ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA

GEN

Horari d’obertura
Horari d’obertura: de 10 a 20 h,
de dilluns a diumenge

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

Visites guiades “Passejades d’història”
A les 10.30 h en francès, 11.30 h català/castellà, 17 h castellà/francès, 18 h
català/francès i a les 19 h català/castellà
Més informació a www.rosescultura.cat
Activitats familiars autoguiades
- La motxilla d’en Milfulles
L’arbre més gran de la Ciutadella ens
ajudarà a descobrir com vivien i a què
jugaven els nens grecs i romans, els
monjos i els soldats. Preu: 3 €.
- Safari al museu
Joc de pistes per trobar els animals
amagats dins el museu. Preu: 3 €.
Més informació al tel. 972 15 14 66
Aniversaris culturals
- Per a nens i nenes fins a 8 anys:
Vine a celebrar el teu aniversari cultural amb en Gromec, el gat de la Ciutadella i els seus amics titelles!
- Per a nens/es de 8 a 12 anys:Gimcana
a la Ciutadella, la Màquina del Temps.
Preu: 8 € per nen i 120 € per grup
inferior a 15. Reserves: tel. 972 15 14 66
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Campionat d’Espanya de Fun Board
Els dies 2, 3 i 4 de juny, a l’Escola
Municipal d’Esports Nàutics.
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
Empordoneses. Smartphones. 10 anys
Exposició col·lectiva multidisciplinar del
del 3 al 25 de juny.
Horari: divendres, de 17 a 20 h, i
dissabtes, diumenges i festius,
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.

CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura
Cada dia, de dilluns a diumenge,
de 17 a 22 h
Visites guiades “Un mirador fortificat”
A les 17.30 h, 18.30 h, 19.30 h en
català, castellà i francès.
Més informació a www.rosescultura.cat
Activitat familiar autoguiada
El Joc del castell
Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i els dels que hi van viure. 3 €

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

Fins al 4 de juny

Diumenge 4 de juny

Diumenge 11 de juny

Campanya gastronòmica
“1.000 Roses a Roses”
Si et dius Rosa, Roser, Rosor o un nom
compost com Maria Rosa, Rosa Maria,
etc., o el nom equivalent en altres llengües, Roses et convida a degustar un
Menú de la Rosa que ofereixen els restaurants participants en la campanya
“1.000 Roses a Roses”.
Reserva el teu val invitació.
Més informació: www.firadelarosa.cat

De 8 a 15.30 h, a l’Espai Cultural
La Ciutadella
Festival de drons “Drons N’ Roses”
Més informació: www.multicoptero.com

A les 11 h, al GEN
III Regata Open de Primavera

2, 3 i 4 de juny
A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics
Campionat d’Espanya de Fun Board.
Més informació al GEN: tel. 972 15 12 95
www.genroses.cat

Divendres 2 de juny
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

Dissabte 3 de juny
De 8 a 20.30 h, a l’Espai Cultural
La Ciutadella
Festival de drons “Drons N’ Roses”
Més informació: www.multicoptero.com
De 10 a 14 h, a la Riera Ginjolers
I Jornada de Salut al Carrer
Inici de la campanya de prevenció del
càncer de pell, organitzat per l’ABS Roses.
Hi col·laboren les farmàcies de Roses i la
Fundació Roses Contra el Càncer.
A les 12 h, a la sala d’exposicions
de Ca l’Anita
Inauguració de l’exposició col·lectiva
multidisciplinar Empordoneses. Smartphones. 10 anys. A càrrec de l’historiador
de l’art, Enric Tubert
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball amb Leo i Rosamari

A les 18 h, a l’església
Concert de gòspel i espirituals negres
amb Empordà Gospel Choir.
Concert solidari a benefici de Càritas
de Roses.
Donatiu: 5 euros
A les 18 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural La Ciutadella
Ball amb David Magem

Dimecres 7 de juny
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Presentació de la revista cultural Encesa
literària de l’Editorial Cal·lígraf.
A càrrec de Juan Jesús Aznar i Jaume
Torrent

Dijous 8 de juny
A les 20 h, al Teatre Municipal
Taller Harmonitza’t.
Més informació i reserves: 972 15 12 95

Divendres 9 de juny
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

Dissabte 10 de juny
De 10 a 13 h, a l’Espai Cultural
La Ciutadella
III Diada del voluntariat de la Fundació
Roses Contra el Càncer (dirigida als
voluntaris de la Fundació).
Més informació i reserves: 972 15 12 95
A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural La Ciutadella
Ball amb Blue Moon

Divendres 16 de juny
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

Dissabte 17 de juny
Tot el dia, a la Residència Pi i Sunyer
Actes de celebració del 25è Aniversari de
la Residència.
Fira d’entitats i serveis assistencials,
exhibició d’equips dels serveis
d’emergències, inflables per als nens.
De 10 h a 12 h, a ca l’Anita
Taller familiar de mòbils, a càrrec de
Fiona Morrison i Pilar Farrés. Activitat
paral·lela de l’exposició Empordoneses.
A partir de les 17 h, a la rambla
Riera Ginjolers
Concerts del Dia de la Música
A les 18 h, a la banda de mar de
La Ciutadella
XI Marxa Nocturna BTT Rat Penat,
a càrrec del Club Ciclista Roses
A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural La Ciutadella
Ball amb Xus de Santa Coloma
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera

Diumenge 18 de juny
Durant el matí, a la Residència
Pi i Sunyer
Actes de celebració del 25è aniversari de
la Residència.
Taller, acte institucional i actuació de la
coral del Centre Escolar Empordà.

Divendres 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania
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 partir de les 21 h, al castell de la Trinitat
Visita guiada nocturna, en català, castellà
i francès, amb copa de cava, coca de
Sant Joan i vista dels focs artificials des
del castell.
Preu: 10 €, menors de 7 anys gratuït.
Cal reserva prèvia trucant al tel. 972 15
14 66 o enviant un correu electrònic a
patrimoni@roses.cat
A les 21.30 h, a la plaça de Catalunya
Arribada de la Flama del Canigó i lectura
del Manifest.
A les 22 h, a la platja de la Punta
Encesa de la foguera
A les 22.30 h, a la platja de la Punta
Espectacle de focs artificials
Tot seguit, a la plaça de Catalunya
Ball amb el conjunt la Banda del Drac

Dissabte 24 de juny

Diumenge 25 de juny
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania
A les 22 h, a l’Església de la Ciutadella
Catalunya al cor. Concert simfònic-coral
a càrrec del Cor i de l’Orquestra Simfònica
Harmonia. Direcció d’Albert Deprius.
Preu: 10 euros

Dijous 29 de juny
22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cine Ciutadella: Cafè Society, de Woody
Allen, EUA, 2016.
Versió original en anglès amb subtítols
en castellà.
Preu entrada: adults 5 € i menors de 12
anys 3 €

Divendres 30 de juny
Revetlla de Sant Pere
A les 10 h, davant de la plaça
de les Botxes
Tirada de l’artet, sardinada popular
i havaneres
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 22 h, a la rambla Riera Ginjolers
Ball de Sant Pere amb l’orquestra
La Montecarlo

De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d'artesania
A les 19 h, a ca l’Anita
Acte de lliurament dels premis dels
VI Jocs Florals de Roses
A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural La Ciutadella
Ball amb Xanadú Grup
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Osona

Informació Agenda
Per publicar actes a l’agenda municipal,
aquests s’han de notificar abans del dia
15 del mes anterior a l’Àrea de Cultura:
Tel. 972 25 24 00 / agenda@roses.cat
L’Ajuntament de Roses no es fa responsable dels canvis d’horari imprevistos.

