ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
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 castellà/català, 17 h castellà/
francès, 18 h castellà/francès, 19 h
català/castellà. Preu: 5 €, menors de
7 anys gratuït
Activitats familiars autoguiades en
horari d’obertura
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 €.
Més informació al tel. 972 15 14 66
Safari al museu
Joc de pistes per trobar els animals
amagats dins el museu. Us proposem
gaudir-ne en família. Preu: 3 €.
Més informació al tel. 972 15 14 66
Aniversaris culturals
Per a nens/es fins a 8 anys: celebra 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/a i 120 € per grup
inferior a 15.
Reserves al tel. 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat

CASTELL DE LA TRINITAT
Obert cada dia de dilluns a diumenge,
de 17 a 22 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

Activitat familiar autoguiada en
horari d’obertura
El Joc del castell
Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i els dels que hi van viure.
Activitat lliure en horari d’obertura del
castell (en català i castellà).
Preu: 3 €. Informació al tel. 972 15 14 66
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AGENDA
MUNICIPAL
D’ACTIVITATS
DE ROSES
SETEMBRE
2016

EXPOSICIONS
Fins al 25 de setembre, a la plaça de
les Botxes
Exposició de fotografies: “Pinzellades
en el temps”, de la fotògrafa Maria
Velasco, sobre el patrimoni immaterial
cultural de Roses
Del 6 d'agost al 25 de setembre,
a la sala d'exposicions de Ca l'Anita
Exposició de pintura: “Lluernari”,
de l'artista Miquel Duran.
Horari: divendres, de 17 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius,
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

CURSOS i TALLERS DE FORMACIÓ
Cursos d’idiomes, informàtica, emprenedoria i creació d’empresa, cursos de
català i programa de garantía juvenil,
tallers de recerca de feina...
Més informació: Àrea de Promoció
Econòmica de Roses.
Carrer Madrid, 1 | Tel. 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat
www.roses.cat/formacio

GEN ROSES
Cursos de vela, surf de vela, nàutica
extraescolar i poliesportiu nàutic...
Tel. 972 25 70 03 / www.genroses.cat

ROSES CONTRA EL CÀNCER
Tallers i serveis. Més info al telèfon
972 15 12 95 / www.fundacioroses.org

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

Divendres 2 de setembre
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix. Preu: 6 € adults,
3,5 € nens a partir de 6 anys.
Reserves a l'Oficina de Turisme

A les 20.30 h, al Teatre Municipal
Projecció del documental La revolució
cantada (gratuït). Organitza: Assemblea
Nacional Catalana de Roses

Divendres 9 de setembre

Dissabte 3 de setembre

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix. Preu: 6 € adults,
3,5 € nens a partir de 6 anys.
Reserves a l'Oficina de Turisme

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle d'animació infantil Xeringada
d'aigua: petits i grans fan una gran
remullada, cia. FEFE i Companyia.
Cal portar roba de bany

A les 19 h, a l'Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri.
Preu: 5 €, 3 € a partir de 6 anys.
Reserves a l'Oficina de Turisme

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

A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb David Magem
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera

Diumenge 4 de setembre
A partir de les 11 h, a l'Escola
Municipal d'Esports Nàutics
3a Regata Open Estiu.
Més informació a GEN Roses,
tel. 972 257 003 / www.genroses.cat
A les 18 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb Xanadú Grup

Dimarts 6 de setembre
De les 11 a les 19 h, al Monument
al Turista
Performance reivindicativa sobre la
sanitat. Organitza: Assemblea Nacional
Catalana de Roses
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil amb l'espectacle Festa
a la plaça, amb la cia. FEFE i Companyia

A les 9.30 h, a la Pista Polivalent
Municipal
Campionat de cotxes de radiocontrol.
Competició de batalles de 9.30 a 13 h,
i continuació de batalles i entrega de
premis de 15 a 19 h
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d’artesania
A les 18 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb Joan Bram
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla La Cervianenca

Dissabte 10 de setembre

Dijous 15 de setembre

A les 9.30 h, a la Pista Polivalent
Municipal
Campionat de cotxes de radiocontrol.
Entrenaments oficials de 9.30 h a 13 h i
classificació dels participants de 15 a 20 h

A les 20 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub: Carol, de Todd Haynes.

De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d’artesania
A les 10.30, al port esportiu (sota la
senyera)
Locus Amoenus, de Mar Pèlach: la casa
Rozes des del mar, a bord del catamarà
Màgic. Places limitades (per ordre d'arribada)
A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb el Duet Giravolt

Diumenge 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
A les 8.30 h des de la plaça
de l'Església
XXII Pujada patriòtica al Pic de l'Àliga de
Roses.
Durada: matí. Cal portar beguda
Més informació a www.cabirols.com

Divendres 16 de setembre
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix. Preu: 6 € adults,
3,5 € nens a partir de 6 anys.
Reserves a l'Oficina de Turisme
A les 20 h, a Ca l'Anita
Conferència d’Espais Escrits, Xarxa del
Patrimoni Literari Català, a càrrec d'Anna
Aguiló (Jornades Europees del Patrimoni)

Dissabte 17 de setembre
A les 11 h, al cementiri municipal
Visita guiada a càrrec de Josep Maria
Barris (Jornades Europees del Patrimoni)
Activitat gratuïta
A les 19 h, al castell de la Trinitat
Visita guiada als búnquers del castell de
la Trinitat (Jornades Europees del Patrimoni). Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia trucant al tel. 972 15 14 66 o enviant
un correu a patrimoni@roses.cat

A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb Xus de Santa Coloma

Diumenge 18 de setembre
A les 7 h, a l'Escola Municipal d'Esports
Nàutics
Campionat social de pesca de bonítol
a favor de la Fundació Roses Contra el
Càncer.
Més informació a www.genroses.cat
Tel. 972 15 12 95
De 10 a 14 h, a la rambla Riera
Ginjolers
XIX Fira d’Entitats i XI Trobada de Puntaires
A les 12 h, a l'Espai Cultural la Ciutadella
Visita guiada al monestir medieval de
Santa Maria de Roses (Jornades Europees del Patrimoni). Tot seguit, vermut
medieval.
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia trucant al tel. 972 15 14 66 o enviant un
correu a patrimoni@roses.cat
A les 18 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb Gemma i Blanca

A les 20 h, a la biblioteca
Paraula de vi. Lectura de textos literaris
amb vi del Celler Empordàlia. A càrrec de
l'Olga Cercós

Dissabte 24 de setembre
A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb Duet Sona Bé

Diumenge 25 de setembre
A les 10 h, al port esportiu de Roses
IV Cursa de la Dona
De 8 a 9.30 h
recollida de dorsals
De 9.30 a 10 h
gimnàstica d'escalfament. Per als entrenaments previs (7, 14 i 21 de setembre)
cal trucar al tel. 972 15 12 95.
Donatiu d’inscripció anticipada: 7 €.
Dia de la cursa: 11 €
Organitza: Fundació Roses Contra
el Càncer, tel. 972 15 12 95
fundació@fundacioroses.org i
A les 11 h, al castrum visigòtic
Visita guiada al castrum visigòtic del puig
Rom. Activitat gratuïta.
Cal reserva prèvia al tel. 972 25 73 31

A les 20.30 h, a l'Església de Sta. Maria
de la Ciutadella de Roses
Música i Lorca. Recital poeticomusical en
el 80è aniversari de la mort de Federico
García Lorca. Intèrprets: Carme Vilà,
piano i Ignasi Tomàs, recitador.
Entrada gratuïta.
(Jornades Europees del Patrimoni)

A les 18 h, a la sala annexa de l'Espai
Cultural la Ciutadella
Ball amb Aurora

Divendres 23 de setembre

Divendres 30 de setembre

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix. Preu: 6 € adults,
3,5 € nens a partir de 6 anys.
Reserves a l'Oficina de Turisme

De 10 a 12 h, al Teatre Municipal
L'hort d'en Marçal. Espectacle infantil
educatiu adreçat a nens de P5 per promocionar hàbits saludables i el consum
de fruita. Organitza: Fundació Roses
Contra el Càncer. Informació al
tel. 972 15 12 95

Dimecres 28 de setembre
A les 20 h, a la Biblioteca Municipal
Presentació de la novel·la Quan el silenci
crida, d'Edgar Tarrés

A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix. Preu: 6 € adults,
3,5 € nens a partir de 6 anys.
Reserves a l'Oficina de Turisme

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

