ESCALA A SETA
festa de la cultura marítima
22-28 de març de 2016
Programa específic per als participants al village català que complementa al Programa Escale à Sète,
elaborat pels organitzadors francesos.
El village català està composat per un espai amb 18 estands i embarcacions tradicional de la
Catalunya nord i sud.

DIMARTS, 22 DE MARÇ
16 h. Premi Desfilada Santa Eulàlia
Parlament breu de l’MMB
Quai Marroque (grande chapiteau)
DIJOUS, 24 DE MARÇ
17 h. Trobada dels participants catalans
 Taula rodona (1h): Patrimoni marítim a Catalunya
Modera: Elvira Mata. Tertulians: Samuel Villevieille, Joan Santolària, Bernat Banyuls,
Michel Rohée, Gerard Martí i Lurdes Boix
 Cançons de Blauet Havaneres i Cantaquetx (a confirmar)
Quai Marroque (sala de conferències - dôme)
19 h. Demostració de dansa: 3 peces del grup de dansa La Farandola de l’Escala
Quai Marroque (village partenaires – prop del dôme)
DIVENDRES, 25 DE MARÇ
11 h. Performance artística i musical a carrec de Judith Themistanjioglus i un músic francès
(a confirmar)
Quai C. Sammary (escenari village català)
12 h. Parada d’arribada dels vaixells catalans: entrada al port i moll de C. Sammary
13h.

Inauguració del Village Català – Catalunya, convidada d’honor al festival Escale à Sète
 Parlaments:
3 responsables de Seta (a confirmar); Pere Alemany, Andreu Clarós, Samuel Villevieille,
Elvira Mata (proposta)
 Descàrrega simbòlica de les taronges:

-

entrega a les institucions franceses: port, ciutat, regió, departament i organització
d’Escale à Sète
patrons de vaixells que faran entrega d’un cistell de taronges: Ciutat Badalona, Nostra
Sra. Consolació, Jolie Biche, St. Ramon, Quinocio
(Village català)

22 h. Concert New Catalan Ensemble
(Escenari principal del festival)
DISSABTE, 26 DE MARÇ
11 h. Desfilada oficial d’Escale à Sète*
Hi participen tots els tripulants de les embarcacions (nord i sud); grups musicals; geganters; i
dansaires.
(Quai d’Alger)
17 h. Els catalans desembarquen al cor de la vila
 Cercavila de la colla gegantera de Lloret de Mar i de Palamós; Els Sacaires i Els Salancaires
de Tarragona
 Ballada de sardanes amb La Farandola i tots els que us animeu a fer-ho
(Plaça de l’Ajuntament –Place Léon Blum)
 Entrega a la ciutat de Seta de l’obra creada per Themistanjioglus

18 h. Cantada d’havaneres
Grup Peix Freixit de Calella de Palafrugell
(Escenari principal del festival)
22 h. Concert dels 350 anys del Port de Seta**
Diverses actuacions programades i participació de Cantaquetx i Blauet Havaneres per cantar
l’Estaca a petició de l’organització francesa. Moment obert a la participació de tots els
catalans que vulguin ser-hi
DIUMENGE, 27 DE MARÇ
17 h. Els catalans desembarquen al cor de la vila (II)
Actuació del grup de dansaires La Farandola
(Plaça de l’Ajuntament –Place Léon Blum)
Tarda Actuacions del grup musical Tres de Ronda
(Tavernes, bars, vaixells, ...)

DILLUNS, 28 DE MARÇ
Matí Actuacions del grup musical Tres de Ronda
(Tavernes, bars, vaixells, ...)
10–12 h. Comiat de la ciutat de Seta amb la sortida de tots els vaixells

TOTS ELS DIES (24-27 DE MARÇ)
Tallers i demostracions
Horaris: 11 h. - 13 h i16 h. – 18 h..
(Village català)
Taller Vaixell de Joguina: barca de vela llatina. Tela Marinera
Taller de Trencadís. Miquel Ortega
Taller de Corderia. Associació d’Amics Quetx Ciutat de Badalona (a confirmar)
Taller de nusos mariners. Associació Bricbarca (a confirmar)

Demostració d’empotar anxoves. Anxoves de l’Escala
Gastronomia catalana als estands
Anxoves de l’Escala
Espinaler

*Desfilada de dissabte 26 a les 11 h.: es donaran instruccions específiques per fer la parada. Esperem
rebre indicacions de Seta. Les tripulacions hauran de lluir els seus identificatius (associacions,
embarcació...). Cada embarcació haurà de preparar els eu cartell identificatiu per la desfilada. Dilluns
us fem arribar la imatge de Catalunya escala a Seta amb prou resolució.
**Es treballa un programa concret de concerts per als grups musicals Cantaquetx i Blauet Havaneres

**********************
Estands
Horari d’obertura al públic: 10 h. – 13 h. i 15 h. – 20 h.
(hi haurà estands de l’organització francesa que podran romandre oberts fins a les 23 h.).
Properament enviarem informació de logística.

