AGENDA DEL MES DE FEBRER DE 2019
DIVENDRES / 01
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme
A les 19.30 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Taller pràctic sobre olis essencials 1: olis d’ús físic
Ho organitza: Associació Llunàtics
Cal inscripció prèvia.
Més informació: llunaticsroses@gmail.com
DISSABTE / 02
A les 20 h, a la sala d’exposicions de Ca l'Anita
Inauguració de l’exposició de Joan Paradís
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Pep i Maria José Trio
A càrrec de la SUF
DIUMENGE / 03
A les 8.30 h, a l’estació d’autobusos
Sortida: Roses-Cadaqués (pel camí de l'aigua). Durada: matinal/llarga
Ho organitza: Cabirols Roses. Més informació: www.cabirols.com
A les 12 h, a l’Escola Municipal d'Esports Nàutics
2ª Regata Open Hivern
Ho organitza: GEN Roses
A les 12 h, al Teatre Municipal
Teatre: Euria (pluja)
A càrrec de la Cia. Markeline
Ho organitza: Teatre infantil d'Optimist
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Love Me Tender
A càrrec de la SUF
DILLUNS / 04
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Sopa de lletres: Aloma , de Mercè Rodoreda. Club de lectura
A càrrec de la Pilar Cortés i la Carme Rabell. Amb la intervenció de Miquel Martín, escriptor i
periodista
A les 19.30 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Taller pràctic sobre olis essencials 2: olis d’ús emocional
Ho organitza: Associació Llunàtics
Cal inscripció prèvia.
Més informació: llunaticsroses@gmail.com
DIMARTS / 05
A les 19.30 h, a Ca l'Anita
Presentació del llibre Servir Catalunya des d'Alemanya , de Til Stegmann
DIMECRES / 06

A les 18 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Grup de suport a l'alletament matern i a la criança, a càrrec de l'Associació Marones
DIJOUS / 07
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Llegir el teatre: Afanys d'amor perduts , de William Shakespeare
Club de lectura. A càrrec de l'Anna Vicens. Cal inscripció prèvia.
DISSABTE / 09
A les 22 h, al Teatre Municipal
Concert: Carmen 113 Música - Cicle Viumúsika
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb David Magem. A càrrec de la SUF
DIUMENGE / 10
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Nou Trànsit. A càrrec de la SUF
DILLUNS / 11
A les 19.30 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Taller pràctic sobre olis essencials 3: olis d’ús energètic
Ho organitza: Associació Llunàtics
Cal inscripció prèvia.
Més informació: llunaticsroses@gmail.com
DIMECRES / 13
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub: La Cordillera , de Santiago Mitre
A carrec de la Pilar Cortés
DISSABTE / 16
A les 9 h, a l’estació d’autobusos
Pujada al Pic de l'Àliga entre oliveres. Roses a peu. Jornades de descoberta de les rutes de
senderisme de Roses, amb guia oficial del Parc Natural del Cap de Creus
Inscripcions: ajuntament.roses.cat:8018 i al SAC de l'Ajuntament de Roses
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Petits contes. Hora del conte
A càrrec de l'Anna Vicens. Per a mainada a partir de 2 anys
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Duet Cara a Cara. A càrrec de la SUF
DIUMENGE / 17
A les 9 h, a l’estació d’autobusos
Sortida: El Gran Masturbador (cap de Creus)
Durada: tot el dia
Ho organitza: Cabirols Roses. Més informació: www.cabirols.com
A les 18 h, al Teatre Municipal
Teatre - Música: Troia, una veritable odissea!
A càrrec de Cor de Teatre
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella

Ball amb Leo i Rosamari. A càrrec de la SUF
DIMECRES / 20
A les 18 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Grup de suport a l'alletament matern i a la criança, a càrrec de l'Associació Marones
DIJOUS / 21
A les 20.15 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Xerrada: “L'antic art de curar amb el Jin Shi Jyutsu”
A càrrec de la Montse González
Ho organitza: Associació Llunàtics
Més informació: llunaticsroses@gmail.com
DIVENDRES / 22
A les 17.30 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Taller d'astrologia. 2n nivell. A càrrec de Joan Comella
Durada: del 22 de febrer al 12 d'abril
Horari: els divendres, de 17.30 a 19 h
Preu: 35 €
DISSABTE / 23
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Xavi de Roses. A càrrec de la SUF
DIUMENGE / 24
A les 12 h, al Teatre Municipal
Titelles: Via làctia . A càrrec de la Cia. El cau de l'unicorn
Ho organitza: Teatre infantil d'Optimist
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Duet Sharazan. A càrrec de la SUF
DIMARTS / 26
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Petits lectors: El lladre de menjar , de Mar Virgili i Ramon Cabrera
Club de lectura per a nens i nenes de 6 i 7 anys
A càrrec de la Sílvia Ametller. Cal inscripció prèvia.
DIMECRES / 27
A les 19.30 h, a l’Espai Cultural de Ca l'Anita
Conferència: “El castell de Montsoriu (Arbúcies)”. A càrrec de Jordi Tura
Ho organitza: Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
DIJOUS 28 - CARNAVAL
A les 22 h, des de la plaça de Catalunya fins la plaça de Frederic Rahola
Cercavila de benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a càrrec de la banda de percussió
d’Ociart
A les 22.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, ball amb el grup de versions La Loca Histèria i
Dijous Kuit amb la Joventut Rosinka
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura: de dimarts a diumenge, de 10 a 17 h. Dilluns tancat

L'Espai Cultural La Ciutadella ofereix, durant tot l'any, activitats familiars autoguiades i
aniversaris culturals

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: 972 15 14
66 o patrimoni@roses.cat
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
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta. Més informació i reserves: 972 15 14 66 o
patrimoni@roses.cat
CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura: dissabtes d’11 a 17 h i diumenges d’11 a 15 h
El Castell de la Trinitat ofereix durant tot l'any activitats familiars autoguiades.

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 3 de març, a la sala d’exposicions de Ca l’Anita
Exposició a càrrec de Joan Paradís. 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
GEN ROSES
A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics, entrenaments de surf de vela i de vela, tots els
dissabtes o diumenges
Per a més informació o inscripcions: 972 257 003 / web www.genroses.cat
secretaria@genroses.cat
GEN (Av. Rhode, s/n – Port Esportiu)
FUNDACIÓ 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
Més informació: C/ Pescadors, 13. Tel. 972 15 12 95 / www.fundacioroses.org
-

CURSOS I TALLERS A PROMOCIÓ ECONÒMICA
Cursos idiomes:
Francès A1. Dilluns i dimecres, i divendres alterns, de 15 a 17 h. Inici: 18 de febrer 2019
Francès A2. Dimarts i dijous, i divendres alterns, de 19 a 21 h. Inici: 18 de febrer 2019
Anglès A1. Dimarts i dijous, i divendres alterns, de 9.15 a 11.15. Inici: 18 de febrer 2019
Anglès A2. Dimarts i dijous, i divendres alterns, de 15 a 17 h. Inici: 19 de febrer 2019
Alemany A2. Dilluns i dimecres, i divendres alterns, de 19 a 21 h. Inici: 18 de febrer 2019
Preus inscripcions: 65€ / 30€ / bonificació 100% (veure condicions)
Inscripcions obertes a partir del dia 28 de gener a l'Ajuntament de Roses, plaça Catalunya 12 o
via web: inscripcions.roses.cat

