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/ TALLERS /
TALLER: MAQUILLATGE DE CARNAVAL
A càrrec de l’Escola AnimArt
Dies: 1, 8 i 15 de febrer,
de 10.30 a 13.30 h
El taller serà una classe teoricopràctica
per conèixer els materials més utilitzats en
el maquillatge de fantasia i per entendre
quins elements i factors s'han de tenir en
compte per dissenyar un maquillatge adequat per a una colla, ocasió o caracterització especial. El taller es repetirà tres dies.
Preu: gratuït
Inscripcions: del 25 de gener al 12 de febrer
Edat: tots els públics
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TALLER DE TAROT BÀSIC
A càrrec d’Ernest Ruiz
Durada: tots els dimarts de febrer i març,
de 17.30 a 19 h
Aprenderem l’història de les cartes del Tarot
i a saber-les interpretar amb els seus significats. El tarot i les seves 78 cartes, ens
donen informació de coses tan diverses
com la creació de l’univers o l’esdevenir del
temps.
Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com
Tel. 620 929 447
Preu: soci 30 € / no soci 50 €
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics

TALLER: FEM UN MINIMACRAMÉ
A càrrec de Sa Botigueta
Dissabte 29 de febrer,
d‘11 a 13.30 h
Taller creatiu on podreu aprendre l'art de
teixir i trenar fils amb les mans per mitjà de
nusos. Us proposem crear un minimacramé
molt original amb fils 100% de cotó, que us
podreu endur a casa un cop acabat el taller.
Preu: gratuït
Inscripcions: del 10 al 25 de febrer
Edat: adults

TALLER DE COLLAGE
A càrrec de Juanjo Viñuela
Dissabte 14 de març,
d‘11 a 13.30 h
En el marc de l’exposició de collage “Lletra,
paper i tisores”, l’artista rosinc Juanjo Viñuela imparteix aquest taller de collage
adreçat al públic en general. Una introducció a l’art del collage, un tast de les diferents possibilitats creatives d’aquesta disciplina artística.
Preu: gratuït
Inscripcions: del 10 de febrer al 10 de març
Edat: adults
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TALLER DE COLLAGE: “LLETRA, PAPER
I TISORES”
A càrrec de Juan Cardosa
Dissabte 21 de març,
d‘11 a 13.30 h
L’artista Juan Cardosa us proposa una sessió de collage on compartirà algunes de les
seves tècniques i secrets. Es realitzaran diferents exercicis amb fotografies, documents, text, pintura, llapis, etc., amb la finalitat de crear una sèrie de poemes visuals.

TALLER LITERARI: POESIA I NARRATIVA
A càrrec d’Abraham Ortiz
Durada: dies 28 de març i 4 i 11 d’abril,
d‘11 a 13 h
Crear a partir de la poesia sempre és una
arma útil contra l'avorriment. Aprèn a generar les teves pròpies idees artístiques.
Explora els teus propis universos a partir
de la paraula escrita. La poesia com a eina
per comprendre la realitat i establir nexes
que ajudin a eixamplar els límits de la comprensió humana. Anàlisi i Creació.

VISITA AL TALLER DE MERCÈ RIBA
A càrrec de Mercè Riba
Dissabte 25 d’abril,
a les 11 h a Ca l’Anita
En el marc de l'exposició “Escull” de l’artista Mercè Riba a Ca l'Anita, visitarem el
taller de l'escultora per tal d'endinsar-nos
a la seva obra i veure on treballa habitualment, veure altres sèries de la seva producció i xerrar sobre els processos creatius.

TALLER D’URBAN SKETCHING:
"ESTIMEM ROSES DIBUIX A DIBUIX"
A càrrec de l’Escola AnimArt
Durada: dies 9, 16, 23, 30 de maig,
de 10 a 13 h
Aprenem les tècniques i materials per prendre apunts pictòrics al natural de racons
escollits del nostre poble. A la primera
classe teoricopràctica coneixerem els elements bàsics de l’Urban Sketching i farem
proves i exercicis a l’aula. Les altres tres
sessions seran pràctiques, sobre el terreny.

Preu: gratuït
Inscripcions: del 10 de febrer al 16 de març
Edat: adults

Preu: 10 €
Inscripcions: del 10 de febrer al 20 de març
Edat: adults

Preu: gratuït
Inscripcions: del 10 de febrer al 20 d’abril
Edat: adults

Preu: 25 €
Inscripcions: del 10 de febrer a l’1 de maig
Edat: per a tots els públics
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TALLER: L’ART DEL FENG SHUI
A càrrec Alicia Castan
Dissabte 23 de maig,
de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 18.30 h
Una oportunitat ideal per millorar aquells
aspectes de la teva vida personal i professional actuant en els espais corresponents. A més, els assistents podran dur els
plànols de la seva casa per tal que l’aplicació de la teoria sigui en un cas real i propi.

Xerrada: “Més enllà del tarot: l’arbre
de la vida”
A càrrec d’Ernest Ruiz
Dijous 30 de gener, a les 20.15 hores
El tarot té a veure amb un antiquíssim jeroglífic anomenat l’arbre de la vida. Aquest
arbre de la vida és la imatge més coneguda
de la càbala i té un sentit molt profund que
ens posa en contacte amb mons més subtils, els quals encara que són en un altra dimensió, són en el mateix lloc que aquest
món.

Xerrada: “La inevitable construcció
egòtica de l’ésser humà”
A càrrec de Dolors Roca
Dijous 27 de febrer, a les 20.15 hores
Al començament d’un procés de creixement, fàcilment un s’adona del seu ego. Al
principi, es veu com una cosa dolenta, contra la qual s’ha de lluitar. Després, un
queda esgotat i dividit. Tanmateix, comença a ser conscient de les seves mancances i ferides, cosa que li desperta
l’amor i la compassió cap a si mateix.

Informació: llunaticsroses@gmail.com
Tel. 620 929 447
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics

Informació: llunaticsroses@gmail.com
Tel. 620 929 447
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics

Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com
Tel. 620 929 447
Preu: soci 20 € / no soci 40 €
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics
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/ CONFERÈNCIES i XERRADES /
Xerrada: "Criança no sexista: una
mirada igualitària vers la infància"
Dia Mundial de la Dona
A càrrec de Gemma Guillamón
Diumenge 8 de març, a les 11 h
Estem criant els nostres fills i filles amb les
mateixes eines, possibilitats i llibertats?
En aquesta xerrada revisarem quines repercussions té la manera de criar actual,
des de la perspectiva de gènere, i establirem noves estratègies per acompanyar la
infància amb igualtat, respecte i superant
la cultura sexista imperant.
Ho organitza: Associació MaRoNes
Entrada: lliure

10

Conferència: “El call de Girona”
A càrrec de Jordi Sagrera (UdG)
Dimecres 18 de març, a les 19 h
El call jueu de Girona era pràcticament una
ciutat dins la ciutat. Documentat des del
s.X va tenir una complexa evolució. El doctor Jordi Sagrera ens aproparà a l’evolució
d‘aquest espai amb elements tant emblemàtics com els banys rituals, un monument modest que manifesta la difícil situació de la comunitat hebreadels temps immediatament anteriors a l’expulsió del 1492.
Ho organitza: Càtedra d’Arqueologia de
Roses
Entrada: lliure

Xerrada i taller de Flors de Bach
i mindfulness
A càrrec d’Anna Coderch
Dissabte 21 de març, de 10 a 14 h
El taller constarà d’una primera part on
s’explicarà breument què són les Flors de
Bach i com ens ajuden a recuperar l’equilibri . En la segona part farem pràctiques de
mindfulness. En la tercera part podrem fer
la nostra pròpia fórmula de Flors de Bach.
Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com
Tel. 620 929 447
Preu: soci 15 € / no soci 25 €
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics

Conferència: "Els castells de Juià i
Palagret, dues fortaleses medievals
entre el Ter i les Gavarres"
A càrrec de Ferran Codina, arqueòleg
Dimecres 1 d’abril, a les 19 h
Els castells de Palagret (Celrà) i de Juià
han estat objecte, els darrers anys, d‘intensos treballs arqueològics i de consolidació.
Tots dos presenten cronologies similars (s.
X-XV) i formaven part d’una xarxa de fortaleses que permetien el control territorial
de l’antic camí d’Empúries.
Ho organitza: Càtedra d’Arqueologia de
Roses
Entrada: lliure
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Observació del cel nocturn
A càrrec de la Societat Astronòmica
de Figueres (SAF)
Divendres 17 d’abril, a les 22 h
L'inici de l'activitat la portarà a terme la Mireia Galí i ens comentarà els objectes més
interessants que siguin visibles. Seguidament, anirem al lloc d'observació on diferents socis de la Societat Astronòmica posaran a la disposició dels assistents els
seus amplis coneixements i telescopis per
gaudir de la magnífica experiència.
Informació: llunaticsroses@gmail.com
Tel. 620 929 447
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics
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/ EXPOSICIONS /
Xerrada: “Cura natural dels infants
amb olis essencials"
A càrrec de Leticia Lasus
Dissabte 30 de maig, a les 11 h
La Leticia Lasus és facilitadora de tallers
sobre oleoteràpies, hàbits saludables i
cura de la llar. En aquesta xerrada organitzada per Marones parlarà sobre els olis essencials relacionats amb el món dels infants.
Ho organitza: Associació MaRoNes
Entrada: lliure

Exposició: “Lletra, paper i tisores”
Del 7 al 29 de març. Ca l’Anita
Col·lectiva de collage amb la participació
de la Societat Barcelonina de Collage, Societat de Collage de Madrid i Collage és
Màfia. Selecció de Juan Cardosa.
Artistes: Beatriz Alarcia, Alvaro Sobrino, Santi González,
Félix Rodriguez (Mr Zé), Eva Jolis, Àlex García, Tita Berasategui, Krikri Kraka Collage, Albert Roca, Cristina Lavilla,
Carlota Marquina, Arcangela Regis, Lucía Soto, Patricia
Bolinches, Juan Cardosa, Juanjo Viñuela, Lo Súper, Catarsis Catalina, Erre Gálvez, Mercé Rocadembosch, Eugenia
Conde, Cristina Holm, Aurora Duque, Aurora Gorrión,
Pablo Ballesteros, Arantxa Rueda, Pigeon Pérez, Virginia
Losada, Maite Ortega, Celsius Pictor, Mr. Guillotine, Isis
Navarro, Adriana Bermúdez, Idoia Vallverdú, Ginexin.

Exposició d’escultures “Escull’
de l’artista Mercè Riba
Del 4 d’abril al 10 de maig
Sala d’exposicions de Ca l’Anita
Bronze, fusta i ferro com a representació
simbòlica de l’home que, atrapat en el cercle viciós de la vida, s’arrapa a muntanyes
d’esquerdades certeses per encarar el
repte quotidià de no deixar-se engolir per
les circumstàncies.
Entrada: Lliure

Entrada: Lliure
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