ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Activitats d’estiu fins al 2 de setembre
Taller d’arqueologia
Dilluns, a les 19 h, en català, castellà i
francès. De 8 a 12 anys. Preu: 10 €
Nit de Sirenes a la Ciutadella
Visita teatralitzada amb degustació de
productes locals i vins d'Empordàlia.
Dimarts, a les 22 h, en català i castella.
Dimecres, a les 22 h, en francès.
Preu: 10 €
Posta de Sol a la Ciutadella
Tast de vins fermentats en àmfores.
Dijous, a les 19 h, en català, castellà i
francès. Preu: 12 €
Les noves aventures d'en Gromec:
el gat de la Ciutadella
Divendres, a les 19 hores, en català,
castellà i francès. Preu: 10 €

CASTELL DE LA TRINITAT
Activitats d’estiu fins al 2 de setembre
Nit d'Estels al Castell
Visita guiada, xerrada i observació
astronòmica.
Dilluns, a les 22 h, en català i francès
Divendres, a les 22 h, en castellà i francès
Preu: 10 €
Marco el cuiner del Castell
Visita Infantil (de 4 a 8 anys).
Conte teatralitzat.
Dimecres, a les 19 h, en català,
castellà i francès
Preu: 10 €
Descobrim les defenses de Roses
Visita guiada al Castell de la Trinitat i
al búnquer del Castell.
Dimecres, a les 21 h, en català i castellà
Preu: 8 €

El repte de Lord Cochrane
Visita guiada teatralitzada.
Dissabtes, a les 22 h, en castellà i francès
Mision Scape Bunker Roses
Els visitants tenen 40 min per sortir del
búnquer del castell fent servir la lògica,
la cooperació i la comunicació. Amb ells
hi haurà l'agent secret Miss Teriosa.
Recomanat a partir de 12 anys.
Dissabtes, a les 18 h en francès, a les
19 h en català i a les 20 h en castellà
Preu: 10 €

© Ajuntament de Roses | Comunicació i Premsa 2017

EXPOSICIONS, CURSOS, XERRADES,FORMACIÓ...

AGENDA
MUNICIPAL
D’ACTIVITATS
DE ROSES
AGOST
2017

EXPOSICIONS
Vides errants. Postguerres i exilis
dels germans Pi i Sunyer
Fins al 3 de setembre, a la sala d'exposicions de La Ciutadella.
Horari: Cada dia, de 10 a 21 h
Paisatges, del fotògraf Francesc
Guillamet
Fins al 6 d’agost, a la sala d'exposicions
de ca l’Anita.
Horari: de dilluns a divendres de 18 h a
21 h, dissabtes i diumenges de 12 h a
14 h i de 18 h a 21 h
De l’àlbum a la xarxa: fotografies
antigues de Roses abans i després
de 1960
Del 12 d’agost fins al 29 d’octubre, a la
sala d'exposicions de ca l’Anita.
Horari: de dilluns a divendres de 18 h a
21 h, dissabtes i diumenges de 12 h a
14 h i de 18 h a 21 h
Agenda en català: www.visit.roses.cat/ca

OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
Curs de català intensiu Bàsic 2
Del 21 d’agost al 25 de setembre,
de dilluns a dijous, de 9 a 11.15 h
Informació, inscripcions i proves:
16, 17 i 18 d’agost, de 10 a 14 h.
Més informació: pl. de Sant Pere, 1 /
tel. 972 25 39 47 / roses@cpnl.cat

Agenda en castellano: www.visit.roses.cat/es
Agenda en français: www.visit.roses.cat/fr
Events calendar in english: www.visit.roses.cat/en
Veranstaltungskalender auf Deutsch: www.visit.roses.cat/de

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

Club Infantil de Platja
Cada dia, de 15 h a 19 h a la platja Nova.
Servei gratuït d'una hora al dia
Aeròbic Platja
A les 11 h i a les 18 h, dilluns, dimecres i
divendres, a la platja de Santa Margarida,
davant de l’Hotel Monterrey, i dimarts,
dijous i dissabtes, a la platja del Salatar,
al costat de l’Hotel Marítim

Dimarts 1 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme
A les 18 h, bocana de Santa Margarida
Espectacle d'animació infantil

Dijous 3 d'agost
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Bibliofilus
A les 21 h, al passeig de Santa Margarida
Discomòbil
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cine Ciutadella: Captain Fantastic.
En anglès, subtitulada en castellà.

Divendres 4 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil de bombolles de sabó

A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola
Concert i ball amb l’orquestra La Selvatana

A les 20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques

A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Flama de Farners

A les 23 h, a les barraques
Concerts de Cuits i Aspencat

A les 21 h, al port pesquer
Havaneres amb Arrels de la Terra Ferma

Diumenge 6 d'agost

Dissabte 12 agost - FESTA MAJOR

A les 11 h, a l'Escola d'Esports Nàutics
2a Regata Open Estiu del GEN Roses

De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania

Dimarts 8 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme
18 h, a la bocana de Santa Margarida
Mini disco infantil

Dijous 10 agost - FESTA MAJOR
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: En julivert (titelles)
A les 20 h, al Teatre Municipal
Teatre: El trampós entrampat (Jubiteatre)
A les 20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques
A les 23 h, a les barraques
Concerts de Nurake i Banda Neon

Divendres 11 agost - FESTA MAJOR
De 10 h a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania

A les 19 h, a l’Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri.
Reserves: Oficina de Turisme

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme

A les 22.30 h, a la Ciutadella
Sons del Món: Concert de Loquillo
Venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

A les 19 h, al Castrum Visigòtic
Visita guiada al Castrum Visigòtic.
Reserves: Oficina de Turisme

Dissabte 5 d'agost
A les 10 h, a la Platja de Santa Margarida (davant de l’Hotel Monterrey)
XXVI Campionat Local Vòlei Platja

A les 20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques

A les 12 h, a ca l’Anita
Inauguració de l’exposició “De l’àlbum a
la xarxa: fotografies antigues de Roses
abans i després de 1960”
A les 18 h, a la plaça de Catalunya
Festa de l’escuma, a càrrec dels Farsants
A les 20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb La Principal de l’Escala
A les 23 h, a les barraques
Concerts de L’Artista Convidat i
Celtas Cortos

Diumenge 13 agost - FESTA MAJOR
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania
A les 10 h, de la Platja de la Punta
XXXII Travessia Local de Natació Trofeu
Enric Badosa (arribada a la platja Nova)
D’11 h a 14 h i de 16 h a 18 h, al carrer
Pujada al Puig Rom
Gran tobogan aquàtic i inflable d’aigua
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Exhibició de castells de la Colla Castellera
de Figueres i dels Vailets de l’Empordà
A les 19.30 h, al port pesquer
Missa Internacional Oikumene

A les 23 h, a les barraques
Concert d’Eslabón Perdido i
sessió del DJ Xavi Buixó

Dilluns 14 agost - FESTA MAJOR
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania
A les 20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques
A les 23 h, a l’antic càmping Bahía
Concerts de Rumba Tramuntana i
La Pegatina

Dimarts 15 agost - FESTA MAJOR

A les 19.30 h, a la plaça de Catalunya
Danses tradicionals a càrrec del Taller de
Dansa Bàlldemar i la cobla Quarts de Tres
A les 20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques
A les 22 h, a la platja Nova
Espectacle de focs artificials
A les 22.15 h, al passeig marítim
Ball de fi de festa amb Fugados de Alcatraz

Dijous 17 d'agost
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Animalades

Divendres 18 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme

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.
Reserves: Oficina de Turisme

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 22 h, al Castell de la Trinitat
D’nits al castell: Concert d’Ian Sala i Els
Efectes Secundaris. Preu: 5 €. Venda
d’entrades: A la Ciutadella (anticipades) i
al castell de la Trinitat (dia del concert)

A les 10 h, a la Platja de la Punta
LXXXI Travessia de Natació al Port de Roses
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania
A les 11 h, a l'Església Parroquial
Missa solemne de Festa Major. Tot
seguit, cercavila amb els Gegants de
Roses i la companyia de Miquelets
A les 12 h, al Teatre Municipal
Concessió de la Dracma de Plata de Roses
A les 18 h, des de la Ciutadella fins a la
plaça de Catalunya
XXIII Trobada Gegantera de Roses. Cercavila de colles, Miquelets i Canoners

Dissabte 19 d'agost

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

Dimarts 22 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme
18 h, a la bocana de Santa Margarida
Mini disco infantil

Dijous 24 d'agost
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: La sirena i el pastor
A les 22 h, a l’avinguda de la Platja
(Santa Margarida)
Concert de Blue Duck

Divendres 25 d'agost
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme
A les 19 h, al Castrum Visigòtic
Visita guiada al Castrum Visigòtic.
Reserves: Oficina de Turisme

Dissabte 26 d'agost
19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle d'animació infantil

A les 10 h, a la Platja de Santa Margarida
(davant de l’Hotel Monterrey)
XXVI Campionat Local Vòlei Platja

A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Bisbal Jove

A les 13 h, des de l'Escala
Travessia l'Escala-Roses, en surf de vela,
iots, vela lleugera i creuers.
www.genroses.cat

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Reserves: Oficina de Turisme

16 h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
Mediterranea Electronic Festival
www.mediterraneaelectronicfestival.com
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle d'animació infantil

Dimarts 29 d'agost

18 h, a la bocana de Santa Margarida
Espectacle infantil de màgia

Dijous 31 d’agost
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la Fresca: Jo tinc una floreta

