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ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA

CASTELL DE LA TRINITAT

Horari d’obertura:
De dimarts a diumenge, de 10 a 17 h.
Dilluns tancat.
Especial Setmana Santa: del 15 al 22
d’abril, obert de 10 a 20 h, de dilluns a
diumenge.

Horari d’obertura:
Dissabtes d’11 a 17 h i
diumenges d’11 a 15 h.
Especial Setmana Santa: del 15 al 22
d’abril, d’11 a 17 h, de dilluns a diumenge

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, castellà i francès)
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 que us proposem gaudir en família.
Activitat lliure en horari d’obertura de la
Ciutadella (en català, castellà i francès)
Preu de lloguer del joc: 3 €
Aniversaris culturals
Per a nens/es 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 €/nen. Grups inferiors a 15
nens/es: 120 €/grup.
Més informació i reserves: tel. 972 15 14
66 o patrimoni@roses.cat

www.visit.roses.cat
Agenda en català | Agenda en castellano | Agenda en français
Events calendar in english | Veranstaltungskalender auf Deutsch

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

Visites guiades: Passejades d’història
Dissabtes i diumenges i festius, a les 11 h
en francès i català i a les 12 h en castellà
i francès.
Especial Setmana Santa: del 15 al 21 d’abril: a les 11 h en català, a les 17 h
en francès, a les 18 h en català, a les
19 h en castellà.)
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta.
Més informació i reserves: 972 15 14 66
o patrimoni@roses.cat

El joc del castell
Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i els enigmes dels que hi van
viure, una activitat familiar per fer amb
amics. Activitat lliure en horari d’obertura
del castell (en català, castellà i francès).
Preu de lloguer del joc: 3 €
Un Mirador Fortificat
Els dissabtes, a les 11 h, 12 h, 13 h, 14 h,
15 h i 16 h en català, castellà i francès
Els diumenges i festius, a les 11 h, 12 h,
13 h i 14 h en català, castellà i francès
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta

EXPOSICIONS
Fins al 7 d’abril,
a la sala d’exposicions de Ca l’Anita
Exposició: «Pell», de Pilar Farrés.
Horari d'obertura: de dilluns a divendres
de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h.
Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a
14 h i de 17 a 20 h

ROSES CONTRA
EL CÀNCER
- Servei d'atenció psicosocial per a malats
de càncer, supervivents i familiars, amb
cita prèvia.
- Servei de reiki per a malalts de càncer i
familiars, amb cita prèvia.
- Servei de sonoteràpia per a malats de
càncer, supervivents i familiars, amb cita
prèvia.
- Tallers d’assessorament dietètic per a
malalts de càncer, supervivents i familiars, amb cita prèvia.
- El dissabte 6 d’abril, a les 10 h,
a la FECEC de Barcelona
Jornada: "Celebra la vida després
del càncer"
Més informació: C/ Pescadors, 13.
Tel. 972 15 12 95 / fundacioroses.org

CURSOS DE CATALÀ
Cursos presencials: nivells Bàsic
i Elemental
Informació, proves de col·locació i inscripcions: 13, 15, 20 i 22 de març, de 10 a
13.30 h.

RUTA DE LES TAPES
Fins al 7 d’abril
Podeu consultar els establiments participants, les tapes i els vins DO Empordà i
els horaris a: www.visit.roses.cat

VIATGE A BEAS (SAN MARCOS)
Sortida el 21 d'abril, a les 7 h, des de
la plaça de Catalunya
Tornada el 26 d'abril, a les 8 h.
Inscripcions fins al 17 d'abril al SAC de
l'Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
O via web a inscripcions.roses.cat
Preu 70 €
Més informació: Departament de Cultura i
Festes. Tel. 972 25 24 00 FUNDACIÓ

Cursos semipresencials amb tutoria
www.parla.cat
Més informació a:
Oficina de Català de Roses
Pl. de Sant Pere, 1, 2n (Ca l’Anita) 972 25
39 47 roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses

GEN ROSES
A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics
Entrenaments de surf i de vela, tots
els dissabtes o diumenges.
Per a més informació o inscripcions:
Tel. 972 257 003 / www.genroses.cat
GEN (Av. Rhode, s/n – Port Esportiu

TALLERS A CA L’ANITA
La fotografia: idees i visions
(Del daguerreotip a l'Instagram)
26 d’abril i 3, 10 i 17 de maig
A les 18 h, a Ca l'Anita.
A càrrec de Lluís Izquierdo-Mosso.
Preu: 10 €
Edat: adults
Inscripcions: fins al 20 d'abril a
inscripcions.roses.cat.

PATIS OBERTS
Activitats de l'Aprenem Jugant
de l’Àrea d'Ensenyament de Roses
Activitat del Pla Educatiu d’Entorn dirigida
a joves entre 12 i 18 anys.
Al pati de l'Escola Els Grecs:
dimecres i divendres de 17 a 19 h i
dissabtes de 16 a 19 h.
Al pati de l'Escola Narcís Monturiol:
divendres de 17 a 19 h i dissabtes de 16 a
19 h.
Es proporcionaran pilotes de bàsquet i de
futbol per jugar. Activitat gratuïta, sense
inscripció. Servei de monitor vigilant

CASAL SETMANA SANTA
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www.rosescultura.cat

Del 15 al 18 d’abril de 2019
Per a nenes i nens nascuts entre els anys
2007 i 2015 (ambdós inclosos), on es
realitzen activitats recreatives com jocs,
manualitats, tallers, danses, cançons...
Lloc: CEIP Narcís Monturiol
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h, amb
possibilitat de servei de menjador
Les inscripcions del 18 al 26 de març a:
inscripcions.roses.cat o al SAC de l’Ajuntament de Roses

CORAL DE ROSES
Assajos els divendres, de 20.30 a 21.45 h
a l’aula de música del mercat cobert.
Preu del curs: 45 € per trimestre
Informació: rosescultura.cat o al
tel. 972 25 24 00 (ext. 557)
Inscripcions: inscripcions.roses.cat

Teatre: El preu / 14 abril

DIMECRES / 03
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub: Figures ocultes, de Theodore
Melfi
A les 19.30 h, a Ca l'Anita
Acte de presentació de les publicacions
de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

DIVENDRES / 05
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 25 73 31
A les 19.30 h, a Ca l’Anita
Presentació del llibre Petita antologia
empordanesa (volum 1), a càrrec del
Grup d’Escriptura de Roses

Venda de tiquets al local de la Fundació
Roses contra el Càncer (c/ Pescadors, 13)
Més informació: tel. 972 15 12 95
A les 12 h, al Teatre Municipal
Teatre infantil d'Optimist: Quo, no vadis.
A càrrec de la Cia. La Pera Llimonera
Entrada: 5 euros
A les 12 h, al Port esportiu
1ª Regata Open Primavera del GEN
A les 14 h, a la pl. de Frederic Rahola
Dinar popular per recaptar fons per a les
activitats de la Fundació FADIR.
Preu tiquet donatiu: adults 20 €, nens
(fins a 10 anys) 10 €
Més informació: tel. 625 178 109
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb l'Andreu de Roses

DISSABTE / 06

DILLUNS / 08

A les 9 h, a la parada del Tren Roses
Exprés (pl. de les Botxes, s/n)
Excursió GR92 de Cala Montjoi a Cadaqués.
Excursió amb guia oficial del Parc Natural
del Cap de Creus.
Inscripcions a: inscripcions.roses.cat o al
SAC de l'Ajuntament de Roses.
Informació: Of. de Turisme, 972 25 73 31

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura Sopa de lletres: La dona
veloç, d'Imma Monsó.

A les 10 h, a la Casa del Mar
Donació de sang.
Associació de Donants de Sang de Girona
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Pep i Maria José Trio

DIUMENGE / 07
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Excursió de Cabirols: Beget-Puig de
Comanegra. Tot el dia. Dificultat: ***
Més informació: www.cabirols.cat
A les 11 h, a l’espigó de Roses
Creuer solidari. Excursió en creuer amb
visió submarina fins a cap Norfeu

DIMECRES / 10
A les 19.30 h, a Ca l'Anita
Xerrada: "L'epigrafia medieval de Roses,
una sèrie curta però de gran interès"
A càrrec de Joaquim Tremoleda i Toni
Cobos. II Cicle de xerrades d’arqueologia
de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic.

DIJOUS / 11
A les 19.30 h, a Ca l’Anita
Conferència: “Josep Martí i Sanés i l'exili del
magisteri republicà”. A càrrec de Salomó
Marquès

DIVENDRES / 12
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 25 73 31

A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
En Garp segons el món, de Laia Tomàs.
Presentació de la novel·la a càrrec de
l'editor i la mateixa autora

DISSABTE / 13
A les 11 h, a la plaça de Sant Pere
Sortida Locus Amoenus, de Josep Oriol
Martí Bagué. Itinerari comentat fins al Mas
de les Figueres
A les 11.30 h, a Ca l'Anita
Taller: "Decoració de galetes per a Sant
Jordi". A càrrec de Bimba's Cakes
Cal fer inscripció prèvia. Edat: infantil
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb David Magem

DIUMENGE / 14
A les 18 h, al Teatre Municipal
Teatre: El preu, d'Arthur Miller.
Dirigit per Silvia Munt i interpretat per
Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís
Marco i Rosa Renom.
Entrada: 15 euros
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Mike

DIJOUS / 18
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 25 73 31

DIVENDRES / 19
A les 21 h, a la plaça de l'Església
Processó del Divendres Sant.
Recorregut: plaça de l’Església – Puig
Rom – Francesc Macià – Nou – Riera
Ginjolers – Puig Rom – plaça de l’Església

DISSABTE / 20

DIJOUS / 25

A les 10 h, a Ca l'Anita
Taller: "Edició de vídeo”, a càrrec de l'Institut Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Preu del curs:10 €. Inscripcions fins al 18
d’abril a inscripcions.roses.cat o al SAC
de l'Ajuntament. Edat: a partir de 14 anys

A les 18.30 h, al Teatre Municipal
Taller: “Harmonitza't” (reiki, sonoteràpia).
A càrrec d’Edgar Tarrés
Més informació i reserves: Fundació
Roses Contra el Càncer, tel. 972 15 12 95

A les 12 h, a La Ciutadella
Visita guiada a la Ciutadella en català,
castellà i francès i petita degustació.
Preu: 5 €, menors de 3 anys gratuït
A les 22 h. a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb el Duet Giravolt

DIUMENGE / 21
A les 12 h, a La Ciutadella
Visita guiada a la Ciutadella en català,
castellà i francès i petita degustació.
Preu: 5 €, menors de 3 anys gratuït

A les 20.15 h, a Ca l'Anita
Cicle De dins. Cultura i espiritualitat.
Xerrada: "Geometria Sagrada", a càrrec
d’Ernest Ruiz.

DIVENDRES / 26
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses.
Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme,
tel. 972 25 73 31

A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Grup Blue Moon

A les 20.30 h, al Teatre Municipal
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Conferència: “Els pobles indígenes del
món avui: grandesa i tragèdia”
A càrrec de Josep Maria Mallarach

DILLUNS / 22

DISSABTE / 27

A les 10.30 h i a les 16 h, davant de la
Ciutadella
XLVI Aplec de la Sardana, amb les cobles
Ciutat de Girona, Montgrins i la Principal
de la Bisbal.
En cas de mal temps, es farà a la plaça de
Frederic Rahola

A les 10 h, al Teatre Municipal
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Taller: “El sistema digestiu processador
d’emocions i relacions”, a càrrec de
Dolors Roca. Cal inscripció prèvia.

A les 12 h, a La Ciutadella
Visita guiada a la Ciutadella en català,
castellà i francès i petita degustació.
Preu: 5 €, menors de 3 anys gratuït

DIMARTS / 23
Diada de Sant Jordi
Durant tot el dia, a la plaça de Catalunya
Venda de llibres i roses

DIMECRES / 24
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Pompeu Fabra: jugada mestra!
Monòleg a càrrec d'Oscar Intente

A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Hora del conte: Llibres amb biblioteques
dins, a càrrec d'Assumpta Mercader
A les 11.30 h, a Ca l'Anita
Taller de cuina creativa amb Thermomix.
A càrrec de Rosa Maria Picamal
Inscripcions fins al 20 d'abril a la web
inscripcions.roses.cat
A les 16 h, al Teatre Municipal
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Taller: “El sistema digestiu processador
d’emocions i relacions”, a càrrec de
Dolors Roca. Cal inscripció prèvia.

A les 17 h, al Teatre Municipal
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Projecció-col·loqui del documental ULU.
Un latido universal. Amb la presència del
director Joan Muñoz

Teatre infantil: Quo no vadis / 7 abril

A les 19.30 h, al Teatre Municipal
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Conferència: “Ciència contemporània i
espiritualitat”, a càrrec de Jordi Pigem.
A les 21.30 h, a l’església de Roses
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Concert de cants harmònics, a càrrec de
MuOM, Ecstatic Voices

Aplec de la Sardana / 22 abril

A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Jordi Bofill

DIUMENGE / 28
A les 8.30 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de l’Ass. Cabirols: Barraca d'en
Misses - Castell de Bufalaranya.
Durada: Matinal. Dificultat: **
www.cabirols.cat

Concert de MuOM, Ecstatic Voices / 27 abril

A les 10 h, a Falconera
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Trail For Peace- Caminada conscient i
meditació. A càrrec d’Edgar Tarrés
A les 11.30 h, a Falconera
Cicle De dins, cultura i espiritualitat.
Taller de Qi-Gong. A càrrec de Xènia Ros
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball de la SUF amb Xus de Santa Coloma

INFORMACIÓ
Per publicar actes a l’agenda municipal,
aquests s’han de notificar abans del dia
10 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.

Visites guiades al port i a la llotja / els divendres

