del Clos del Pastor i el
cementiri mariner.

ALFOLÍ DE LA SAL
Horari:
18:30 - 20:00 h (dimecres)
10:30 - 12:00 h (dissabte)

RUTA MARINERA +
TASTET D’ANXOVES

JOSEP PLA

RUTA MOLÍ DE SANT
VICENÇ A LES CORTS

RUTA
METEOROLÒGICA

DIJOUS MATÍ

DIJOUS MATÍ

DIJOUS MATÍ

DIUMENGE

5€
25€ 15€
Itinerari en barca per conèixer la història de
l’Escala, la defensa contra la pirateria des de la
Torre de Mongó i anècdotes de pescadors sobre el
contraban, contemplant les meravelles de la costa
del Montgrí.Tastet d’anxoves. Bany opcional.
Preu: 25€ adults, 15€ nens (3-10 anys) i gratuït
menors de 3 anys.

PORT DE LA CLOTA, davant amarratge
creuers Mare Nostrum
Horari:
[04/08/2022]
11 h - 13:00 h
[18/08/2022]

Cal portar calçat còmode,
protecció solar i aigua a totes
les rutes exteriors.

Organitza:

5€
Després de la Guerra Civil, en un context de
postguerra, fam, grisor i abatiment general, Josep
Pla es refugia a l’Escala, on hi passa una llarga
temporada amb la seva companya Aurora Perea,
esdevenint un més entre pescadors i vilatans.
Proposem una visita als racons que Pla
sovintejava.

ALFOLÍ DE LA SAL
Horari:
10:30 h - 12:00 h

[07/07/2022]
[21/07/2022]
[25/08/2022]

ALFOLÍ DE LA SAL
MUSEU DE L'ESCALA
C/ Alfolí, 6 · 17130 · L'Escala
Tel. 972 05 98 23
museu@lescala.cat

5€
Una passejada des del Molí de Sant Vicenç als
masos de les Corts, per gaudir de l'arquitectura
fluvial del rec del Molí i Cinyana, tot visitant la sala
de les moles.

PÀRQUING DEL RESTAURANT EL MOLÍ
Horari:
10:30 h - 12:00 h
[14/07/2022]
[28/07/2022]
[11/08/2022]

MASLE
Col·labora:
MUSEU DE L'ANXOVA I DE LA SAL
Avda. Francesc Macià, 1 · 17130 · L'Escala
Tel. 972 77 68 15
museu@lescala.cat

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 de 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-nos nosaltres
mateixos en observadors meteorològics.

MASLE. Museu de l’Anxova i de la Sal
Horari:
10:30 h - 12:00 h

