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Presentació

Des de 1960 molts visitants s'han sentit captivats pel nostre

Actualment, visitar els nombrosos punts d'interès històric,
gaudir de les platges i el paisatge, tastar la nostra mundialment
reconeguda gastronomia i poder aprofitar l'oferta esportiva i
lúdica són algunes de les possibilitats que es troba el visitant
quan arriba a l'Escala.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

Al s.XIX es manté una situació econòmica basada en la pesca i
la vinya, fins que un nou fenomen dóna un tomb a l'economia:
el turisme.

mar, la nostra cultura i les nostres tradicions. L'Escala és un
indret únic i especial, acostumat des de temps remots a ser un
municipi d'acollida donada la seva bona situació geogràfica en
un indret privilegiat i de fàcil accés de la Costa Brava.

TURISME

L'Escala neix al s.XVI com a un petit port de pesca depenent de
la veïna vila d'Empúries; però l'any 1766 obté la categoria de
vila i cap del municipi en un moment de gran prosperitat
econòmica conseqüència de la duana marítima, l'Alfolí de la
Sal, la pesca i l'exportació de vi i peix salat.
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1. Sant Martí d’Empúries
Sant Martí d'Empúries, actualment conservat com a poble
medieval pertanyent al municipi de l'Escala, temps enrere
havia estat una península i acull els primers habitants a
partir del s.IX aC. Tres segles després, estableix relacions
comercials amb fenicis, púnics i foceus massaliotes, que
seran l'inici de les negociacions que faran d'Empúries un
dels ports més importants de la Mediterrània.
Dels posteriors habitants medievals, se'n conserva la
muralla sobre restes de la ciclòpia grega i l'església de Sant
Martí, de l'any 1538 i edificada sobre la preromànica de l'any
926. Fins al 1064, Sant Martí va ser seu del comtat
d'Empúries.
En contrast amb el caràcter medieval de vila, a Sant Martí hi
trobem la Casa Forestal, d'estil modernista, actualment seu
d'exposicions i actes culturals.
El passeig d'Empúries, inaugurat l'any 1992 amb motiu dels
Jocs Olímpics de Barcelona, fa de vincle entre Sant Martí i
l'Escala. Es tracta d'un passeig de dos quilòmetres i mig de
llarg que segueix tota la costa i permet gaudir de les ruïnes
d'Empúries d'una banda, i d'unes magnífiques dunes que
constitueixen les platges d'Empúries de l'altra. A la primera
d'aquestes platges es conserva el moll grec.

Foto: Escot

Contacte: Tel. 972 77 02 08 ·- www.mac.cat - Horari: 1/6 - 30/9: de 10:00 a 20:00 h // 1-10 – 31/5: de 10:00 a 18:00 h - Tancat el 25 de
desembre i l'1 de gener.
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Les Ruïnes d'Empúries són de visita obligada per a tothom qui visiti l'Escala. Es tracta d'un jaciment arqueològic de renom universal.
Ciutat fundada inicialment a l'actual nucli de Sant Martí d'Empúries, per comerciants grecs de Focea. Posteriorment s'amplia la vila
amb un nou sector (la Néa Pólis), la ciutat grega que ara es pot visitar al jaciment. El nom que va rebre aquesta nova ciutat va ser
Emporion, que vol dir mercat en grec, ja que el comerç va ser el motor del poblat.
Durant la segona guerra Púnica, l'exèrcit romà va desembarcar al port d'Empúries (218 aC) per tal d'impedir el subministrament als
cartaginesos per la reraguarda. Comença, doncs, la romanització de la Península Ibèrica.
A finals del s.III dC, els habitants d'Empúries es repleguen a Sant Martí, que acabarà convertint-se en capital del comtat medieval
d'Empúries. Les primeres excavacions del recinte van començar l'any 1908, i des de llavors s'ha dut a terme una constant recuperació
científica.
A les Ruïnes d'Empúries es poden visitar la ciutat grega, la ciutat romana i el museu d'arqueologia.
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Foto: Fons MAC Empúries

2. Ruïnes d'empúries

Ubicat a l'antic escorxador (edifici de l'any 1913), el Museu de
l'Anxova i de la Sal és seu de la història de l'Escala i ens
submergeix en un temps, un patrimoni i uns coneixements únics.
L'exposició permanent mostra la història de la pesca des del s.XVI
fins a l'actualitat i, sobretot, la salaó d'anxoves, indústria que, al
llarg dels segles, ha estat el motor de la vila i l'ha fet famosa arreu
del món.
Des del Museu s'organitzen rutes culturals, com per exemple la
ruta literària Víctor Català o la ruta marinera en barca.
A tocar del museu hi trobem la Font i el Safareig públic de la vila,
de l'any 1796.

Fotos: Miquel Bataller

Horari
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3. Museu de l'Anxova i de la Sal
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Estiu: 16/6 – 30/9
De dimarts a divendres: de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h
Dissabtes: d'11:00 a 13:00 h i de 18:00 a 20:00 h
Diumenges i festius: d'11:00 a 13:00 h
Hivern: 1/10 – 15/6
De dimarts a divendres: de 10:00 a 13:30 h i de 15:00 a 18:00 h
Dissabtes: d'11:00 a 13:00 h i de 17:00 a 19:00 h
Diumenges i festius: d'11:00 a 13:00 h
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre, i l'1 i 6 de
gener.
Tel. 972 77 68 15 - www.anxova-sal.cat

Foto: Miquel Bataller

Un gran nombre d'il·lustres escalencs
descansen a les tombes d'aquest
cementiri, entre els quals destaquen el
fotògraf Josep Esquirol i l'escriptora més
internacional de la vila, Víctor Català
(Caterina Albert i Paradís).
Des del Museu de l'Anxova i de la Sal
s'organitzen visites guiades.
Adreça:
C/ Garbí, 15

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

És una obra arquitectònica d'estil
neoclàssic construïda l'any 1835 que
consta: en un primer emplaçament, d'un
atri; en un segon, d'un nombre
considerable de nínxols; i finalment, en un
tercer recinte, de quatre panteons i la
capella, panteó de la família Maranges. Els
nínxols d'aquest cementiri són molt
característics de l'arquitectura popular
mediterrània, ja que estan emblanquinats
de calç i rematats amb un timpà triangular.
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4. Cementiri Marí

5. El nucli antic

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

El barri vell era un barri de pescadors instal·lat al voltant de
l'antic port de l'Escala, nucli de veïns de la vila d'Empúries.
Amb tan sols 80 habitants, l'Escala aconsegueix tenir la
seva pròpia església (5.1), edifici d'estil gòtic popular i
façana renaixentista amb decoració barroca i dedicat a St.
Pere i Sta. Màxima, l'any 1701.

TURISME
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Els carrers i els racons emblemàtics del nucli antic de
l'Escala ens conviden a endinsar-nos en la història
d'aquesta vila marinera i a descobrir aspectes de
l'arquitectura d'anys enrere. La casa de pescadors de Can
Cinto Xuà (Carrer de la Torre, 35) (5.2) reprodueix amb
exactitud l'escenografia i la vida quotidiana escalenca dels
s.XVIII i XIX. Per visitar la casa de pescadors cal adreçar-se
al Museu de l'Anxova i de la Sal.
Quan passegem arran de mar resseguint la costa retallada
del nucli antic, ens trobem amb els indrets més delicats de
la vila. Des de la Mar d'en Manassa (5.3), on encara es
conserven antics escars per amarrar embarcacions,
arribem a la Creu (5.4), cala de roques on encara avui
podem veure barraques i barques de pescadors.

Antigament, l'activitat pesquera i comercial es
desenvolupava a la que ara es coneix com La Platja (5.5). Va
ser el port pesquer fins l'any 1962, quan es va traslladar a la
Clota. A la Riba vella encara es mantenen sis norais de
pedra que servien per pujar les barques. Aquí mateix
segueixen erectes dos pilons d'amarrar que daten del
s.XVIII.

A la Punta (5.8) actualment hi trobem el monument a la gent
del mar. I una mica més enllà, trobem el monument dedicat
a la dona del pescador (5.9).
Els llaguts palangrers tenien costum d'amarrar al Port d'en
Perris (5.10), el port petit de la vila. Actualment el Port d'en
Perris és una platja de còdols considerada un dels racons
emblemàtics del poble.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

Foto: Escot
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Per mar arribaven productes com ara la sal i diferents
mercaderies, les quals es dipositaven a (5.6) l'Alfolí de la sal
(1697) per distribuir-les després als pobles de l'interior.
L'existència d'un edifici d'aquestes característiques, les
drassanes i el cabotatge van permetre una forta expansió
econòmica durant el s.XVIII. L'augment de l'activitat
comercial va desenvolupar tot un seguit d'indústries al
voltant del port, i aquest es va veure rodejat d'edificis
dedicats a la pesca, entre els quals destaca la fàbrica de gel
coneguda com (5.7) La casa de la punxa (1919).

TURISME
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6. Riells
Gràcies al seu poc calat, Riells ha estat, des de sempre,
platja de banys en família. El passeig que l'acompanya,
dedicat a l'obra El Petit Príncep d'Antoine de Saint-Éxupery,
convida a gaudir d'estones caminant a la vora del mar.
Mentre avancem, anirem trobant tot de referències a
aquesta obra tan carismàtica: la figura del Petit Príncep
assegut sobre un mur, la guineu a les escales de la plaça de
l'Univers, les palmeres dibuixant constel·lacions d'orient,
les roques volcàniques que recreen l'asteroide B612, un
baobab, una rosa a terra, etc.
Molt a prop de la Platja de Riells trobem el port de la Clota,
actual port pesquer i esportiu de l'Escala.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

A la part més meridional de l'Escala hi ha la Cala Montgó
(7.1). Aquesta típica cala de sorra fina i blanca procedent de
l'erosió calcària del Montgrí es troba protegida per Punta
Milà i Punta Montgó, on una torre de defensa (7.2) de l'any
1598 es converteix en un mirador perfecte per gaudir d'unes
vistes panoràmiques sorprenents. Aquesta no és l'única
torre d'aquestes característiques de la vila, ja que al Pedró
(7.3) hi ha una altra que data del s.XVI.
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7. Montgó
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Actes lúdics
L'Escala és una població que té vida tot l'any, tal com
demostren les nombroses activitats que es fan a cada estació.
La primavera de l'Escala obre els ulls amb la Diada de Sant
Jordi (23 d'abril) i treballa fort perquè el Triumvirat
Mediterrani (segon cap de setmana de maig), una fira
grecoromana, sigui una gran festa per a tothom.
A l'estiu la música, la festa i l'alegria envaeixen els carrers de
la vila, i aquesta comença a engrescar-se amb L'Aplec de la
Sardana (primer cap de setmana de juny) i la Revetlla de Sant
Joan (23 de juny). Tothom és benvingut a la Festa de la Mare
de Déu del Carme i Homenatge a la Vellesa (16 de juliol); es
pot gaudir del Festival de Música de la Mediterrània, les
havaneres (primer dijous d'agost a La Platja i 14 d'agost a
Cala Montgó); i les sardanes arran de mar són la millor
companyia per a una nit d'estiu (tots els dimecres de juliol i

Foto: Mayte Llandrich
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d'agost a les 22:00 h a La Platja).
La Festa Major, a principis de setembre, ens anuncia el final
de la calor i l'inici de la tranquil·litat del migtemps.
A la tardor les festes no s'acaben: d'una banda tenim la Festa
de la Sal i Trobada de Vela Llatina (segon i tercer dissabte de
setembre), la Festa de l'Anxova (primer diumenge
d'octubre), i les Jornades Gastronòmiques del Suquet de
Peix, esdeveniments ja coneguts arreu de Catalunya. Amb el
canvi d'hora les protagonistes són les castanyes, que durant
el mes de novembre es poden degustar a La Platja.
A l'hivern, un cop hem dit adéu al Nadal amb activitats com el
Trifàsic, la Cavalcada de Reis, etc., els escalencs i les
escalenques es posen a treballar per a la gran rua de
Carnaval, dies en què la rauxa no descansa ni un moment.

Foto: Penya Blaugrana

A més, al llarg de tot l'any tothom qui vulgui pot gaudir del
mercat del diumenge, les exposicions, les lectures a la
biblioteca, les danses tradicionals o els grans
esdeveniments esportius, entre d'altres.

Aquest paisatge marí s'emmarca en un entorn de gran interès natural que integra el massís del
Montgrí i els Aiguamolls de l'Empordà.
A l'Escala hi ha 12 platges i cales, totes de fàcil accés i cadascuna amb el seu propi encant.
Destaquem la Cala Montgó, la platja de Riells, les típiques platges del nucli antic, i les platges
d'Empúries, prop del jaciment arqueològic i unides entre sí per un bonic passeig de vianants.
Aquesta diversitat de platges, juntament amb la tradició pesquera tant arrelada a aquest municipi,
fan que l'Escala sigui un poble que ha viscut i que viu de cara al mar.
Foto: Escot
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Un del trets més definidors de l'Escala és que és un poble projectat al mar, i prova d'això és la gran
diversitat de paisatges marins, ja que l'Escala ens ofereix des de platges de sorra formades per
dunes litorals fins a massissos rocosos i cales abruptes.
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Entorn i platges

Foto: BTTmania

TURISME

Esports
Foto: Escot

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S
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La situació de l'Escala, entre mar i muntanya, és ideal per a
tot tipus d'esports. La costa abrupta de la zona i la situació
estratègica fan de les activitats aquàtiques tota una
experiència: immersions, rutes amb caiac, vela, windsurf o
esquí aquàtic són algunes de les possibilitats.
D'altra banda, els paisatges i la natura ens ofereixen
excursions de tota mena i amb qualsevol tipus de transport:
bicicleta, cavall, Segway, quads, etc. També es poden
recórrer a peu els senders que volten l'Escala i que ens
porten a Sant Martí, Cinclaus, les Corts, el Mas Vilanera o els
Recs, entre d'altres indrets.

Foto: Orcadiving

D'altra banda, al llarg de l'any s'organitzen diverses activitats
que posen de manifest la forta vinculació entre l'Escala i la
gastronomia. Així doncs, trobem la Festa de l'Anxova, amb
concurs gastronòmic inclòs; la Mostra de Cuina de Nadal; les
Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix; o la Festa del
Cargol de Punxa, organitzada per la Confraria de Pescadors.
Però les protagonistes de la taula escalenca són, sense cap
mena de dubte, les anxoves, que s'han convertit en un
producte de referència internacional i que estan a punt
d'obtenir la Indicació Geogràfica Protegida. La visita a les
fàbriques d'anxoves de l'Escala és molt recomanable.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

L'Escala destaca i és coneguda a tot arreu per la seva
gastronomia, ja que compta amb un gran nombre de
restaurants que ofereixen una àmplia oferta gastronòmica.
Destaquem la cuina mediterrània i tradicional de peix pròpia
de la zona, combinada amb la cuina més actual.
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Gastronomia
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Urgències
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Altres telèfons d’interès
Turisme
Ajuntament
Policia Local
CAP (Metge)
Bombers
Aigua (Sorea)
Llum (Enher)

972 77 06 03 · www.lescala.cat
972 77 48 48
972 77 48 18
972 77 60 60
085
902 250 070
902 536 536

Transport
Companyia d’autobusos
Companyia de tren

Taxis

Aeroport de Girona

902 30 20 25 - www.sarfa.com
972 77 01 91 Ceigrup Torrent
Informació nacional
972 24 02 02 - www.renfe.es
Informació internacional
902 233 402
Taxi Ayala - 609 62 07 65
Taxi Calderón - 659 47 10 40
Taxi Marín - 619 75 02 40
Taxi Vicenç Lavado - 630 67 21 84
Informació AENA - 972 18 66 00
Oficina de Turisme Aeroport de Girona
972 18 67 08
www.ryanair.com
http://es.transavia.com
www.spanair.com
www.wizzair.com

Correus
Pavelló poliesportiu
Piscina Municipal
Guàrdia Civil del Mar
Alberg de Joventut
Club Nàutic

972 77 16 51
972 77 29 51
972 77 51 32
972 77 44 58
972 77 12 00
972 77 00 16
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