
1997 – 2017            20è ANIVERSARI DE LA FESTA DE LA SAL     

Per commemorar el 20è aniversari de la Festa de la Sal, s’han preparat dos actes 

especials el divendres i un intercanvi amb la vila de Xàtiva, d’on procedeixen algunes 

de les famílies valencianes que vingueren a plantar l’arròs a l’Escala entre 1940 i 1960. 

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE  

18:30h a l’ALFOLÍ DE LA SAL 

Inauguració de 3 exposicions: “Festa de la Sal, la memòria de la gent de mar” “La Festa 

de la Sal en imatges”, i “La gent de la Festa de la Sal” 

Presentació del CD “Cançons, músiques i sons de la Festa de la Sal” 

Presentació del documental: “1997-2017. 20è aniversari de la Festa de la Sal” produït 

per Canal 10 Empordà i MASLE 

Intervindran:  

Un representant de la Generalitat de Catalunya 

Víctor Puga, alcalde de l’Escala 

Àngel Morillas (membre d’UNESCO) 

Ramon Manent, coordinador musical 

Lurdes Boix, directora del Museu de l’Anxova i de la Sal 

20h CERCABARS (Cercavila  musical pels bars i tavernes de la platja) amb el COR 

INDIKA 

22h CONCERT A LA PUNTA: “Cançons de treball i de festa” amb PEP GIMENO 

“BOTIFARRA” i la seva Rondalla. 

DISSABTE 16 DE SETEMBRE 

10h  A LA PLATJA.  

Tallers de tradició local (salaó d’anxoves, nusos mariners, barquetes de suro, danses de 

Xàtiva i de l’Escala, taller amb barca de rem). 

11h A L’ALFOLÍ   

Presentació de l’Associació Amics de Guinea Conakry, de Roses, a càrrec de Fina 

Puigdomènech i de Núria Marés, autora del llibre “La Gambina” sobre aquest país. Tot 

seguit actuació del músic griot guineà Ansoumane Kouyaté i Núria Domènech (cora i 

balafón). 

11h-13h Visites guiades a la casa de pescadors Can Cinto Xuà 



12h A LA PUNTA Presentació del CD: “Cançons, músiques i sons de la Festa de la 

Sal”, amb l’actuació de: Cor Indika, Tres de Ronda, Oreig de mar, La Vella Lola, M. 

Teresa Pellicer, Josep Vilabrú, Enric Casassas, Jaume Comas i Josep Tero. 

La taverna de la Platja servirà a partir de les 11h pa amb tomata i anxoves i sardines a la 

brasa, aigua i vi de l’Empordà. La taverna de la Riba servirà a partir de les 12h: tastets 

de sépia amb mandonguilles, sépia amb pèsols, sardines escabetxades, pop amb ceba, 

fideuà i fideus negres.   

A LA PLATJA 

17h  Mostra d’oficis mariners. Homenatge a Francesc Colomé Samsó i Agustí Fornés i 

Subirats 

17:30h Arribada dels vaixells de la Sal: pailebots Santa Eulàlia, Far de Barcelona i 

barca de mitjana Rafael  

18h Accés lliure al recinte de la Platja per veure de prop els oficis 

 A LA PUNTA 

19h Ofrena de Sal per part del Grup de Danses de Xàtiva 

Intervenció del poeta Josepmiquel Servià 

Intercanvi de danses entre el Grup de Danses de Xàtiva i La Farandola de l’Escala 

20:30h DANSES ANCESTRALS DE L’ESCALA: Ball de Nyacres, Ball del Drac, amb 

la immersió dels dansaires a mar i La Farandola (amb la participació de tothom) . 

A LA PLATJA  

21h Arribada de les barques amb les veles il·luminades. Encesa del foc al Cargol i de 

fanalets i candeles a la Riba. Rebuda amb la cançó: “Quan jo en tenia 4 anys”* .  

A LA RIBA VELLA 

21:30h XIII Trobada de Cançons Vora Mar amb Ramon Manent, Cor Indika i cantadors 

espontanis. 

DIUMENGE 17 

Dissabte i diumenge al matí a les 10h i a les 12h Excursions a la vela amb la barca de 

mitjana Rafael (informació Tf:  609 307 623 ) 

11h Visita guiada gratuïta a l’Alfolí de la Sal i barri vell 

 Les candeles es podran recollir durant tot el dia a la parada del Museu. El 

donatiu es lliurarà a l’ONG abans de la Trobada de Cançons Vora Mar. 


