
  
PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 
10:00h Obertura de la Fira. Cercavila a càrrec del grup de vent i 
percussió BatuScala. Recorregut: Sortida de Plaça de les Escoles -c/ 
Enric Serra- La Platja- c/ Del Port- Avd. Ave Maria- C/ Camí Ample i 
Plaça Catalunya 

 
ESPAI A: ESCENARI  
10:00h-10:15h Actuació del Cor Indika, sota la direcció de Ramon 
Manent, de l’Escola de Música El Gavià 
10:50h-11:00h Arribada de la cercavila de BatuScala. 
Demostració de percussió a l’escenari 
11:00h-11:30h Actuació dels grups de Combo de l’Escola de 
Música El Gavià 
11: 50h Presentació del musical “Un estiu a la platja”, a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de Música El Gavià i TeArt 
12: 00h 12:10h Parlament d’agraïment a les entitats locals 
12:15h a 12:45h Desfilada de gossos en adopció, a càrrec de 
l’APA L’Anxova Peluda 
13:00h-13.10h Tastets de “Llegir el Teatre”, del Club de Lectura 
de la Biblioteca, a càrrec d’Anxovix Teatre 
 
ESPAI B: PÈRGOLA D’ESTANDS 
De 10:00h a 13:30h 
Demostració d’antics oficis mariners (MASLE) (21) 
Demostració de poda de bonsai (Secció de Bonsai-CER) (12) 
Demostració de ceràmica, puntes al coixí, costura  i Scrap-CER 
(13-17-18) 
Jugades simultànies d’Escacs (Secció d’Escacs –CER) (11) 
Taller d’escalada (Sessió Muntanya) (CER)(1) 
Taller de titelles (AMPA de l’Escola Empúries)(25b) 
Taller didàctic infantil (Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Empúries) (20b) 
Taller didàctic (Ass. Untikesken- Amics del Museu Empúries)(23b) 
Taller infantil de Pesca Responsable (MARAM) (19b) 
 
ESPAI C: PISTA DE MINI TENNIS 
De 10:00h a 13:30h Partits de mini tennis (Club de Tennis 
l’Escala)  
 
ESPAI D: PISTA ESPORTIVA 
De 10:15h a 10:45h Line Dance (Ass. del Jubilat “Jardí del Pedró) 
De 10:45h a 11:15h Dansa creativa (AMPA de l’Escola Empúries) 
D’11:15h a 11:30h Ballada de Sardana, a càrrec del curset de 
Sardanes (Agrupació Sardanista Avi Xaxu- Comissió Curset) 
De 13:10h a 14:00h Classe de Zumba Final de Festa (Piscina 
Municipal de l’Escala)  
 
 

PRESENTACIÓ:  

En La presentació de la I Fira d’Entitats es manifestava 

la voluntat de celebrar aquesta activitat al voltant de la 

diada de Sant Jordi. L’èxit de l’any passat l’ha consolidat 

com a una de les activitats fixes que es fan al municipi. 

La Comissió Organitzadora, d’acord amb les diferents 

entitats, ha acordat que el darrer diumenge d’abril es 

dediqui a les entitats escalenques.  

Seguint la línia de la primera edició, en aquesta us 

presentem un programa d’activitats proposat directament 

per les més de 40 associacions inscrites aquest 2015. 

Són 8 els espais que acolliran les gairebé 30 mostres, 

exhibicions, danses, tastets i altres actuacions 

proposades per les entitats . 

La finalitat continua essent la informació, la participació i 

enfortir els vincles entre els escalencs i les entitats que 

ens representen. Tot això amb un aire lúdic que queda 

simbolitzat en les paraules del programa: “Xala, riu, 

observa, prova, juga..” 

Durant aquest darrers anys s’han realitzat 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. 

Des de l’Ajuntament volem agrair la bona acollida que ha 

tingut aquesta segona convocatòria per part d’un 

considerable nombre d’entitats locals, i el seu esforç per 

presentar un ventall d’activitats que faran possible 

acomplir els objectius proposats. 

En l’últim any de la legislatura, és un honor per a mi, 

donar la benvinguda a tots els participants d’aquesta 

segona edició, que amb tanta vitalitat i bons auguris ha 

començat. 

Estanislau Puig Artigas   

Alcalde de l’Escala 

 

ESPAIS DE LA FIRA  

ESPAI E- ZONA TENNIS TAULA 
De 10:00h a 13:30h 
Exhibició de Tennis Taula (Secció de T. Taula- CER)  
 
ESPAI F- ESPAI “AIGUA” 
De 10.00h a 13.30h 
Taller de nusos mariners (Club Nàutic l’Escala)  
 
ESPAI G- ESPAI MIRAMAR  
10:00h a 10.30h Ioga en Família (Associació Creixem) 
11:00h a 11:30h Exhibició d’Arts Marcials (Secció d’Arts 
Marcials-CER) 
11:30h a 12:00h Exhibició d’Acrobàcies (AMPA de l’Escola 
Empúries) 
12:15h a 12:45h Representació de balls tradicionals a càrrec 
del grup de Dances la Farandola (Secció La Farandola-CER) 
12:45h a 13:00h Representació teatral “Golfus de Roses”, a 
càrrec d’Anxovix Teatre (Casal Teatre-CER)  
 

ESPAI H-  ESPAI SALAT 
De 10:00h a 13:30h 
Taller de confecció de Catifa de sal (Patronat de la Festa del 
Carme)  

 



 

L’ESCALAL’ESCALAL’ESCALAL’ESCALA    
  
 Organitza: 

                        

PÈRGOLA D’ENTITATS 
 
Situació estand d’entitats 
 

RELACIÓ D’ENTITATS PARTICIPANTS 
 

� AECC- Catalunya Contra El Càncer-Junta Local (4) 
� AMPA de l’escola Empúries (25) 
� Associació Creixem (8) 
� Associació Cultural Untikesken-Amics  MAC-Empúries (23) 

� Associació del Jubilat “Jardí del Pedró” (5) 
� Associació de Voluntaris de Protecció Civil (31) 
� Associació Protectora d’Animals L’Anxova Peluda (26) 
� Ateneu escalenc Art i Cultura (22) 
� Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu (6) 
� BatuScala. Grup de Percussió (32) 
� Biblioteca Municipal de l’Escala (24) 
� Càritas Parroquial de l’Escala (3) 
� Centre d’Estudis Escalencs (21) 
� Centre Esportiu i Recreatiu (CER): 
 Secció Arts Marcials (33) 
 Secció Bonsai (12) 
 Secció CEDRHE (16) 
 Secció Escacs (11) 
 Secció Esbart (16) 
 Secció Fotogràfica “Cromàtica”(16) 
 Secció Motociclisme (16) 
 Secció Muntanya (1) 
 Secció Pubillatge (16) 
 Secció Teatre- Agrupació Artística local (15) 
 Secció Tennis Taula (29 ) 
 Tallers del CER: Ceràmica (17), Puntes de Coixí i 
 Costura (18) i  Scrap (13)  
� Club de Tennis l’Escala (27) 
� Club Nàutic L’Escala (30) 
� Colla Gegantera de l’Escala (14) 
� Escola Municipal de Música El Gavià (7) 
� Fundació Privada Víctor Mora (22) 
� Germandat de Donadors de Sang (5) 
� MARAM- Centre d’Interpretació del Peix (19) 
� Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (20) 
� Museu de l’Anxova i de la Sal (21) 
� Patronat de la Festa de la Mare de Déu del Carme (34) 
� Penya Blaugrana de L’Escala (9) 
� Piscina Municipal de l’Escala (28) 
� Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (10) 
� Revista l’Escalenc (15) 
� TeArt. Aula municipal de Teatre i Arts Escèniques (7) 
� Un petit pas (2) 
 

Amb el suport de 


