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Teatre: Encara hi ha algú al bosc

Cinema: La dona il·legal

Amb Arianda Gil
Dissabte 25 de setembre / 20 h
Teatre

Cicle Gaudí
Dijous 30 de setembre / 20 h
Cinema

Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica.

Autora: Anna Maria Ricart Codina
Direcció: Joan Arqué Solà
Interpretació: Ariadna Gil, Montse

A Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De sobte, la
TV ens servia imatges dels camps de concentració a
Bòsnia i Hercegovina, barrejades amb el recompte de
medalles olímpiques a Barcelona. El novembre de 2020
va fer 25 anys que va acabar oﬁcialment aquella guerra,
on entre 25.000 i 50.000 nenes i dones van ser violades
com a estratègia de neteja ètnica. Els focus i les càmeres ja no hi són. Però, ha acabat la guerra per a les supervivents i per als ﬁlls i ﬁlles nascuts d’aquelles violacions?
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Esteve, Judit Farrés, Erol Ileri, Òscar
Muñoz, Pep Pascual i Magda Puig

Un advocat i una dona nigeriana atrapada en una xarxa
de prostitució uneixen les seves forces per lluitar contra
la corrupció del sistema de deportació de l'Estat espanyol i intentar descobrir la veritat darrera una sospistosa
mort en un centre de detenció.

Direcció: Ramon Térmens
Guió: Daniel Faraldo, Ramon Térmens
Interpretació: Daniel Faraldo,Isak
Férriz,Yolanda Sey

Entrada: 4,5 €
Entrada: 15 €

Durada: 118 minuts

Durada: 100 minuts

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Teatre infantil: Les croquetes oblidades

Teatre: Fuita

Cia. Les Bianchis
Diumenge 3 d’octubre / 12 h
Teatre infantil d’Optimist

De Jordi Galcerán. A càrrec del Grup de Teatre de Roses
Dissabte 9 d'octubre / 21 h i diumenge 10 d'octubr / 18:30 h
Teatre

La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació
que acaba de perdre la seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova
ciutat. Enganxada a una manta que l’ajuda a dormir i
enfadada amb les seves dues mares perquè no recorden la recepta de les croquetes de l’àvia, la Pepa emprendrà un viatge cap al País del Xim Pum, l’indret màgic on van a parar les coses oblidades.

Dramatúrgia: Clàudia Cedó
Direcció: Israel Solà

Qui enganya a qui? Aquesta podria ser la pregunta que
ens podríem fer arrel d'aquesta obra.

Repartiment: Queralt Casasayas,
Magda Puig / Nuri Santaló,
Bàrbara Roig

Entrada: 5 €
Durada: 60 minuts
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Xerrada: La ciutat d’Elna i la seva primera seu s.VI-X

Entrada: 10 €
Durada: 80 minuts
Ho organitza: Grup de Teatre de Roses

Isidre Galí, polític al us, creu ha tocat fons. Però tot pot
anar a pitjor? Segur que si.

Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

La Vicenta entra de cop en la seva vida i aquesta li fa un
tomb, o no. L'obra posa sobre la taula uns dels problemes més sistèmics de la nostra societat, l'amiguisme,
el fer les coses a canvi de quelcom ,els tractes d'inﬂuència, és a dir, l'estafa.
Reﬂexa i fa reﬂexionar com el ric i el pobre, el de dretes
i el d'esquerres discrepen en el forma, però no en el
fons. Dues cares de la mateixa moneda.

A càrrec d’Aymat Catafau, amb la col·laboració d’ Olivier Passarrius
Dimecres 6 d’octubre / 19 h
IV cicle de xerrades d’arqueologia de la Càtedra UdG
Les excavacions conduïdes des de fa alguns anys pel
Servei Arqueològic Departamental francès (CD66) en
el sector est de la catedral romànica, a la ciutat alta
d'Elna, han capgirat els nostres coneixements sobre els
primers segles de la seu episcopal d'Elna, amb el descobriment de l'església catedral primitiva. Aquest descobriment ha iniciat la reinterpretació de la història de
la ciutat, del seu grup eclesial episcopal i de la dualitat
entre ciutat alta i ciutat baixa.
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Coferenciant: Aymat Catafau (Universitat de Perpinyà-Via Domitia - CRESEM eix Patrimonis) amb la col·laboració d’ Olivier Passarrius, SAD-CD66

Entrada: Lliure
Més info: rosescultura.cat
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Música: Cesk Freixas

Xerrada: Dret a morir dignament a Catalunya

Presentació del disc Memòria
Dissabte 16 de octubre / 20 h
Música

Amb Cristina Vallès, Coordinadora de la DMD-Girona
Dimarts 19 d’octubre / 19 h
Xerrada

Cesk Freixas és poeta, cantant i escriptor de cançons.
Sovint li agrada presentar-se com a fuster de cançons.
Geògraf de formació, ha publicat 8 treballs discogràﬁcs,
3 llibres de poesia i 2 contes infantils.

Guitarra i veu: Cesk Freixas
Guitarra: Victor Nin

Entrada: 8 €
Durada: 90 minuts

Aquest 2021 presenta Memòria, el disc més representatiu de la seva trajectòria musical, on hi evoca tota la
maduresa poètica i l’essència d’un so més càlid i proper, situant-lo com un dels principals artistes de la
cançó d’autor del nostre país. Celebra 17 anys damunt
dels escenaris, i ho fa amb els arranjaments acurats i
detallistes de Victor Nin, l’espectacular guitarrista que
l’acompanya des dels seus inicis, i amb un directe en
format duet molt acurat
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DMD-CAT és una entitat sense ànim de lucre fundada
l'any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a
decidir el moment i la manera de ﬁnalitzar la seva vida,
especialment quan pateix un deteriorament irreversible
i un sofriment insuportable.

Coferenciant: Cristina Vallès,
Coordinadora de la DMD-Girona

Entrada: Lliure
Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Xerrada: Les pedres perdudes de Sant Pere de Roda

Teatre: Kràmpack

A càrrec de Joaquim Tremoleda i Antoni Cobos
Dimecres 20 d’octubre / 19 h
IV cicle de xerrades d’arqueologia de la Càtedra UdG

De Jordi Sánchez (un dels creadors de Plats Bruts)
Dissabte 23 d’octubre / 20 h
Teatre

Sant Pere de Roda va ser el monestir més important
dels comtats de Peralada i Empúries. Després del saqueig i ruïna que va viure, és gairebé un miracle que en
conservem cap inscripció.
A més, la localització física actual de les inscripcions
tenen un camí tortuós, ja que no n’hi ha cap que es
conservi in situ, i en moltes ocasions les peces han anat
a parar a mans particulars i col·leccions privades, no
sempre conegudes, o han acabat adossades en parets
dels pobles de la rodalia, sobretot de la Selva de Mar i el
Port de la Selva. És per això que qualsevol nova troballa,
per petita que sigui, ha de ser celebrada especialment.
En aquesta xerrada, s’explicaran algunes experiències
viscudes de la recerca efectuada a l’entorn de l’epigraﬁa perduda de Sant Pere de Roda.
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Coferenciant: Joaquim Tremoleda
(Museu d’Arqueologia de CatalunyaEmpúries) i Antoni Cobos (Traductor i
professor de llatí de l’IES Alexandre

Un pis. L’antiga llogatera no ha marxat. S’ha mort, està
al llit, estirada i no té a ningú. El Pau i uns amics de tota
la vida han d’organitzar el funeral abans de poder-se
instal·lar. Però la morta no serà el problema.

Autor: Jordi Sánchez
Direcció: Pep Anton Gómez
Interpretació: Àlex Ferré, Mikel Iglesias, Jaume Casals i Lídia Casanova

Deulofeu de Figueres)
Entrada: 15 €
Entrada: Lliure

Durada: 80 minuts

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Cinema: Les dues nits d’ahir

Festival de cinema: Bai De Fest

Cicle Gaudí
Dijous 28 d’octubre / 20 h
Cinema

Festival de curts fantàstics i de terror de Roses
Del 29 d’octubre a l’1 de novembre
Cinema

L’Èric, al costat dels seus amics Ona i Marcel, roben les
cendres d’en Pol, el seu amic recentment mort, i comencen un viatge per llançar-les.

Direcció: Pau Cruanyes i Gerard Vidal
Guió: Eudald Valdi Roca, Pau Cruanyes,
Ignasi Àvila Padró i Gerard Vidal
Interpretació: Judit Cortina, Oriol

No obstant això, l'escapada s'acaba convertint en una
bombolla que els separa de la realitat i cada vegada els
allunya més de la tornada a casa.

Llobet Avellaneda, Arnau Comas

Arriba la 4a edició del Festival BaiDeFest a la vila de Roses, on es podran veure curtmetratges d’arreu del món
amb la voluntat de promoure la cultura i l'oci a la zona,
a més de donar a conèixer realitzadors i les seves
obres.

Ho organitza: Ass. Cultural Bai de Feis
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Més info: baidefest.com

Quirante, Mar Pawlowsky, Cristina
Colom, Kharlos Villanueva

L’únic festival de l'Empordà dedicat al cine de terror,
fantàstic i d’humor. Us esperem a tots.

Entrada: 4,5 €
Durada: 85 minuts
Més info: rosescultura.cat
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Xerrada: Roses. De l’urbanisme medieval
a l’adaptació a les necessitats militars.
Les excavacions a l’entorn del carrer Major
A càrrec de Lluís Palahí
Dimecres 3 de novembre / 19 h
IV cicle de xerrades d’arqueologia de la Càtedra UdG
Els treballs desenvolupats als darrers anys al sector del
carrer Major de la vila medieval de Roses han permès
recuperar el traçat del carrer Major i han aportat noves
dades a l’entorn de la trama urbana medieval i la seva
transformació i adaptació a les noves realitats derivades de la construcció de la gran fortalesa renaixentista.
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Coferenciant: Lluís Palahí (Càtedra
Roses d’Arqueologia Medieval i Moderna-Universitat de Girona)

Entrada: Lliure
Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil: Valentina Quàntica
Cia. Anna Roca
Diumenge 7 de novembre / 12 h
Teatre i ciència infantil d’Optimist

Per què, si vivim en una societat que procura per la
igualtat d’homes i dones, hi ha tan poques cientíﬁques
reconegudes? Per què tenim tantes curiositats sense
resposta? Per què és tan fascinant el món en el que vivim? Si vols resoldre aquestes qüestions, si ets dels
que la curiositat et surt per les orelles o simplement
tens ganes de descobrir allò que li passa pel cap a la
Valentina, entra al seu laboratori i deixa’t sorprendre.
Perquè un espectacle pot ensenyar-te més coses de les
que creus!

Direcció escènica i dramatúrgia:
Anna Roca
Actors: Anna Aumatell i Raúl Martínez

Entrada: 5 €
Durada: 60 minuts
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat
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Teatre: Els darrers dies de la Catalunya republicana

Cicle de conferències : Intel·ligència Creativa

Amb Jordi Hervàs Solà
Dimarts 9 de novembre / 20 h
Teatre

Dijous 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre / 12 h
VII cicle de conferències de divulgació cientíﬁca “Intel·ligència creativa”

Narració verídica d’uns dies dramàtics viscuts per l’escriptor, historiador i polític, Antoni Rovira i Virgili, quan
entra en fase culminant l’ofensiva ﬁnal de Franco contra Catalunya.
Rovira i Virgili narra, en primera persona, el viatge sense
retorn que va fer amb la seva família i diverses personalitats polítiques i culturals ﬁns a França. En aquest
viatge, compartirà amb la resta de catalans i catalanes
tots els dolors: La pèrdua de la llar, la fam, el fred i la incertitud del demà.
L’espectacle és un diàleg entre el personatge Antoni
Rovira i Virgili i un violoncel·lista que s’expressa amb el
seu instrument. El text està basat en l’obra de l’escriptor Antoni Rovira i Virgili “Els darrers dies de la Catalunya republicana”.
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Actor: Jordi Hervàs Solà
Música: Mariona Tuset i
Gabriella Mezö

El VII cicle de conferències de divulgació cientíﬁca “Intel·ligència creativa” està dedicat a l’aigua, un bé essencial que ens dona la vida.

Direcció escènica: Marc Hervàs
Espai: Marc i Jordi Hervàs
Adaptació del text original:
Jordi Hervàs
Atrezzo: Irene Santos

Entrada: Lliure
Durada: 70 minuts

Entrada: Lliure
Ho organitza: Casa de Cultura
de Girona
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

A les grans ciutats europees hi ha problemes per subministrar diàriament aigua potable per al consum humà, aigua neta per a l'ús domèstic, per a la indústria o
el regadiu. Els nostres hàbits de consum propicien
l'aparició de nous contaminants de l'aigua: fragàncies,
fàrmacs, hormones, cosmètics, productes de neteja
domèstica, jardineria i altres substàncies.

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Música: Songs of Hope

Xerrada: Darreres intervencions relacionades
amb el període tardo-visigòtic a Roses

Veus – Cor Infantil Amics de la Unió
Dissabte 13 de novembre / 20 h
Música

“Songs of Hope” és l’espectacle que posa sobre l’escenari l’essència més pura de Veus – Cor Infantil Amics de
la Unió. Un so blanc i natural, una actitud escènica que
denota experiència en el treball interpretatiu i la capacitat de comunicar-se amb el públic a través de les
emocions són els ingredients que formen la proposta.

A càrrec d’Eva Subias i Dolors Codina
Dimecres 17 de novembre / 19 h
IV cicle de xerrades d’arqueologia de la Càtedra UdG
Direcció: Josep Vila Jover
Interpretació: Cor Infantil Amics
de la Unió

Entrada: 8 €
Durada: 70 minuts
Més info: rosescultura.cat

Estrenat el 2012 sota el títol de Veus i reeditat el 2018,
com a “Songs of Hope”, el cor ha trepitjat els escenaris
amb una nova manera d’entendre el cant coral. Veus ha
portat aquesta concepció de la música arreu d’Europa,
al continent asiàtic i als Estats Units l’estiu del 2019.
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Mitjançant el projecte d'intervencions arqueològiques
anomenat “El poblament visigòtic a Roses: del Puig
Rom a l'assentament del conjunt de la Ciutadella”
(2018-2021), l'equip d'investigadors ha volgut aprofundir en la interpretació dels canvis d'assentament
que es produeixen a Roses durant l'etapa tardo-visigòtica, estudiant a l'hora aquesta fase en el Barri hel·lenístic de la Ciutadella i en el poblat fortiﬁcat del Puig
Rom.

Coferenciant: d’Eva Subias (Universitat
Rovira i Virgili) i Dolors Codina (BAULA,
Recerca Arqueològica)

Entrada: Lliure
Més info: rosescultura.cat

Les troballes, tot i ser puntuals i modestes, permeten
enriquir el coneixement arqueològic que intervé en la
qüestió.
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Teatre: La segona Eva

Cinema: Donde caben dos

Una coproducció de El Eje i Tantarantana
Dissabte 20 de novembre / 20 h
Teatre

Cicle Gaudí
Dijous 25 de novembre / 20 h
Cinema

L’Eva, després de fer un retir espiritual en un monestir,
denuncia a les xarxes socials uns fets que van succeir
per part d’un dels frares. A partir d’aquí, les estructures
de poder que l’oprimeixen es faran més patents que
mai: El seu relat serà contínuament posat en dubte, jutjat i ridiculitzat.
“La segona Eva” parla de les dones de fusta, de totes
les dones silenciades. Parla de les violències que no són
físiques i que són per això més invisibilitzades encara,
per la diﬁcultat de denunciar-les. Fent un símil i un joc
de miralls amb la verge Maria, amb Eva i amb les ﬁgures
femenines del catolicisme, l’obra es pregunta com conﬁar en una mateixa quan tothom posa en dubte la teva
veritat, quan tothom vol parlar per tu i per tant, et condemna al silenci.
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Autora i direcció: Marta Aran
Interpretació: Maria Hernández Giralt,
Òscar Intente, Mar Pawlowsky i
Eric Balbàs

Entrada: 15 €
Durada: 80 minuts
Més info: rosescultura.cat

Una parella atrapada en la rutina, un jove desenganyat
de la seva última relació amorosa, una núvia desesperada, dos cosins separats des del seu últim estiu al poble, un grup d'amics amb ganes d'experimentar.
Durant una nit, tots ells viuran situacions desgavellades
en les quals mai haguessin pensat trobar-se, per acabar, l'endemà al matí, de la millor manera possible: molt
junts i molt regirats.

Direcció: Paco Caballero
Guió: Paco Caballero, Daniel González,
Eric Navarro, Eduard Solà
Interpretació: Ernesto Alterio, Raúl
Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo,
Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos
Cuevas, Verónica Echegui, Miki
Esparbé, Ricardo Gómez, María León,
Melina Matthews, Ana Milán

Entrada: 4,5 €
Durada: 108 minuts
Més info: rosescultura.cat
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Música: Womblues

Teatre infantil: Soc una nou

Amb Mama Montse, Sister Marion i Sweet Marta
Dissabte 4 de desembre / 20 h
Música

Cia. Zum Zum Teatre
Diumenge 5 de desembre / 12 h
Teatre infantil d’Optimist

Tres dones artistes uneixen les seves veus i respectius
instruments per compartir experiències i sensibilitats
damunt l’escenari.

Guitarra i veu: Big Mama Montse
Piano i veu: Sister Marion
Harmònica, veu i percussions:
Sweet Marta

Tres vivències del blues diverses s’entrellacen en un
concert que busca l’alquímia conjunta per transformar
melodies i ritmes en pura força, entreteniment i emoció, fent del públic un dels elements indispensables per
aconseguir-ne la màgia.
WOMB és el mot anglès que signiﬁca "matriu", i el joc
de paraules amb el preﬁx Wom davant del mot Blues ja
perﬁla el concert com un esdeveniment ben creatiu
gestat des de la feminitat d'aquestes tres grans Blueswomen.
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Entrada: 8 €
Durada: 70 minuts
Més info: rosescultura.cat

L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida
canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau de la
branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per poder quedar-se amb ell, diu que
és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits
que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el ﬁscal, incrèduls, escolten als testimonis. Mentrestant, l'Omar
recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com
va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una
oportunitat a la vida.

Autor: Ramon Molins a partir del
conte de Beatriz Osés
Música: Antoni Tolmos
Interpretació: Jesús Agelet, Andrés
Batista, Begonya Ferrer, Jordi Gilabert/
Albert García
Pianista en directe: Antoni Tolmos

Entrada: 5 €
Durada: 60 minuts
Ho organitza: Optimist
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat
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Cinema: Chavalas

Concert de Nadal: Fundació Roses Contra el Càncer

Cicle Gaudí
Dijous 9 de desembre / 20 h
Cinema

Valsos i polques amb el Cor i Orquestra Simfònica Harmonia
Diumenge 12 de desembre / 18 h
Música

Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables en
l'adolescència, tornen a trobar-se al barri per reviure
una autèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que
les obligarà a enfrontar-se a aquelles adolescents que
van ser i a les dones que volen ser. Gairebé sense adonar-se'n, s'ajudaran a prendre decisions importants en
les seves vides. El pas del temps i les seves diferències
no seran excusa perquè la seva amistat prevalgui sobre
de tot.

Direcció: Carol Rodríguez Colás
Guió: Marina Rodríguez Colás
Interpretació: Vicky Luengo, Carolina
Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela
Cervantes, Ana Fernández, José Mota,

L’Orquestra Simfònica Harmonia és una formació de
músics del nostre país. Neix com a Orquestra de Cambra Harmonia el desembre del 2009 i ha estat dirigida
per Salvador Brotons, Joan Casas, Ricardo Estrada i per
Albert Deprius.

Mario Zorrilla, Cristina Plazas, Maite
Buenafuente, Frank Feys, Biel Durán,
José Javier Domínguez, Lluís Marqués,
Biel Joan

Entrada: 4,5 €

Direcció: Albert Deprius

Entrada: 20 €
Ho organitza: Roses Contra el Càncer
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Més info: www.fundacioroses.org

Enguany proposen un concert de Nadal a l’entorn de
valsos, polques i altres peces de caire nadalenc, en especial les “Nadales Tradicionals” catalanes arranjades
per Salvador Brotons i com ja és tradicional també el
conegudíssim vals “Al Bell Danubi Blau”.

Durada: 118 minuts
Més info: rosescultura.cat
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Teatre: Els pastorets
Grup de Teatre de Roses
Dissabte 18, diumenge 19 i diumenge 26 desembre / 18:30 h
Teatre
Un dels espectacles tradicionals de les festes de Nadal
de Catalunya és la representació dels pastorets, en
qualsevol de les versions dels diferents autors.

Entrada: 10 €
Durada: 90 minuts
Ho organitza: Grup de Teatre de Roses
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

L’any 1981 el Grup de Teatre de Roses va recuperar
aquesta tradició posant en escena una versió dels anomenants, i centenaris, Pastorets d’Olot.
Més de cent actors i actrius a dalt de l’escenari, acompanyats de música en directe, faran passar una bona
estona a petits i grans.
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Més info: rosescultura.cat

CENTRE
CULTURAL
CA L’ANITA
TALLERS
XERRADES
EXPOSICIONS
›››

Taller: Mildfulness

Taller: Juguem a créixer - Magic: The Gathering®

A càrrec d’Edgard Tarrés
Tots els dimarts del 5 d’octubre al 21 de desembre de 18 h a 19:30 h

A càrrec de Carles Vilaseca – Coach Galàctic
Dissabtes 9, 16, 23 i 30 d’octubre d’11:30 h a 13:30 h

La pràctica del Mindfulness es converteix en un estil de
vida dissenyat per alliberar la ment, reduir la preocupació i l'estrès i augmentar la nostra autogestió acceptant la realitat amb amabilitat, sense judici, amb major
comprensió cap a nosaltres i els altres.

Juguem a créixer és un cicle de tallers mitjançant els
quals, a través del joc i la cultura friki, investigarem i desenvoluparem diferents habilitats i competències per la
vida. En aquest cas, utilitzarem un dels jocs de cartes
més famosos de la història: Magic: The Gathering®.

TALLER
Preu: socis 35 € / no socis 50 €

Inscripcions:
llunaticsroses@gmail.com

TALLER
Preu: 10 €
Edat: adults

Data inscripcions:
ﬁns al 7 d’octubre

Ho organitza: Ass. Llunàtics

Lloc inscripcions:

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

al SAC de l’Ajuntament de Roses
o via web a inscripcions.roses.cat

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Seminari: Arqueologia Medieval i Moderna

Taller: La càbala i l’arbre de la vida

A càrrec de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
7 i 8 d'octubre de 2021

A càrrec de Milena Llop
Tots els dimecres del 3 de Novembre al 22 de desembre

Seminari internacional. Les muralles de les viles en
època medieval. Poliorcètica, simbolisme i urbanisme.

Què és la càbala? Una mena de tractat ﬁlosòﬁc per
aprendre a ser millors humans. Què és l’arbre de la vida? La representació d’un organigrama que descobreix
el principi i l’organització de l’existència des del moment que arribes ﬁns el moment que te’n vas.

SEMINARI INTERNACIONAL
Lloc inscripcions:
cat.rosesarqueologia@udg.edu

Ho organitza: Càtedra Roses

TALLER
Preu: socis 30 € / no socis 50 €

Inscripcions:
llunaticsroses@gmail.com

d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Ho organitza: Ass. Llunàtics
Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Taller: Crea un joc de memòria personalitzat

Taller: L’art del Feng Shui

A càrrec de Sa Botigueta
Dissabte 6 de novembre d’11 h a 13:30 h

A càrrec d’Alícia Castan
Dissabte 20 de novembre de 10 h a 13:30 h

Taller familiar on us proposem elaborar un joc de memòria. L'activitat consisteix en construir una versió particular d'un joc tan clàssic com el de buscar parelles. La
idea és que formeu un equip de treball, constituït per un
infant i un adult, i que passeu una estona divertida.

TALLER
Preu: gratuït
Edat: infantil (cal anar acompanyat,
com a màxim, d’una persona adulta)

El Feng Shui es deﬁneix com l’art d’estar en harmonia
amb el món que ens envolta i amb un mateix. Basat en
l’observació de la natura, és una ciència que abraça totes les àrees vivencials de les persones amb l’objectiu
de millorar el seu propi benestar.

TALLER
Preu: socis 10 € / no socis 15 €

Inscripcions:
llunaticsroses@gmail.com

Data inscripcions:
ﬁns al 4 de novembre

Ho organitza: Ass. Llunàtics

Lloc inscripcions:

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

al SAC de l’Ajuntament de Roses
o via web a inscripcions.roses.cat

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Taller: Aromateràpia holística

Taller: Casetes de paper

A càrrec d’Agnès Fàbregas, terapeuta holística
Dissabtes 13 i 20 de novembre d’11 h a 13:30 h

A càrrec de Sa Botigueta
Dissabte 27 de novembre d’11:30 h a 13:30 h

En el transcurs d’aquestes xerrades farem un recorregut pel món dels olis essencials. Veurem els diferents
tipus d’olis essencials, sense oblidar els vegetals, la seva forma d’extracció, els beneﬁcis que ens aporten i les
maneres en que es poden aplicar.
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TALLER
Preu: gratuït
Edat: adults

Data inscripcions:

Taller creatiu on podreu elaborar un conjunt de casetes
de paper. A més, les podreu pintar dels colors que més
us agradin i col·locar-hi dins una espelma led. El resultat és encantador i crea un caliu ideal per decorar la
vostra llar durant l'època de Nadal.

TALLER
Preu: gratuït
Edat: adults

Data inscripcions:

ﬁns a l’11 de novembre

ﬁns al 25 de novembre

Lloc inscripcions:

Lloc inscripcions:

al SAC de l’Ajuntament de Roses

al SAC de l’Ajuntament de Roses

o via web a inscripcions.roses.cat

o via web a inscripcions.roses.cat

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Taller: Escriptura creativa

Taller: Grup de suport a la lactància i a la criança

A càrrec d’Obradors d’històries
Dissabte 4 de desembre d’11:30 h a 13:30 h

A càrrec de l’Associació Marones
Els dijous de setembre, octubre, novembre i desembre de 18 h a 19:30 h

Un taller on s’adquiriran els criteris bàsics que s’han de
tenir en compte quan s’escriu l’experiència pròpia o
s’escriu una biograﬁa aliena.

TALLER
Preu: gratuït
Edat: adults

Data inscripcions:
ﬁns al 2 de desembre

L’Associació Marones som una entitat sense ànim de lucre on volem oferir acompanyament, informació i suport
a les mares que desitgin alletar els seus infants, per tal
que la lactància sigui exitosa, així com acompanyament,
informació i suport sobre la primera criança.

TALLER
Més info:
maronesassociacio@gmail.com

Ho organitza: Associació Marones
Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Lloc inscripcions:
al SAC de l’Ajuntament de Roses
o via web a inscripcions.roses.cat

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Taller: Estampació manual d’etiquetes i postals
A càrrec de Laia Segura
Dissabte 11 de desembre d’11 h a 13:30 h
Fer segells i tampons amb dissenys personals pot ser
un recurs per fer una tirada de postals de Nadal úniques, etiquetes decoratives pels regals o per a les festes i esdeveniments. Coneixerem i experimentarem els
millors procediments artesanals per fer-ho.

TALLER
Preu: gratuït
Edat: infantil (cal anar acompanyat,
com a màxim, d’una persona adulta)

Data inscripcions:
ﬁns al 9 de desembre
Lloc inscripcions:
al SAC de l’Ajuntament de Roses
o via web a inscripcions.roses.cat

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat
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Exposició: La mort digna i il·lustrada

Exposició: Carles Rahola. Una vida republicana

A càrrec de l’Associació Dret a Morir Dignament
Fins al 30 de setembre a la sala d’exposicions de la Ciutadella

A càrrec de la Diputació de Girona
Del 15 d’octubre al 12 de desembre a la sala d’exposicions de la Ciutadella

Una trentena d'artistes joves, convidats per l'Associació
Dret a Morir Dignament a il·lustrar la seva visió personal
de la mort digna, per poder desmitiﬁcar la mort.

L’exposició ressalta la trajectòria de Carles Rahola i Llorens com a periodista, historiador i activista cultural, per
situar-lo al lloc que li pertoca a la Catalunya del primer
terç del segle xx, i subratllar que la seva vida continua
essent avui en dia un exemple de lluita democràtica.

EXPOSICIÓ
Entrada: gratuïta

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Entrada: gratuïta

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Exposició: Vivències i absències

Exposició: Mirades II

De l’artista Juanjo Viñuela
Fins al 3 d’octubre a la sala d’exposicions de Ca l’Anita

D’Eduard Sacrest Soy «RICE»
Del 30 d’octubre al 9 de gener a la sala d’exposicions de Ca l’Anita

Juanjo Viñuela interpel·la a l’espectador a reﬂexionar
sobre allò que cada un de nosaltres hem viscut amb
l’aparició sobtada, gairebé irreal, del virus SARS-COV-2,
les conseqüències i el seguit de mesures i noves situacions que la població ha anat acceptant.
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EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ
Entrada: gratuïta

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

En la seva proposta per Ca l’Anita, l’artista mostra una
selecció d’obres anteriors, realitzades a partir de la tècnica de l’aerosol sobre fusta, que es focalitzen en retrats de persones anònimes i reﬂexionen entorn de la
soledat, la distancia i l’aïllament.

EXPOSICIÓ
Entrada: gratuïta

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat
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Xerrada: Com explicar contes a nadons
A càrrec d’Olga Cercós
Dijous 23 de setembre / 17:30 h
Adreçada a famílies amb mainada de 18 mesos a 3 anys.
Aprendrem la importància dels contes com a eina per
establir vincles entre l’adult i l’infant. Es parlarà de la importància de la paraula i es donara eines i recursos a les
famílies per explicar contes.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
LECTURES
CONTES
PRESENTACIONS
TALLERS
›››

XERRADA
Preu: gratuït
Edat: famílies amb mainada de
18 mesos a 3 anys
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o
presencialment a la biblioteca

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Club de lectura: Los asquerosos
Llibre de Santiago Lorenzo. Activitat a càrrec de Toni Martínez i Henar Galan
Divendres 24 de setembre / 19:30 h
Un thriller estàtic, una versió de Robinson Crusoe ambientada a l'Espanya buida, una redeﬁnició del concepte d'austeritat. Una història que ens fa plantejar si els
únics sans són els que saben que aquesta societat està
malalta.

CLUB DE LECTURA
Entrada: gratuïta
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o
presencialment a la biblioteca

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

37

Concurs: El punt de llibre de la Biblioteca

Sopa de lletres: Club de lectura i més

De l’1 al 30 d’octubre

A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés
Dilluns 18 d’octubre / 17 h

La Biblioteca Jaume Vicens i Vives de Roses organitza
el XV Concurs de Punts de llibre, adreçat als nens i nenes de 3 ﬁns a 12 anys d’edat.
Podeu consultar més informació sobre les bases del
concurs a la biblioteca.

CONCURS

Club de lectura i més.

SOPA DE LLETRES

Participació: gratuïta

Entrada: gratuïta

Edat: nens i nenes de 3 a 12 anys

Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o

presencialment a la biblioteca

presencialment a la biblioteca

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat

Contes per a nadons: On és la mama?»

Superlectors: El lloc màgic

A càrrec d’Olga Cercós
Dissabte 2 d’octubre / 11:30 h

Llibre de Chris Wormell. Activitat a càrrec de Glòria Puigdevall
Divendres 22 d’octubre / 17:30 h

Adreçada a famílies amb mainada de 18 mesos a 3 anys.
Un conte carregat d’emocions i tendresa que fa reﬂexionar sobre el paper de la mare. Tots necessitem algú que
jugui amb nosaltres, ens cuidi i ens protegeixi dels perills,
ens alimenti, ens curi i ens posi a dormir.

CONTES PER A NADONS
Preu: gratuït
Edat: famílies amb mainada de
18 mesos a 3 anys
Aforament: limitat

La Clementina somia un lloc màgic lluny de la Gran Ciutat Negra. Sap que un dia el trobarà, però abans s’haurà
d’escapar de la tieta i l’oncle Randina, dos malànimes
cruels que la tenen esclavitzada. Amb l’ajuda del seu
millor amic, un gat molt llest, intentarà fugir.

SUPERLECTORS
Preu: gratuït
Edat: mainada a partir de 10 anys
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o
Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o

presencialment a la biblioteca

presencialment a la biblioteca
Ho organitza: Ajuntament de Roses
Ho organitza: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Joves lectors: El bot del Dr. Bombard

Sopa de lletres: Club de lectura i més

Llibre d’Oriol Canosa. Activitat a càrrec de Sònia Giner
Dilluns 25 d’octubre / 17:30 h

A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés
Dilluns 14 de novembre / 17 h

Després d’un naufragi sense incidents, el doctor Bombard sura en un bot enmig de l’oceà. És una tragèdia o
una oportunitat per viure una gran aventura? No ho
sap. Però tindrà tot els temps del món per descobrir-ho.

JOVES LECTORS

Club de lectura i més.

SOPA DE LLETRES

Preu: gratuït

Entrada: gratuïta

Edat: mainada a partir de 8 anys

Aforament: limitat

Aforament: limitat
Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o
Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o

presencialment a la biblioteca

presencialment a la biblioteca
Ho organitza: Ajuntament de Roses
Ho organitza: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat

Presentació novel·la: Llevantada

Club de lectura: Volver la vista atrás

A càrrec de Carme Ripoll
Divendres 12 de novembre / 19:30 h

Llibre de Juan Gabriel Vásquez. Activitat a càrrec de Mar Pèlach
Divendres 26 de novembre / 19:30 h

Un història que parla sobre l’amistat, l’amor i les decepcions amb què la vida ens castiga. Cada personatge té
una manera de superar-les, revivint vells somnis de o
evadir-te buscant la pau perduda. Però arriba un moment que has de fer front a la realitat i prendre decisions.
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PRESENTACIÓ NOVEL·LA
Preu: gratuït
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o

2016, el director de cinema Sergio Cabrera assisteix a
Barcelona a una retrospectiva de les seves pel·lícules. És
un moment difícil: el seu pare acaba de morir, el seu matrimoni està en crisi i el seu país ha rebutjat uns acords
de pau que haurien acabat amb 50 anys de guerra.

CLUB DE LECTURA
Entrada: gratuïta
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o

presencialment a la biblioteca

presencialment a la biblioteca

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Petits lectors
A càrrec de Sílvia Ametller
Dilluns 29 de novembre / 17:30 h
Club de lectura per a nenes i nens de 6 i 7 anys.

PETITS LECTORS
Preu: gratuït
Edat: mainada de 6 i 7 anys
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o
presencialment a la biblioteca

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat

Taller: El fanalet de la Biblioteca
27, 29 i 30 de desembre a les 15:30 h i a les 17:30 h

Vine a fer el teu fanalet. Només cal que portis una ampolla buida. Per a nenes i nens de 2 a 10 anys.

TALLER
Preu: gratuït
Edat: mainada de 2 a 10 anys,
acompanyats per un adult

VISITES
GUIADES
HISTÒRIA
ARQUEOLOGIA
CONEIXEMENT

Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o
presencialment a la biblioteca

Ho organitza: Ajuntament de Roses
Més info: rosescultura.cat
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›››

Visita guiada: al refugi antiaeri

Visita guiada: a la vila medieval de la Ciutadella

A càrrec de Josep Maria Barris, arxiver municipal
Divendres 8 d’octubre / 17 h

A càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Dimarts 12 d’octubre / 12 h

Visita comentada al refugi antiaeri de la plaça de la Pau,
l'únic visitable dels que es van construir a Roses per
protegir la població dels bombardejos patits durant la
Guerra Civil.

VISITA GUIADA
Preu: gratuït
Aforament: limitat

Data inscripcions:

Recorregut des del monestir ﬁns els antics carrers de la
vila on descobrirem el carrer Major i el carrer Nou amb
totes les restes arqueològiques de cases i paviments
molt interessants que han sortit a la llum en les últimes
excavacions.

ﬁns al 7 d’octubre

VISITA GUIADA
Preu: gratuït
Aforament: limitat

Inscripcions: al tel. 972 15 14 66 o a
patrimoni@roses.cat

Lloc inscripcions:
via web a inscripcions.roses.cat

Ho organitza: Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat

Visita guiada: al vaixell Thetis

Visita guiada: Torre Calsina i Quimeta

A càrrec de Rut Geli, responsable de CASC
Diumenge 10 d’octubre a les 10 h i a les 11 h

Locus Amoenus a càrrec de Milena Pi, gestora cultural
Dissabte 23 d’octubre / 10:30h

Voleu descobrir com és i que s'hi fa en un vaixell de treball d'arqueologia subaquàtica? Voleu saber quins han
estat els últims treballs i les últimes troballes arqueològiques a l'Alt Empordà? Veniu a descobrir-ho!
Jornades Europees del Patrimoni.

VISITA GUIADA
Preu: gratuït

Lloc de sortida: davant la nova seu de l'AMR, casa Rahola
Berga, plaça de Catalunya, 3

VISITA GUIADA
Preu: gratuït

Aforament: limitat

Aforament: limitat

Data inscripcions:

Data inscripcions:

ﬁns al 7 d’octubre

ﬁns al 21 d’octubre

Lloc inscripcions:

Lloc inscripcions: Tel. 972 15 14 86

reserves.macgirona@gencat.cat

o amr@roses.cat

Ho organitza: CASC

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Més info: rosescultura.cat

Més info: rosescultura.cat
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Venda d’entrades del teatre
Venda d’entrades Online
A la web www.rosescultura.cat
Venda d’entrades a la taquilla
Per als espectacles organitzats per l’Ajuntament de Roses, es podrà realitzar la compra i reserva d’entrades a
les taquilles del Teatre Municipal de Roses els dijous i
divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l’espectacle
una hora abans de l’inici.

Descomptes
Els descomptes s’aplicaran als espectacles organitzats
per l’Ajuntament de Roses. Els beneﬁciaris seran els
posseïdors de:
- Carnet Club Roses Cultura.
- Carnet jove.
- Carnet de jubilat.

Entrada gratuïta
Gaudiran d’entrada gratuïta, en les representacions organitzades per l’Ajuntament de Roses, els menors de 16
anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) i les
parelles lingüístiques de Roses.

Més informació i contacte
Plaça de Catalunya, 8, 2n pis. 17480 Roses
Tel: 972 25 24 00 (ext. 557)
a/e: tmr@roses.cat
www.rosescultura.cat
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1,5 m
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Ajuntament de Roses

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

www.roses.cat

