AGENDA DE MES DE FEBRER DE 2018
Divendres 2 de febrer
De 10 a 21 h, als supermercats Condis de Roses (Gran Via, 178 i Av. Jaume I, 5)
Campanya: “Posem-li pebrots al càncer”
“Com més pebrots venguem, més diners recaptarem per ajudar les persones que pateixen la
malaltia!”
Més informació a la Fundació Roses Contra el Càncer (tel. núm.: 972 15 12 95)
A les 10.30 h, Espai Z de la Biblioteca Jaume Vicens Vives
VI Taller de lectura i conversa en català. Fem-la petar amb un llibre
Inscripcions: Oficina de Català de Roses
Dissabte 3 de febrer – Dia Mundial Contra el Càncer
De 10 a 21 h, als supermercats Condis de Roses (Gran Via, 178 i Av. Jaume I, 5)
Campanya: “Posem-li pebrots al càncer”
“Com més pebrots venguem, més diners recaptarem per ajudar les persones que pateixen la
malaltia!”
Més informació a la Fundació Roses Contra el Càncer (tel. núm.: 972 15 12 95)
De 17 a 20 h, a Ca l’Anita
Taller de fotografia amb mòbil: creació, edició i publicació
A càrrec de Roger Lleixà. Preu: 10 €
Cal inscripcio prèvia
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Blue Moon
Diumenge 4 de febrer
A les 11 h, al Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN)
2ª Regata Open Hivern
Ho organitza: GEN Roses (tel. núm.: 972 25 70 03 - secretaria@genroses.cat)
A les 12 h, al Teatre Municipal
Titelles. Espectacle infantil d'Optimist: Circ Cabaret Armando Rissotto
A càrrec de la cia. Txo Titelles. Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist. Hi col·labora: Ajuntament de Roses

A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Duet Somnis
Dilluns 5 de febrer
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Sopa de lletres: club de lectura i més
A càrrec de l’Anna Ribera i la Carme Rabell
Dijous 8 de febrer - CARNAVAL
A les 22 h, des de la plaça de Catalunya fins a la plaça de Frederic Rahola
Cercavila de benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a càrrec de la banda de percussió
Ociart
A les 22.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i, tot seguit, ball amb el grup de versions La Loca
Histèria i DJ
Divendres 9 de febrer – CARNAVAL
A les 21 h, al llarg de l'avinguda de Rhode
Passada del divendres
A les 23.30 h, a l'envelat de la plaça de Frederic Rahola
Ball amb Hey! Pachucos i l'orquestra Mitjanit
A les 23.30 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports
Discomòbil Tro-de-So
Dissabte 10 de febrer - CARNAVAL
A les 16 h, al llarg de l'avinguda de Rhode
Passada infantil
Tot seguit, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola.
Discomòbil infantil.
A les 22 h, a la sala annexa de la Ciutadella
Ball de Carnaval de la SUF, amb David Magem

A les 23 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports
Discomòbil Anarkia Sound
A les 00.00 h, a l'envelat de la plaça de Frederic Rahola
Concert de la Banda del Coche Rojo
Diumenge 11 de febrer - CARNAVAL
A les 12 h, al llarg de l'avinguda de Rhode
Passada de petits i grans
A les 18 h, a l'envelat de la plaça de Frederic Rahola
Concert i ball amb la Principal de la Bisbal
A les 19 h, a la plaça de Sant Pere
Lliurament dels premis del concurs de colles de Carnaval
A les 20 h, a l'envelat de la plaça de Frederic Rahola
Proclamació dels Reis i Reines del Carnaval 2019 i lectura del Testament del Rei Carnestoltes.
Tot seguit, el ball continuarà amb la Principal de la Bisbal
A les 22 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports
Discomòbil Studio 54
Dilluns 12 de febrer - CARNAVAL
A les 13 h, al Pavelló Municipal d'Esports
Arrossada popular. Preu: 5 euros.
A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la Perola
Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic
Dijous 15 de febrer
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub: Les Garçons et Guillaume, à table! , de Guillaume Gallienne
Divendres 16 de febrer
A les 10.30 h, a l'espai Z de la Biblioteca Municipal

VI Taller de lectura i conversa en català. Fem-la petar amb un llibre
Inscripcions: Oficina de Català de Roses
Dissabte 17 de febrer
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Petits contes, per a mainada a partir de 2 anys
A càrrec de l’Anna Vicens
A les 14 h, a la plaça de Frederic Rahola
Dinar benèfic de la Societat de Caçadors de Roses a favor de FADIR. Preu: 15 euros. Menors
de 16 anys: 5 euros.
De 17 a 20 h, a Ca l’Anita
Taller de fotografia amb mòbil: creació, edició i publicació
A càrrec de Roger Lleixà. Preu: 10 €
Cal inscripcio prèvia
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Xus de Santa Coloma
Diumenge 18 de febrer
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Nou Transit
Dimarts 20 de febrer
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Petits lectors. Club de lectura per a nens i nenes de 6 i 7 anys
A càrrec de la Sílvia Ametller. Cal inscripció prèvia.
Dijous 22 de febrer
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Llegir el teatre. Club de lectura de teatre: El perro del hortelano , de Lope de Vega.
A càrrec de l’Anna Vicens. Cal inscripció prèvia.
Divendres 23 de febrer
A les 10.30 h, a l'espai Z de la Biblioteca Municipal
VI Taller de lectura i conversa en català. Fem-la petar amb un llibre

Inscripcions: Oficina de Català de Roses
A les 20.30 h, al Teatre Municipal
Parlant de viatges amb Carlos Useros
Visionat comentat de fotografies realitzades per Carlos Useros i taula rodona
Dissabte 24 de febrer
A les 21 h, al Teatre Municipal
Teatre: Paradise
Amb Albert Baró, Artur Busquets, Elisabet Casanovas, Adrian Grösser i Albert Salazar
Entrada: 15 €. Ho organitza: Ajuntament de Roses
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Duet Giravolt
Diumenge 25 de febrer
A les 18 h, al Teatre Municipal
Música - Cicle Tarda de Clàssics: Un concert de pel·lícula, a càrrec d'Auró Quartet
Entrada: 8 €. Ho organitza: Ajuntament de Roses
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb l’Andreu de Roses
Dimarts 27 de febrer
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Superlectors: Molsa , de David Cirici. Club de lectura per a nens i nenes a partir de 10 anys.
A càrrec de la Glòria Puigdevall. Cal inscripció prèvia.
A les 18 h, a Ca l’Anita
Xerrada Taller: “Harmonitza’t”, a càrrec de la Fundació Roses Contra el Càncer
Més informació i inscripcions al tel. núm.: 972 15 12 95
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura
De 10 a 17 h, de dimarts a dissabte
De 10 a 14 h, diumenges i festius
Dilluns 12, obert

Visites guiades: “Passejades d'història”
Dissabtes: 11 h francès, 12 h català/castellà, 15 h català/francès, 16 h castellà/francès
Diumenges: 11 h francès, 12 h català/castellà
Dilluns 12 de febrer: 11 h francès, 12 h en català/castellà
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta
L'Espai Cultural La Ciutadella ofereix durant tot l'any activitats familiars autoguiades.
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 l'espai (en català, castellà
i francès). Preu de lloguer del joc: 3 €
Aniversaris culturals
Per a nens i nenes 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
CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura
Dissabtes d’11 a 17 h, diumenges i festius d’11 a 15 h
Dilluns 12 obert d’11 a 15 h
Visites guiades: “Un mirador fortificat”
Dissabtes: 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h i 16 h català/castellà/francès
Diumenges: 11 h, 12 h, 13 h i 14 h català/castellà/francès
Dilluns 12 de febrer, 11 h, 12 h, 13 h i 14 h en català/castellà/francès
Preu: 5 €, menors de 7 anys, gratuït
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 i
castellà). Preu de lloguer del joc: 3 €
CURSOS DE CATALÀ A L’OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
Cursos presencials: nivells Inicial, Bàsic, Elemental, Intermedi i Suficiència
Cursos semipresencials amb tutoria: www. parla.cat
Informació, proves de col·locació i inscripcions: del 23 de gener al 16 de febrer, de dimarts a
divendres, de 10 a 14 h
Oficina de Català de Roses
Pl. de Sant Pere, 1, 2a (Ca l’Anita) - 972 25 39 47 - roses@cpnl.cat - www.cpnl.cat/oc.roses
GEN ROSES
Entrenaments de vela, surf de vela i rem
Més informació al GEN Roses (av. Rhode, s/n - Port Esportiu de Roses. Tel. 972 25 70 03/
www.genroses.cat / secretaria@genroses.cat)
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, supervivents i familiars, amb cita prèvia
- Servei de sonoteràpia per a malalts de càncer, supervivents i familiars, amb cita prèvia
- Servei 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
EXPOSICIONS:
Fins al 18 de febrer, a la sala d'exposicions de Ca l'Anita.
“Exposició Anunnakis”. Exposició de pintura de Jaume Mach
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.

