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La Popular és una festa a l’Espai Cultural La Ciutadella de Roses amb dos eixos
fonamentals: patrimoni i cultura contemporània.
La popular és una celebració del patrimoni de Roses que es vol oferir a la ciutat i als
visitants no només com un indret on recórrer dos mil anys d'història sinó també com un
espai públic on es produeixi una barreja natural entre els ciutadans, el paisatge i una
oferta cultural actual.
En aquest sentit, La Popular ofereix un seguit d’activitats adreçades a totes les edats i
obre un ventall de propostes de creació contemporània que de forma lúdica volen
apropar-se als ciutadans.
La programació de La Popular, que va de les 10h del matí fins les 3h de la matinada,
inclou: tallers de circ per a públic familiar, gimcana QR maps!, visites guiades gratuïtes,
dos espectacles, un de circ i un de dansa contemporània, una projecció de curtmetratges
d’animació internacionals, una migdiada chill out amb jotaberre, dues exposicions
fotogràfiques i l’actuació de Mazoni en format acústic amb la posterior sessió de dj a
càrrec de Guillamino.
La Popular, més enllà d’ella mateixa, vol que L’espai cultural La Ciutadella, obri les portes
a rosincs i visitants tot convertint-la en un espai transitat i recuperar la idea de l’espai
públic com una raó de ser de la ciutat.
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PROGRAMA
de 10 a 13 h
QR Maps!
Un mapa en blanc. Un telèfon mòbil. Una brúixola. Un taller per aprendre jugant què són
i com funcionen els QR codes.
Troba les pistes i dibuixa el teu mapa utilitzant les tecnologies del futur per esbrinar com
era la Ciutadella en el passat. Cal que portis un telèfon amb càmera (amb un lector de
QRcodes instal·lat millor!) i una brúixola.
El lector es pot baixar de manera gratuïta de http://reader.kaywa.com
www.ticsipaisatge.cat
Visites guiades gratuïtes
Experimenta la màgia de recórrer dos mil anys d'història sobre un mateix jaciment. Una
línia del temps ininterrompuda que ens portarà del segle IV aC, amb l'arribada dels
grecs, fins al segle XIX, a la Guerra del Francès.
Visites de 10 a 13 h, tres passis de 45 minuts.
www.patrimonideroses.cat
de 10 a 21 h
EXPOSICIONS
Roses. Porta de cap de Creus. Fotografies d´Yvonne Heinert
L’exposició proposa un itinerari que transcorre pel camí de ronda, que va des del far de
Roses fins a Jóncols, i que transportarà el visitant fins als Grecs. Al llarg del recorregut,
roques i vetes, illots i penya-segats, mar i geologia, però també construccions de pedra
seca i feixes, camins ancestrals i sepulcres de fa 3.000 anys, patrimoni i humanitat.
www.patrimonideroses.cat
Cultures diferents, vides comunes. Fotografies Maria Velasco.
La curiositat cap a cultures veïnes, tan llunyanes i properes al mateix temps, 'ha portat a
l’autora endinsar-se en la comunitat marroquina del nostre entorn, a compartir tertúlies,
vivències i moments que he copsat amb la càmera, i que ara voldria compartir amb
tothom a través d'aquestes imatges.
www.mariavelasco.cat

15.30 h
Migdiada chill out amb jotabeerre
Una passejada per la música electrònica de caire tranquil amb pinzellades d'IDM i
experimentació suau de la mà de jotabeerre. Músic, productor i DJ accidental que
col·labora habitualment amb Albert Pla i Quimi Portet.
Ha treballat en projectes discogràfics de tot tipus, bandes sonores, instal·lacions...
Actualment combina tot això amb dos projectes propis, un dels quals es mou en el
terreny de la música experimental i que veurà la llum aquest juny amb l'edició d'un vinil.
www.myspace.com/jordibusquets
17.30 – 19 h
Tallers de circ
Tallers destinats a adults i a nens perquè descobreixin junts, i acompanyats per
monitors, diferents tècniques de circ (a partir de 4 anys). Un espai lúdic on descobrir i
practicar diferents tècniques circenses com l'acrobàcia, els malabars o el cable.
19 – 20 h
La caravana passa de Circ Pànic (circ contemporani)
Sovint s'ha escrit que una part de la màgia del circ és aquesta capacitat d'arribar,
sorprendre i... marxar. L'espectacle La Caravana Passa, de Circ Pànic, és exactament
això. Un homenatge a les coses efímeres que deixen un record profund en les ments dels
qui tinguin la sort de trobar-se aquest espectacle de carrer, amb moviment, una
estructura espectacular, música en directe i uns números de circ -acrobàtics, d'equilibri,
de força, de risc- fets amb gràcia, tècnica i la gran capacitat innata d'aquesta companyia
per fer vibrar l'espectador.
www.circpanic.com
20 h i 21h
Films itinerants a càrrec de l’Alternativa, Festival de Cinema Independent de
Barcelona
Una selecció d’animacions internacionals. Obres lúdiques, atrevides i divertides que
il·lustren les inquietuds d’una nova generació de cineastes. Apta per a tots els públics.
http://alternativa.cccb.org

21 h
Tres senyores i un senyor sofà d’El Paller (Dansa contemporània)
Tres històries que normalment passarien en la intimitat d’una sala d’estar es veuen
transportades a un espai exposat, obert i molt verd. Tres dones repassen sensacions,
emocions, records viscuts... L’espectacle presenta les tècniques d’improvisació i
composició instantània, tant en dansa com en música.
www.elpaller.org
22 h
Concert acústic Mazoni
Jaume Pla, l’ànima de Mazoni, pertany a una generació de músics que han reivindicat
una altra manera de cantar en català. Després de tocar amb Holland Park, va iniciar una
carrera en solitari sota el nom de Mazoni. Esgarrapada va ser el seu primer punt
d’inflexió i Si els dits fossin xil·lòfons, va ser la confirmació que hi ha vida més enllà de
l’indie en anglès i castellà.
Eufòria 5 – Esperança 0 és el seu darrer treball: un resum de la història de la música de
les darreres dècades, des dels 60 fins a l’actualitat, amb l’energia del rock com a
generador de catarsi.
www.mazoni.net
23 h
Sessió DJ a càrrec de jotabeerre i Guillamino
jotabeerre
Una sessió curta de música amb coloraines electro i pop.
Guillamino és un home-orquestra que va descobrir els seqüenciadors i els samplers. Ell
assegura que les seves produccions són cinquanta per cent beats de hip-hop i cinquanta
per cent cançó clàssica, però els seus treballs destil·len molt més. És probable que haver
viatjat al desert del Sàhara i a Birmània hagi influït en la seva producció tant com haver
viatjat a Nova York en el seu darrer projecte.
www.myspace.com/guillamino
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Gràcies a Martí per l'ocurrència “popular,” a en Benancio, Juan Carlos, Nino, Lele, Pere i
Jesús per l’esforç de cuidar i mantenir la Ciutadella com un espai públic i transitable.

LA POPULAR

www.patrimonideroses.cat

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

