FESTA MAJOR DE ROSES 2008
DEL 9 AL 17 D’AGOST

Dissabte, 9 d’agost
» A les 10 h, a la platja de Santa Margarida,
Segon torneig del XVII Campionat Local de Vòlei Platja “Vila de Roses”
» Tot el dia, a la platja de la Punta
XXVI Travessia de Windsurf Golf de Roses. Organitza: Club Windsurfing Roses
» A les 19 h, a la plaça de Catalunya,
Espectacle d’animació infantil de la companyia Jordi Patxeco i la Colla, amb
l’espectacle Saltem i Ballem
» A les 20.30 h, al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Inauguració de les fires i barraques de colles de carnaval
Enguany, les fires i barraques de Festa Major es traslladen al costat de la Piscina
Municipal. L’espai comptarà amb una trentena d’atraccions i amb el servei de bar
(menjars i begudes) que oferiran diferents colles de Carnaval de Roses.
L’horari d’obertura de les atraccions és de 16 a 2 h. Les barraques de les colles
obren entorn a les 20 h.
Pensant en el públic més jove, a les nits l’espai firal oferirà l’actuació de grups locals,
sessions de dj’s i discomòbil.
» A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla la Bisbal Jove
» A les 22 h, al Teatre Municipal,
Actuació del grup Mediterrània Dansa, amb l’espectacle Havanera. Organitza
Ass. Malalts d’Alzheimer de Figueres i l’Alt Empordà (AMA)
Preu: 10 euros
» A les 23 h, al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal
Discomòbil de Festa Major

Diumenge, 10 d’agost
» A les 17 h, entre els dos espigons de la riera Ginjolers
III Estirada de Corda “Vila de Roses”
» A les 19 h, a l’esplanada del moll
XXII Missa Internacional Oikumene
Oikoumene és una paraula grega llatinitzada que
etimològicament vol dir "mundial". Aquesta missa
internacional va néixer de la iniciativa d'uns turistes
francesos, ara fa 20 anys. Cada any aplega prop de
2.000 persones de totes les nacionalitats i és oficiada
en 6 idiomes. Cadascuna de les edicions anuals se
centra en una temàtica o objectiu. Els fidels d'altres
països participen en les lectures i en la processó
d'ofrenes que es realitza durant la celebració.

» A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola
Concert amb l’orquestra La Salseta del Poble Sec
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i Barraques de les colles de Carnaval

Dilluns, 11 d’agost
» De les 18 h a les 24 h, a la plaça de Catalunya,
VI Mostra d’Art Directe. Organitza Associació Art Directe
Art Directe és la proposta d’un col·lectiu de pintors professionals d’estils molt
diferents que, cada any per la Festa Major, treuen les seves obres a un espai obert
que els possibiliti la relació directe amb el públic. Es tracta d’una ocasió única per
parlar amb els autors, comentar les seves obres i entendre les seves particulars
visions de l’art i del món que ens envolta.
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval

Dimarts, 12 d’agost
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval

Dimecres, 13 d’agost
» A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella,
Teatre amb l’obra “Teràpia de grup per a gafes”

Els membres de l'associació GAFE (Grup d'Ajut a la
Fatalitat Emergent), recentment instaurada en el nostre
país, desenvolupen teràpies de grup arreu on van,
obertes a tot tipus de pacients amb l'única intenció de
donar suport als qui pateixen la síndrome del “gafisme” o
“malastrugança”. La tècnica que utilitzen dóna molt bons
resultats davant la malaltia i afavoreix poder-la portar
amb dignitat davant les riotes que han de suportar dels
qui es creuen immunes als símptomes d'aquesta “desgràcia”.
Els membres de l'associació, tots MÀSTERS EN PSICOLOGIA APLICADA LA
PATOLOGIA “GÀFICA”, aconsegueixen guiar cap a la normalitat els “calamitosos”. A
la llarga, els afectats acaben acceptant les seves “fatalitats” amb indiferència i sense
traumes per anar recuperant de mica en mica el lloc que els correspon dins la
societat. Perquè ells també són persones... “gafes”, però persones al cap i a la fi.
Preu: 10 euros
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval
» A les 22 h, al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Sessió de DJ amb Xisco Nico

Dijous, 14 d’agost
» A les 17.30 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil amb la companyia Pa Sucat i l’espectacle “Exèmplus”
» A les 18.30 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil amb la companyia Alça Manela i l’espectacle “Calçats
Manela”
» A les 20.30 h, a la platja Nova
Concert a la platja amb els grups Nubla, Pure Human Músic i Telephunken Live
NUBLA (CAT)
Chill, trip-hop, flamenc, electro... i en general una proposta
d’una excel·lent qualitat, capitanejada per la forta
personalitat de Nubla. Si amb el seu disc debut ja va
sorprendre i recollir un grapat de crítiques excel·lents per
part de la premsa especialitzada, amb el seu segon disc,
recentment editat, espera poder arribar al gran públic i
seguir amb aquesta línia ascendent, imparable, que de ben
segur la portarà a ser una de les artistes més originals de
l’estat. Si encara no la coneixeu, no us la perdeu!
PURE HUMAN MUSIC (Marsella)
Impressionants, amb només dos micros, MisterLips i
MicFlow, els dos components PHM, són capaços de fer
ballar fins a embogir el públic assistent. El seu secret:
caixes de música humane. Només amb els sons que
desprenen de la seva boca són capaços de fer-te ballar a
ritme de hip-hop, ragga i drum’n’bass. Aquests dos
beatboxers, que és com s’anomena a aquest estil de fer
música, han guanyat l’edició del 2006 i la de 2007 del campionat per a equips de
beatbox de França, i van quedar tercers al campionat mundial world beatbox
challenger. Tota una oportunitat de veure i descobrir una nova manera de fer
música.

TELEPHUNKEN Live (MAD)
Un dels clàssics de la música electrònica del nostre país.
Han actuat als festivals més prestigiosos d’electro mundials.
I és que la seva proposta es basa en la música breakbeat,
electro latin, dance, però amb la particularitat d’incorporar
als seus directes una bateria, uns teclats i un baixista.
Música electrònica en viu. Si no has ballat mai amb
Telephunken, nosaltres t’ho posem fàcil, vine i no te’n
penediràs.

» A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola
Ball amb l’orquestra Montecarlo
» A partir de les 22 h, al Recinte Firal al costat de la piscina.
Actuació musical de grups locals: Aurània, Carwil i Rubau
» A les 23.45 h, a la riera de la Trencada
Festa Andalusa: “Ven a la feria”, amb l’actuació musical del grup Wuateke
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval

Divendres, 15 d’agost

» A les 9.30 h i a les 18 h, pels carrers de la vila
Cercavila dels Gegants, la Cobla Tres Quartans, els
Trabucaires i els Miquelets
» A les 10 h i a les 16 h, a la riera de la Trencada,
Correbous
» A partir de les 11 h,
LXXII Travessia de Natació al Port de Roses
Travessia curta: la sortida es dóna a les 11 h des del Port Esportiu. Categories
promesa i aleví.
Travessia llarga: la sortida es dóna a les 11 h 20 minuts al segon moll. Categories
d’infantils a veterans.
L’arribada d’ambdues és al costat dels espigons de la riera
de Ginjolers. Les inscripcions anticipades s'efectuaran a la
Piscina Municipal de Roses (tel. 972 45 97 60) i el mateix
dia a l'Escola Municipal d'Esports Nàutics de Roses,
situada al Centre Municipal Esports Nàutics (Port Esportiu)
» Tot el dia, als camps municipals de petanca, a l’avinguda
de Rhode (al costat de la Ciutadella),
Trofeu de petanca "Festa Major".
El trofeu de petanca és ja una tradicional prova dirigida a un nombrós grup
d’afeccionats locals i també de residents o estiuejants francesos que fan d’aquesta
modalitat esportiva un veritable hobby. La participació acostuma a superar amb
escreix els 200 inscrits.
» A les 11 h, a l’Església Parroquial.
Ofici solemne de Festa Major

» A les 12 h, al Teatre Municipal de Roses
Acte de concessió de la Dracma de Plata de Roses 2008
Roger Viusà, nascut a Roses l’11 de gener de 1978, es va proclamar el mes de maig
passat 2n Millor Sommelier Professional del Món 2008, guardó que li ha permès
projectar el seu nom i el de Roses a l’àmbit internacional.
La seva carrera professional s’inicià a l’Hotel Terrassa de
Roses, d’on va passar al Motel Empordà de Figueres per,
després, entrar a formar part de l’equip del Celler de Can
Roca de Girona. En Roger ha combinat aquesta trajectòria
professional amb els estudis i viatges per Europa, la qual
cosa li ha permès ampliar el seus coneixements. Des del
2004, es fa càrrec de la bodega del restaurant Moo de
l’Hotel Omm de Barcelona.
La seva inquietud, dedicació i estudi metòdic –acompanyats sens dubte pel que en
el món de l’enologia es coneix com “un bon nas”–, l’han portat a un profund
coneixement de les regions vitícoles i de tot el que s’hi realitza. Els esforços no han
trigat a donar els seus fruits a aquest alumne avantatjat que, amb tan sols cinc anys
de trajectòria, és ja un dels millors sommeliers del món.
Els primers reconeixements arribaven l’any 2004, quan es proclamà Millor
Sommelier de Catalunya, títol que amplià el 7 de novembre de 2007, en guanyar el
Campionat d’Espanya de Sommeliers celebrat a la ciutat de Girona.
Lluny d’aturar-se, l’any 2008 es va iniciar amb un important triomf per al jove rosinc,
que va aconseguir la distinció de Millor Sommelier Professional d’Europa en el
concurs celebrat al London Hilton el mes de gener. El moment àlgid, però, fou la
Gran Final del Concurs del Millor Sommelier Professional del Món 2008, celebrada a
Roma el 24 de maig de 2008, on en Roger va brillar amb llum pròpia i assolí el
segon lloc del campionat.
» A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Dances tradicionals Vine a ballar amb nosaltres, a
càrrec del Taller de Dansa Tradicional de Roses, dirigit
per Cristina Barceló i amenitzat per la cobla Tres
Quartans

» A les 19.30 h, a l’Estadi Municipal Mas Oliva
Partit de Festa Major, AE Roses "A" - Peralada CF
» A les 20.30 h, al Recinte Firal al costat de la piscina
Lliurament de trofeus dels guanyadors del concurs de Cartell
de Carnaval de Roses 2009
» A les 22 h, al Recinte Firal al costat de la piscina
Concert de Lexa i Concurs de hip hop
» A les 22 h, a l’església de l’Espai Cultural La Ciutadella
Concert de Festa Major: Cançons de la Cançó, a càrrec de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà i Joanjo Bosk
Cançons de la Cançó pretén ser un sentit homenatge a la cançó d’autor i, en
particular, a la nascuda a casa nostra, feta pels nostres cantautors i cantada amb la
nostra llengua.
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà, amb el cantant
figuerenc Joanjo Bosk, revisaran unes cançons
especialment triades amb l’objectiu d’emocionar i
gaudir. En el repertori, amb adaptacions fetes
expressament per a aquest espectacle per Carles Coll,
no faltaran algunes de les cançons més populars de
figures com Lluis Llach, J.M. Serrat, Mª del Mar Bonet,
així com d’altres menys conegudes però de gran valor
musical i literari.
Programa: País Petit, Lluís Llach; Pare, Joan M. Serrat; Àguila negra, M. del Mar
Bonet; La poesia, F. Pi de la Serra, Un núvol blanc, Lluís Llach; La nit, Raimon; I si
canto trist, Lluís Llach; Treballaré el teu cos, Raimon; Amor particular, Lluís Llach; El
setè cel, Sisa; M’en vaig a peu, Joan M. Serrat; Arran de terra, Lluís Llach; A
Margalida, J. Isaac; Cançó de carrer, R. Muntaner; Noia de porcellana, Pau Riba

»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval

Dissabte, 16 d’agost
» XXIII Travessia Local de Natació
El recorregut consisteix a donar la volta a l'espigó de la riera de Ginjolers. Sortida a
les 11.00 h. Les inscripcions només es podran fer de manera anticipada a la Piscina
Municipal de Roses (tel. 972 45 97 60) fins al dia 12 d’agost. No hi haurà inscripcions
el mateix dia als espigons.
» A les 10 h, a la plaça de Catalunya
Mercat d’artesania
» A les 12 h a l’espigó de la riera de Ginjolers
Festa de les cucanyes. Organitza: Associació
d’Amics de les Festes i Tradicions de Roses

» A les 13.30 h, davant de la platja de la Punta
Tradicional empaitada d’ànecs. Organitza: Associació d’Amics de les Festes i
Tradicions de Roses
» Durant tot el dia, a la Badia de Roses
X Regata Circuit Open de Roses Escala-Roses. Organitza: Club Windsurfing
Roses.
» A les 17.30 h, a la plaça de Catalunya
Festa de l’escuma amb la companyia els Farsants
amb l’espectacle “Bugada en sol major”

» A les 19 h, al camp de futbol municipal Vinyassa I
Partit de Festa Major del CF Bases Roses.

» A les 20 h, al Teatre Municipal de Roses
Inauguració de l’exposició d’escultures de Narcís Costa: “En caixos i estudis
per un ziggurat”.
Narcís Costa ens presenta en aquesta ocasió un conjunt
anomenat EN CAIXOS i un altre que anomena
ZIGGURATS, dues sèries aparentment molt diferents
però que comparteixen la preocupació a l’entorn del
concepte de fusió.
En la sèrie EN CAIXOS, conformada per una dotzena de
peces, l’artista juga amb el doble sentit del terme
encaixar, i aconsegueix un mostrari de formes de diàleg
entre el ferro i la fusta.
En la sèrie ZIGGURATS, un conjunt de 8 o 9 peces, a vegades de dimensions
properes a les monumentals, es posa en pràctica una altra forma de diàleg. Partint
sempre d’una peça metàl·lica treballada a partir d’un perfil triangular, es van sumant
pisos, algunes vegades en forma de cinta que es desplega, d’altres en nivells que se
superposen.
» A les 22 h a la plaça de Catalunya
Doble audició de sardanes amb la cobla Els Rossinyolets i la cobla Foment del
Montgrí
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval
» A les 22 h, al Recinte Firal al costat de la Piscina Municipal
Actuació musical dels grups Olvido i Morphium.

Diumenge, 17 d’agost
» A les 9 h a la plaça de Catalunya
VI Concurs de Paletes Vila de Roses 2008.
L’Ajuntament recupera enguany el concurs de paletes.
Els participants hauran de demostrar la seva habilitat i
bon ofici superant, per parelles, la prova de construir una
peça arquitectònica d’estil gaudinià en un màxim de 4
hores i 30 minuts.
» A les 10 h, a la plaça de Catalunya
Mercat d’artesania
» A les 17.30 h, al passeig Marítim
Espectacle infantil amb la companyia Fadunito i l’espectacle infantil “La Gran
Família”
» A les 18.30 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil amb la companyia Xip Xap i l’espectacle “Trinxant sabates”

» A les 22 h, a l’espigó de la riera de Ginjolers -platja
Nova
Espectacle de focs artificials fi de Festa Major

» Tot seguit a la platja Nova
Ball de fi de Festa Major amb la Tribu de Santi Arisa
»Al Recinte Firal, al costat de la Piscina Municipal,
Fires i barraques de les colles de Carnaval

