
     PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 

10:00h Obertura de la Fira. Ambientació musical 
10:30h a 10:45h “El Despertar de la Fira: Exhibició de 
batucada”, a càrrec del grup de percussió BatuScala.  
 
ESPAI A: ESCENARI  
11:00h-11:20h Actuació de la Coral Jardí del Pedró, sota la 
direcció de Carme Almirall 
11:20h-12:00h Actuació dels grups de Combo de l’Escola de 
Música El Gavià, sota la direcció de David Pellicer 
12:00h-12:10h Parlament d’agraïment i homenatge a  entitats 
12:15h-12:45h Desfilada de gossos en adopció, a càrrec de 
l’APA L’Anxova Peluda 
12:45h-13:00h Lectura de poemes, a càrrec de l’Associació 
Salam; Dones per la Pau 
 
ESPAI B: PÈRGOLA D’ESTANDS 
De 10:00h a 14:00h 
Demostració d’antics oficis mariners (MASLE) (24) 
Demostració de poda de bonsai (Sec. Bonsai-CER) (10) 
Demostració de ceràmica (13), puntes al coixí, costura-CER  
(17 i 18) 
Jugades simultànies d’Escacs (Sec. d’Escacs -CER) (15-16) 
Taller didàctic infantil (Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Empúries) (21) 
 
ESPAI C: PISTA DE MINI TENNIS 
De 10:00h a 14:00h 
Partits de mini tennis (Club de Tennis l’Escala) (27) 
 
ESPAI D- ESPAI “AIGUA” 
De 10:00h a 13:00h  
Taller de nusos mariners  (Club Nàutic l’Escala) (30) 
Demostració com muntar embarcació de vela lleuguera (Club 
Nàutic l’Escala) (30) 
Taller d’estrops i nusos mariners (Secció de Rem del CER) (29) 
Simulador de rem (Secció de Rem del CER) (29) 
 
ESPAI E: PISTA ESPORTIVA 
De 12:10h a 12:40h Demostració de balls tradicionals, a càrrec 
de l’Esbart Dansaire del CER, sota la direcció de Josep Clos 
De 12:40h a 13.30h 
Exhibició de Line Dance, a càrrec de l’Associació “Jardí del 
Pedró”, sota la direcció de Carme Herraiz  
 
 

PRESENTACIÓ 

Ens plau presentar-vos la programació de la  V edició 

de La Fira d’Entitats, l’espai de  trobada entre les 

associacions locals i els seus convilatans, la 

plataforma de referència per donar a conèixer la tasca 

desinteressada que porten a terme, tant en la vessant 

cultural, esportiva i social del municipi. 

Des de l’ajuntament es continua treballant amb 

l’objectiu de promocionar-les i de possibilitar l’espai 

per fomentar la participació i enfortir els vincles entre 

elles i entre els escalencs. 

La consolidació i la continuitat de l’activitat, està 

garantida amb el suport popular que any rera any reb 

aquesta fira. Així mateix, el ventall d’activitats que es 

presenten és una bona mostra de la vitalitat i 

emprenedoria  de l’associacionisme escalenc.  

Seguint la línia de les anteriors edicions, en aquesta 

us presentem un programa d’activitats dissenyat 

directament per les gairebé 40 associacions i 

seccions inscrites. Us proposem visitar els 10 espais 

que acolliran les més de 20  exhibicions, tastets, 

mostres, tallers i danses, dins un aire festiu i lúdic.  

Des de l’Ajuntament volem agrair novament la tasca 

altruista que porten a terme les entitats locals, i us 

convidem a xalar i a participar d’aquesta cinquena 

edició. Benvinguts! 

Esperem que gaudiu d’aquesta nova  jornada festiva. 

 

Víctor Puga i López  

Alcalde de l’Escala 

 

 

 

ESPAIS DE LA FIRA  

ESPAI F- ZONA PERCUSSIÓ 
A partir de les 11:00h 
Tastets de Percussió amb BatuScala (32) 
 
ESPAI G- ZONA TENNIS TAULA 
De 10:00h a 13:30h 
Exhibició de Tennis Taula (Sec. de T. Taula- CER) (33) 
 
ESPAI H- ESPAI MIRAMAR  
10:45h a 11:30h 
Exhibició d’Arts Marcials a càrrec de la Secció d’Arts 
Marcials-CER, sota la direcció de Jordi Cebrià (36) 
11:30h a 12:00h 
Exhibició d’Acrobàcies, a càrrec de l’AMPA de l’Escola 
Empúries, sota la direcció de Montse Aguilar (35) 
13:30h a 14:00h Fi de Festa a càrrec del Cor Indika, sota 
la direcció de Ramon Manent 
 
ESPAI I-  ESPAI SALAT 
De 10:00h a 13:30h 
Taller de confecció de Catifa de sal (Patronat de la Festa 
del Carme), sota la direcció de Jordi Piqué (37) 



 
 

 

PÈRGOLA D’ESTANDS D’ENTITATS 
 

Situació estands d’entitats 
 

 
RELACIÓ D’ENTITATS PARTICIPANTS 

 
� AECC- Catalunya Contra El Càncer-Junta Local (5) 
� Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu (7) 
� AMPA de l’escola Empúries (s/e) 
� Associació Amics de la Vela Llatina (28) 
� Associació Cultural Amics del Cor Indika (s/e) 
� Associació del Jubilat “Jardí del Pedró” (6) 
� Associació de Voluntaris de Protecció Civil (34) 
� Associació Protectora d’Animals L’Anxova Peluda (26) 
� Associació Sol Gat l’Escala (25) 
� BatuScala. Grup de Percussió (32) 
� Biblioteca Municipal Víctor Català (22) 
� Càritas Parroquial de l’Escala (4) 
� Centre d’Estudis Escalencs (23) 
� Centre Esportiu i Recreatiu - CER: 
 Secció Arts Marcials (s/e) 
 Secció Bonsai (10) 
 Secció CEDRHE (19) 
 Secció Escacs (15-16) 
 Secció Fotogràfica “Cromàtica” (16) 
 Secció Muntanya (1) 
 Secció Motociclisme (38)    
 Secció Rem (29) 
 Secció Teatre- Agrupació Artística local (2) 
 Secció Tennis Taula (33) 
 Tallers del CER: Ceràmica (13), Costura i Puntes de 
 Coixí (17) (18)  
� Club de Tennis l’Escala (27) 
� Club Nàutic L’Escala (30) 
� Colla Gegantera de l’Escala (14) 
� Escola Municipal de Música El Gavià (s/e) 
� Església Evangèlica Baptista (8) 
� Espai Jove l’Esbotzada (3) 
� Fundació Privada Víctor Mora (20) 
� Germandat de Donadors de Sang (6) 
� Maram. Centre d’Interpretació del Peix (31) 
� Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (21) 
� Museu de l’Anxova i de la Sal (23) 
� Patronat Festa de la Mare de Déu del Carme (37) 
� Penya Blaugrana de L’Escala (9) 
� Revista l’Escalenc (2) 
� Salam. Associació Dones per la Pau (16) 

*(s/e): Sense Estand 

 
 

 Amb el suport de:  
 

Organitza: 

                       

Espai J.  Circuit de l’Aparcament  
Tot el matí: 
Exhibició de motos Pit Bike i Mini GP, a 
càrrec de la Secció de motociclisme del 
CER (38) 


