ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura
Cada dia de 10 a 21 h
Visites guiades en idiomes
Tots els dies. Més informació a:
patrimoni@roses.cat Tel. 972 15 14 66
Taller d'arqueologia
Dilluns, a les 19 h, en català, castellà i
francès (8 a 12 anys)
Els codis secrets
Els dimarts, a les 22 h, en català i francès i els dimecres, a les 22 h, en castellà i francès. Visita guiada teatralitzada
amb degustació de productes locals i
vins d'Empordàlia
En Gromec, el gat de la Ciutadella
Els divendres, a les 19 h, en català, castellà i francès. Visita infantil teatralitzada

CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura
Cada dia de 17 a 22 h
Visites guiades en idiomes
Tots els dies. Més informació a:
patrimoni@roses.cat Tel. 972 15 14 66
Descobrir les defenses de Roses
Els dilluns, a les 19 h, en català i castellà. Visita guiada al castell seguida d'una
visita comentada al búnquer. Preu: 8 €
Nits d'estels al castell
Els dilluns, a les 21 h, en català i francès. Visita guiada amb xerrada i observació astronòmica. Preu: 10 €
La motxilla del castell
Els dijous, a les 18.30 h, en català,
francès i castellà. Visita infantil
dinamitzada. Preu: 5 €
Nits d'estels al castell
Els divendres, a les 21 h, en francès i
castellà. Visita guiada amb xerrada i
observació astronòmica. Preu: 10 €
Scape Bunker Roses
Els dissabtes, a les 19 h en català i a
les 20.30 h en castellà. Activitat d'escapisme. (A partir de 12 anys). Inclou visita al castell de la Trinitat. Preu: 10 €

EXPOSICIONS A CA L’ANITA
“Presències”, de Eudald
De l’11 d’agost al 16 de setembre a la
sala d'exposicions de Ca l'Anita.
De dilluns a divendres, de 18 a 21 h.
Dissabtes i diumenges, de 12 a 14 h i
de 18 a 21 h
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Exposició col·lectiva: “Tangències”
Fins el 26 d’agost a la sala d’exposicions de La Ciutadella.
De dilluns a diumenge de 10 a 21 h

CLUB INFANTIL DE PLATJA
Cada dia de15 a 19 h, a la platja Nova.
Servei gratuït d’una hora al dia.

AERÒBIC PLATJA
- Dilluns, dimecres i divendres, a les 11
h i a les 18 h a la platja de Santa Margarida, davant de l'Hotel Monterrey.
- Dimarts, dijous i dissabtes, a les 11 h
i a les 18 h, a la platja del Salatar, al
costat de l'Hotel Marítim.

GEN
Casal d’estiu, Campus Vela i Windsurf
durant els mesos d’estiu
Més informació: GEN Roses
Av. Rhode, s/n - Port Esportiu de Roses
Tel. 972 25 70 03 | www.genroses.cat

FUNDACIÓ ROSES CONTRA
EL CÀNCER
Serveis d’atenció psicosocial, Reiki,
Sonoteràpia, Assessorament dietètic.
Cal demanar cita prèvia.
Més informació: C/ Pescadors, 13.
Tel. 972 15 12 95 | fundacioroses.org

Agenda en català: www.visit.roses.cat
Agenda en castellano: www.visit.roses.cat
Agenda en français: www.visit.roses.cat

ASSOCIACIÓ MARONES
Grup de suport a l’alletament matern i a
la criança. 1 i 15 d’agost de 18 h a
19.15 h, al 3r pis de Ca l’Anita. Activitat
gratuïta oberta a totes les famílies amb
mainada fins a 3 anys.

Events calendar in english: www.visit.roses.cat
Veranstaltungskalender auf Deutsch: www.visit.roses.cat

Àrea de Cultura i Festes. Plaça de Catalunya, 8, 2n pis | 17480 Roses
Tel. 972 25 24 00 | a/e: agenda@roses.cat | www.roses.cat

Dijous 2 d'agost
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església
Contes a la fresca: “Aventures d’aigua
dolça i salada”
A les 21 h, al passeig de Santa Margarida
Discomòbil
A les 22 h, a La Ciutadella
Cinema Ciutadella: Lion

Divendres 3 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 19 h, a l'Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 22.30 h, a La Ciutadella
Sons del Món - Vi & Music Empordà.
Concert de Sergio Dalma.
Venda d'entrades: www.sonsdelmon.cat

Dissabte 4 d'agost
A les 10 h, davant de l’Hotel Monterrey
Campionat Local Vòlei Platja
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: “Taller d’instruments
musicals”, a càrrec de la Cia. TallerNins
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Flama de Farners
A les 22.30 h, a La Ciutadella
Sons del món- Vi & Music Empordà.
Concert de Gloria Gaynor
Venda d'entrades: www.sonsdelmon.cat

A les 18 h, bocana de Santa Margarida
Animació infantil: “Festa de l’escuma”

Dijous 9 d'agost
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: “Rodacontes”
A les 22 h, a La Ciutadella
Cine Ciutadella: La Llamada

Divendres 10 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques de Festa Major
A les 19 h. al Castrum Visigòtic
Visita guiada al Castrum Visigòtic.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques de Festa Major
A les 19.30 h, al port pesquer
Missa Internacional Oikumene
A les 21 h, al port pesquer
Havaneres, amb el grup Terra Endins
A les 22 h, a les barraques
Festa tribut a la discoteca Picasso, a
càrrec dels DJ César Meana i Daniel Gon

A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la Principal de Banyoles
A les 23 h, a les barraques
Concert de Parrak i Seguridad Social

Diumenge 12 d'agost

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

A les 11 h, a la platja de La Punta
Sortida de la 33ª Travessia Local de Natació
A les 11 i 16 h, al c. Pujada al Puig Rom
Gran tobogan aquàtic i inflable aquàtic
infantil

A les 12 h, al Teatre Municipal
Acte de concessió de la Dracma de Plata

Dissabte 18 d'agost
A les 10 h, davant de l’Hotel Monterrey
Campionat local vòlei platja
16 h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
Mediterranea Electronic Festival
www.mediterraneaelectronicfestival.com

A les 23 h, a les barraques
Concert de A Kontra Pelo i Autoput

A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques de Festa Major

A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires d’atraccions

19.30 h, a la plaça de Catalunya
Danses tradicionals del Taller de Dansa
Bàlldemar i la cobla Quarts de Tres

A les 22 h a la plaça de Catalunya
Concurs de sardanes amb la cobla la
Principal d’Olot

A les 23 h, a les barraques
Concert de Julay’s i Zoo

A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques de Festa Major

A les 11 h, a l'Església Parroquial
Missa solemne de Festa Major.
Tot seguit, cercavila de Gegants i Miquelets

A les 22 h, a l’església de la Ciutadella
Cicle musical D’NITS: Roses recorda
Panikkar. Música i paraula plurilingüe
Entrades: www.rosescultura.cat

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: “La xerinola d’en Rikus
i els Barretins”, a càrrec de la Cia. Rikus

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

A les 18 h, a la plaça de Catalunya
Festa de l’escuma, a càrrec dels Farsants

De 10 h a 12 h, a la platja de la Punta
Sortida i arribada de la LXXXII Travessia
de Natació del Port de Roses

A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires d’atraccions

A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques de Festa Major

Dilluns 13 d'agost

Dimarts 14 d'agost

Dissabte 11 d'agost

A les 10 h, pels carrers de la vila
Cercavila amb els Gegants de Roses i la
companyia de Miquelets de la Ciutadella

A les 18 h, des de la Ciutadella fins
a la plaça de Catalunya
XXIV Trobada Gegantera de Roses.
Cercavila de colles, Miquelets i Canoners

A les 22 h, a la plaça Frederic Rahola
Concert i ball amb l'orquestra Montgrins

Dimarts 7 d'agost

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Taller infantil: “Un món de colors”

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Exhibició de castells

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Taller infantil: “Un món de colors”.
Inscripció prèvia a la Biblioteca.
A les 18 h, bocana de Santa Margarida
Animació infantil: “Màgia de prop i màgia
itinerant”
A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques de Festa Major

22 h, a la platja Nova
Espectacle de focs artificials

Diumenge 19 d’agost
A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires d’atraccions

A les 22 h, al passeig marítim
Ball de fi de festa amb Fugados de Alcatraz

Dimarts 21 d'agost

Dijous 16 d'agost

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: “Aigua”
A les 19 h, a l’antic càmping Bahía
Fires d’atraccions

A les 18 h, bocana de Santa Margarida
Animació infantil: “Festa de l’escuma i
xeringada”, a càrrec de la Cia. EDR

A les 23 h, a les barraques
Concert de Banannabeach i Muchachito

Divendres 17 d'agost

Dijous 23 d'agost

Dimecres 15 d'agost

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

A les 18 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: “L’elixir de la vida”

A les 8 h, pels carrers de la vila
Matinades de Festa Major a càrrec de la
Colla Gegantera de Roses

A les 19 h, a l'Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

A les 22 h, a l’avinguda de la Platja
de Santa Margarida
Concert de DGremlins

Divendres 24 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 19 h, al Castrum Visigòtic
Visita guiada al Castrum
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

Dissabte 25 d'agost
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: “Amunt amunt quina
festa!”, a càrrec de la Cia. Atrapasomnis
A les 22 h, a la plaça de Catlunya
Sardanes amb la cobla Bisbal Jove

Diumenge 26 d'agost
A les 22 h, al castell de la Trinitat
Cicle musical D’NITS: Concert de Judith
Neddermann.
Entrades: www.rosescultura.cat

Dimarts 28 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 18 h, bocana de Santa Margarida
Animació infantil: “Taller modelat i creació
de sorra cinètica”, de la Cia. TallerNins

Dijous 30 d'agost
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: “Rodant pel món.
Contes d'arreu i d'arrel”

Divendres 31 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 19 h, a l'Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri de Roses.
Inscripcions a l'Oficina de Turisme

