ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Activitats a partir del 10 de juliol
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
Les noves aventures d'en Gromec:
el gat de la Ciutadella
Divendres, a les 19 hores, en català,
castellà i francès

CASTELL DE LA TRINITAT
Activitats a partir del 10 de juliol
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: 10 €

Nit d'Estels al Castell
Visita guiada al Castell de la Trinitat
amb xerrada i observació astronòmica.
Divendres, a les 22 h, en castellà i francès
Preu: 10 €
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GEN
Entrenaments de vela, surf de vela i rem
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
www.fundacioroses.org

EXPOSICIONS A CA L’ANITA
Vides errants. Postguerres i exilis
dels germans Pi i Sunyer
Del 8 de juliol al 3 de setembre, a la
sala d'exposicions de La Ciutadella.
Horari: Cada dia, de 10 a 21 h
Exposició Paisatges, del fotògraf
Francesc Guillamet
Del 8 de juliol 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
Agenda en català: www.visit.roses.cat/ca
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

TOT EL MES DE JULIOL

Dissabte 8 de juliol

Dimecres 12 de juliol

Dimarts 18 de juliol

Dissabte 22 de juliol

Dijous 27 de juliol

Cada dia, de 15 h a 19 h, a la platja Nova
Club Infantil de Platja. Servei gratuït 1h dia

De 10 a 14 h i de 16 a 19 h , a la pista
annexa al pavelló poliesportiu
3r Round del Campionat d'Espanya de
Drift Radiocontrol

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Saltant en el temps: Taller d’estiu per a
mainada de 7 a 11 anys.
Cal inscripció prèvia al tel. 972 15 09 28

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

A les 10 h, a la platja de Santa Margarida (davant de l’Hotel Monterrey)
Campionat local de vòlei platja

A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Contes empaperats

Aeròbic platja
Dilluns, dimecres i divendres: a les 11 h
i a les 18 h, davant de l’Hotel Monterrey
Dimarts, dijous i dissabtes: a les 11 h i a
les 18 h, al costat de l'Hotel Marítim

A les 9 h, a la Platja de la Punta
XXI Campionat de Futbol Platja

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle musical familiar

A les 12 h, a la sala d’exposicions
de Ca l’Anita
Inauguració de l’exposició Paisatges,
del fotògraf Francesc Guillamet

A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle d'animació infantil

Dissabte 1 de juliol

Diumenge 2 de juliol
A les 11 h, a l'Escola d'Esports Nàutics
1a Regata Open Estiu del GEN Roses

Dimarts 4 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix.
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 18 h, bocana de Santa Margarida
Espectacle infantil “Cercavila Street Band”

Dijous 6 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Circ de puces (màgia)
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cine Ciutadella: Tarde para la ira, de Raúl
Arévalo (castellà, amb subtítols en anglès)

Divendres 7 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix.
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 19 h, a l’Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri
Informació i reserves: Oficina de Turisme

A les 20 h, a la sala d'exposicions de
l'Espai Cultural La Ciutadella
inauguració de l’Exposició Vides errants.
Postguerres i exilis dels germans Pi i
Sunyer
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Mil·lenària

Diumenge 9 de juliol
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h, a la pista
annexa al pavelló poliesportiu
3r Round del Campionat d'Espanya de
Drift Radiocontrol
A les 22 h, a l’església de la Ciutadella
Nits de clàssics: Concert de piano a
càrrec d’Eleuterio Domínguez.
Entrada: 5 euros

Dimarts 11 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix.
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida
Mini disco infantil

Dijous 13 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Missió Setciències
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cine Ciutadella: La llegada (Arrival), de
Denis Villeneuve. (Anglès, amb subtítols
en castellà)

Divendres 14 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix.
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Poemestiu infantil: Cançons per a la
mainada, a càrrec d’en Carles Cuberes
A les 19 h, al Castrum Visigòtic
Visita guiada al Castrum Visigòtic
Informació i reserves: Oficina de Turisme

Dissabte 15 de juliol
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle d'animació infantil
De les 20 h a les 22 h, a la ronda
circumval·lació 27 del Mas Matas
Primera quedada Crawler (Cotxes 4x4
Radiocontrol)
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Rossinyolets

Diumenge 16 de juliol
De les 9 h a les 19 h, a la ronda circumval·lació 27 del Mas Matas
Primera quedada Crawler (Cotxes 4x4
Radiocontrol)

A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida
Espectacle infantil de clown

Dimecres 19 de juliol
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Saltant en el temps: Taller d’estiu per a
mainada de 7 a 11 anys.
Cal inscripció prèvia al tel. 972 15 09 28

Dijous 20 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: EEE! Cantem Contem
Dansem.
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cine Ciutadella: Kubo y las dos cuerdas
mágicas, de Travis Knight. Versió doblada
al castellà
A les 22 h, a l’avinguda de la Platja
(Santa Margarida)
Concert d’Autoput

Divendres 21 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix.
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 19 h, a l’Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 22.30 h, a l’Espai Cultural
la Ciutadella
Sons del Món - Empordà Vi & Music:
Concerts de Txarango i de Gertrudis
Venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

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

A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cine Ciutadella: Whiplash, de Damien
Chazelle. (Anglès, subtitulada al castellà)

A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona

Divendres 28 de juliol

A les 22.30 h, a l’Espai Cultural
la Ciutadella
Sons del Món - Empordà Vi & Music:
Concert de Tom Jones
Venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

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

Diumenge 23 de juliol

A les 19 h, al Castrum Visigòtic
Visita guiada al Castrum Visigòtic.
Informació i reserves: Oficina de Turisme

A les 21 h, a l’església de la Ciutadella
Nits de clàssics: Espectacle poeticomusical a càrrec de Carme Vilà i Ignasi Tomàs
Entrada: 5 euros

A les 22 h, a la platja de la Perola
XII Cantada d'Havaneres Badia de Roses,
amb els grups Les Anxovetes i Port Bo

A les 22.30 h, a la platja Nova
Dia del Turista.
Espectacle de focs artificials

Dimarts 25 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix.
Informació i reserves: Oficina de Turisme
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida
Mini disco infantil

Dimecres 26 de juliol
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Saltant en el temps: taller d’estiu a la
biblioteca.
Per a mainada de 7 a 11 anys.
Cal inscripció prèvia al tel. 972 15 09 28
A les 19.30 h, a la plaça de Catalunya
Concert de Fröhlich aus Gardelegen

Dissabte 29 de juliol
De 10 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h,
a la Casa del Mar
Donació de Sang
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil de màgia
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Cervianenca
A les 22.30 h, a l’Espai Cultural
La Ciutadella
Sons del Món - Empordà Vi & Music:
Concert de David Bustamante
Venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

Diumenge 30 de juliol
A les 22 h, a l’església de la Ciutadella
Nits de clàssics: Concert de piano a
càrrec d’Albert Guinovart
Entrada: 5 euros

