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ACTIVITATS GRATUÏTES (REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ)
Escape «La Clau del Castell»

14 de maig de 17 h a 18.30 h

Nascuts entre el 2010 i el 2018,
acompanyats de pare i/o mare,
o un adult de referència.

Els antiherois de la Ciutadella

4 de juny d’11 h a 12.30 h

Nascuts entre el 2004 i el 2015,
acompanyats de pare i/o mare,
o un adult de referència.

ACTIVITATS GRATUÏTES (SENSE PREINSCRIPCIÓ)
Jocs de fusta XXL

7 de maig de 10.30 h a 13.30 h

Activitat familiar per a tots els
públics

Gargot de bicicletes

21 de maig d’11 h a 14 h

Activitat familiar per a tots els
públics

ACTIVITATS
PRIMAVERA
2022

»

JOCS DE FUSTA XXL
Dissabte 7 de maig de 2022, de 10.30 h a 13.30 h
Esplanada davant de la Ciutadella
Apropa’t a jugar en família, amb una proposta de vint-i-cinc jocs gegants de fusta. Jocs del passat, tradicionals, d’altres països... Adaptats i construïts en format XXL. Jocs pensats per a socialitzar, divertir-se, desenvolupar la destresa, potenciar la imaginació, els reflexos, l’atenció i la percepció visual i
espacial.
Jocs d’enginy, d’habilitat, jocs cooperatius,... Per a totes les edats, per gaudir sol, en família o amb els
amics.
A càrrec de: Trivium gestió cultural.
Adreçat a: Activitat oberta, de caràcter familiar, per a tots els públics. No necessita inscripció prèvia

Jocs de fusta XXL
Dissabte 7 de maig de 2022, de 10.30 h a 13.30 h

ESCAPE «LA CLAU DEL CASTELL»
Dissabte 14 de maig, de 17 h a 18.30 h
Al Castell de la Trinitat ( punt de trobada al Castell, ben puntuals )
El Castell de la Trinitat té una història de més de quatre-cents anys. Hi han passat pirates, soldats, cuiners, capitans i turistes, entre d’altres. Ara hi sou vosaltres i teniu una missió: trobar la clau del Castell
que us permetrà sortir-ne i aprendre què té de més valuós aquesta fortalesa. Us caldrà l’enginy, la cooperació i la perspicàcia per resoldre el misteri.
A càrrec de: Educart, serveis educatius i culturals.
Adreçat a: Infants i joves nascuts entre el 2010 i el 2018, acompanyats de pare i/o mare, o un adult
de referència. Activitat de caràcter familiar. No es permet la inscripció de persones adultes que no
vagin acompanyades d’infants/joves. Cal fer inscripció prèvia.

ESCAPE «LA CLAU DEL CASTELL»
Dissabte 14 de maig, de 17 h a 18.30 h

GARGOT DE BICICLETES
Dissabte 21 de maig de 2022, d’11 h a 14 h
Esplanada davant de la Ciutadella
Amb aquesta original proposta podràs jugar i divertir-te amb una col·lecció dedicada a la bicicleta.
Gaudiràs amb una col·lecció de més de trenta bicicletes velles, trobades a la deixalleria, convertides
ara en jocs originals per jugar sol, amb la família o amb els amics. Trobareu bicicletes transformades
en grua per anar a pescar al riu, en una espècie rara d’ocell que pon un ou, en un laberint fet de rodes...
Totes les parts de la bicicleta es transformen en un joc: la roda, el manillar, els pedals, el fre, la cadena...
Vine a resoldre els reptes que et proposem!
A càrrec de: Guixot de 8, companyia catalana que converteix el joc en un espectacle de carrer.
Adreçat a: Activitat oberta, de caràcter familiar, per a tots els públics. No necessita inscripció prèvia

Gargot de bicicletes
Dissabte 21 de maig de 2022, d’11 h a 14 h

ELS ANTIHEROIS DE LA CIUTADELLA. VISITA TEATRALITZADA
Dissabte 4 de juny, d’11 h a 12.30 h
A la Ciutadella de Roses
Sabeu que la Ciutadella de Roses ha estat habitada des de fa vint-i-cinc segles? Coneixerem una ceramista grega, un soldat romà, una monja medieval i un Miquelet de l’última guerra a la fortificació. Tots
us faran partícips de les seves peripècies, en un recorregut trepidant per la història.
En aquesta visita teatralitzada podreu conèixer de primera mà les persones que han viscut a la fortalesa i que han col·laborat a convertir-lo en l’espai patrimonial de què ara gaudim.
A càrrec de: Educart, serveis educatius i culturals.
Adreçat a: Infants i joves nascuts entre el 2004 i el 2015, acompanyats de pare i/o mare, o un adult
de referència. Activitat de caràcter familiar. No es permet la inscripció de persones adultes que no
vagin acompanyades d’infants/joves. Cal fer inscripció prèvia.

ELS ANTIHEROIS DE LA CIUTADELLA. VISITA TEATRALITZADA
Dissabte 4 de juny, d’11 h a 12.30 h

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
Activitats sense inscripció:
Jocs XXL
Gargot de Bicicletes
Activitats amb inscripció:
Escape «La Clau del Castell»
Els Antiherois de la Ciutadella
1. Qui pot formalitzar la inscripció?
- Cal que la inscripció la formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor. S’hi han d’inscriure totes les persones que vulguin participar-hi, siguin adults o menors. Es tracta d’una activitat
de caràcter familiar, motiu pel qual no es permet la inscripció de persones adultes que no vagin
acompanyades d’infants/joves.
2. Dates per formalitzar la inscripció:
- Per a infants, joves i adults empadronats a Roses:
Des del 2 de maig de 2022 a les 8 h fins a esgotar les places disponibles i, en tot cas,
fins a dos dies abans de la data prevista per l’activitat.
- Per a infants, joves i adults no empadronats a Roses:
A partir del 5 de maig a les 8 h, si queden places disponibles i, en tot cas, fins a dos dies abans
de la data prevista per l’activitat.
4. Com es formalitza la inscripció?
- Les inscripcions es formalitzaran mitjançant la web de l'Ajuntament inscripcions.roses.cat
- Places limitades. S’atendran les sol·licituds per rigorós ordre d’inscripció.
- Es demana compromís amb l'assistència i, en cas de no poder-hi assistir, cal avisar amb
antelació a ensenyament@roses.cat
- L'organització es reserva el dret d'anul·lar les activitats que no hagin obtingut el mínim
necessari de preinscripcions un cop finalitzat el període establert.
Totes les activitats són gratuïtes per als participants.
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