EXPOSICIONS
“Presències”. Escultures d'Eudald
de Juana Gorriz
Fins al 16 de setembre, a la sala
d’exposicions de Ca l’Anita.
Horari de la sala:
Agost: De dilluns a diumenge
de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.
Setembre: De dilluns a divendres
de 10 a 13 h.
Dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.

CURSOS i TALLERS DE FORMACIÓ
Àrea de Promoció Econòmica
Inscripcions a partir del 12 de
setembre.
Carrer Madrid, 1 | Tel. 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat
www.roses.cat/formacio

OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
Consultes i informació de cursos
Més informació: plaça de Sant Pere, 1
Tel. 972 25 39 47 / roses@cpnl.cat

GEN ROSES
Del 3 al 7 de setembre, Campus de vela
i windsurf.
Més informació al GEN Roses
(av. Rhode, s/n - Port Esportiu)
Tel. 972 25 70 03/ www.genroses.cat

FUNDACIÓ ROSES CONTRA
EL CÀNCER
- Servei d'atenció psicosocial per a
malalts de càncer, supervivents i
familiars, amb cita prèvia.
- Servei de reiki per a malalts de
càncer, supervivents i familiars,
amb cita prèvia.
- Servei de sonoteràpia per a malalts
de càncer, supervivents i familiars,
amb cita prèvia.
- Servei d'assessorament dietètic per
a malats de càncer, supervivents i
familiars amb cita prèvia.
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Més informació: C/ Pescadors, 13.
Tel. 972 15 12 95
www.fundacioroses.org

CURSA DE LA DONA
Entrenaments
Cada dimecres a les 20 h, fins al 20 de
setembre, a l’avinguda de Rhode a l’alçada dels espigons, entrenaments per
a la Cursa de la Dona. No es necessita
inscripció prèvia.
Incripcions anticipades
A www.atletismeroses.cat, al local de
la Fundació Roses Contra el Càncer i
a Auto Peira.
Més informació: Fundació Roses Contra
el Càncer, tel. 972 15 12 95

ASSOCIACIÓ MARONES
Grup de suport a l’alletament matern i a
la criança. 4 i 18 de setembre 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.

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

Dissabte 1 de setembre

Divendres 14 de setembre

A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets.

Diumenge 2 de setembre

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17
anys). Informació i inscripcions a l'Oficina
de Turisme. Tel. 972 25 73 31

A les 11 h, a l'Escola Municipal
d'Esports Nàutics
III Regata Open d’Estiu

Dissabte 15 de setembre

Divendres 7 de setembre
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17
anys). Informació i inscripcions a l'Oficina
de Turisme. Tel. 972 25 73 31

A les 22 h, a la platja de la Perola
Havaneres amb el grup Els Pescadors
de l'Escala

Diumenge 9 de setembre
A les 8.30 h, des de la plaça
de l’Església
XXIV Pujada patriòtica al Pic de l'Àliga.
Inscripcions a les 8 h, a la plaça de
l'Església. Organitza: Associació Excursionista Cabirols

Dimarts 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Gemma i Blanca

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Cervianenca

A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Pep i Maria José Trio

Diumenge 16 de setembre
De 10 a 14 h, a la rambla Riera
Ginjolers
XXI Fira d’Entitats

A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Nou Trànsit

A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb David Magem

Diumenge 23 de setembre

Diumenge 30 de setembre

A les 7 h, sortida del port esportiu
Campionat de pesca de bonítol.
Organitza: GEN Roses

A les 12 h, a l'Escola Municipal
d'Esports Nàutics
Regata Interclubs Empordà Creuers.
Organitza: GEN Roses

A les 10 h, al Port Esportiu
XI Cursa de la Dona.
De 9.30 h a 10 h, classe d’escalfament.
Inscripció anticipada: 10 €, a la Fundació
Roses Contra el Càncer, Auto Peira i
www.atletismeroses.cat
Inscripció dies 22 i 23 de setembre: 12€

A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Mike

A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Love Me Tender

Dijous 20 de setembre

Divendres 28 de setembre

A les 19.30 h, a la Biblioteca
Presentació del llibre «Yo maté a
Leopoldo María Panero», d’Henar Galán.

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17
anys). Informació i inscripcions a l'Oficina
de Turisme. Tel. 972 25 73 31

Divendres 21 de setembre
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17
anys). Informació i inscripcions a l'Oficina
de Turisme. Tel. 972 25 73 31

Dissabte 22 de setembre
De 16 h a 20 h, al Teatre Municipal
Recollida de dorsals i samarretes de la XI
Cursa de la Dona

A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura, a càrrec d'en Toni
Martínez

Dissabte 29 de setembre
A les 12 h, a l'Escola Municipal d'Esports Nàutics
Regata Interclubs Empordà Creuers.
Organitza: GEN Roses

A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Xanadú Grup

ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari
Obert cada dia de dilluns a diumenge,
de 10 a 20 h

Visites guiades diàries a l'Espai Cultural
La Ciutadella
- Passejades d’història.
10.30 h francès, 11.30 h català/castellà,
17 h castellà/francès, 18 h català/francès,
19 h català/castellà.
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuït

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. Activitat lliure en
horari d’obertura de la Ciutadella (en
català i castellà).
Preu de lloguer de la motxilla: 3 €

- Safari al museu
Joc de pistes per trobar els animals
amagats dins el museu de la Ciutadella.
Tot un safari: us proposem gaudir-ne en
família. Activitat lliure en horari d’obertura de l'espai (en català i castellà).
Preu de lloguer del joc: 3 €

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!

CASTELL DE LA TRINITAT
Horari
Obert cada dia de dilluns a diumenge,
de 17 a 21 h

Visites guiades diàries al Castell
de la Trinitat
- Un mirador fortificat.
17.30 h, 18.30 h, 19.30 h català/castellà/
francès.
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuït

Activitats familiars autoguiades:
- El joc del castell
Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i dels que hi van viure. Una
activitat familiar per fer amb amics.
Activitat lliure en horari d’obertura del
castell (en català i castellà).
Preu de lloguer del joc: 3 €

INFORMACIÓ
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.

