AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE DE 2018
Dijous 1 de novembre
A les 17 h, al Castell de la Trinitat
Les bruixes de Llers . Recital de la posta de sol al castell de la Trinitat
Lectura dramatitzada de l'obra de Fages de Climent i recital poètic de la posta de sol
Entrada: lliure, pujada amb el trenet de Roses a les 16.30 h.
Inscripcions: Oficina de Turisme i http://inscripcions.roses.cat
Dissabte 3 de novembre
A les 15 h, Concurs de pintura ràpida de la posta de sol de Roses. Inscripcions el mateix dia a
l'Àrea de Promoció Econòmica de Roses. Bases disponibles a festivaletroses.cat
Amb la col·laboració de l'Associació Estació Nàutica-Cap de Creus i l'Associació de
Comerciants de Roses
A les 16.30 h, al castell de la Trinitat
Visita guiada en català al castell amb llegendes de Roses, durant la posta de sol
Entrada: adults 5 €, menors de 7 anys gratuït. Reserves a través del 972 15 14 66
A càrrec d’Educart
A les 17 h, a la parada del Tren Roses Exprés
Trajecte en el Tren Roses Exprés fins al pla de les Gates, on contemplarem la posta de sol
Tornada a peu. Inscripció gratuïta a l'Oficina de Turisme i a inscripcions.roses.cat
Hi col·labora: Centre Excursionista Cabirols de Roses
Cal portar frontal o lot, calçat còmode, aigua i el comprovant d’inscripció.
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Pep i Maria José Trio. A càrrec de la SUF
Diumenge 4 de novembre
A les 10 h i a les 16.30 h, a la Platja de la Perola
Tai Ji (disciplina de Taitxí Txikung). A càrrec de Marc Beddouk. Cal portar roba còmoda.
A les 11 h, al port esportiu de Roses
2a Regata Open Tardor. Ho organitza: GEN Roses
A les 12 h, al Teatre Municipal
Hocus Pocus . A càrrec de la Cia. Eduard Juanola. Entrada: 5 €
Ho organitza: Optimist. Hi col·labora: Ajuntament de Roses
A les 17 h, al castell de la Trinitat
Concert per a sensacions interiors en sol menor. Una experiència meditativa amb sons
harmònics i degustació de te sensorial. Durant la posta de sol
A càrrec d’Edgar Tarrés
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Xus de Santa Coloma. A càrrec de la SUF
Dilluns 5 de novembre
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Sopa de lletres Club de lectura i més. El baró rampant , d'Italo Calvino
A càrrec de la Pilar Cortés i la Carme Rabell. Cal inscripció prèvia.
Dimarts 6 de novembre
A les 16 h, a la Biblioteca Municipal

Taller de formació en TIC: «El correu electrònic: Gmail». Informació i inscripció a la Biblioteca
Municipal. Hi col·labora: Diputació de Girona
Dimecres 7 de novembre
A les 18 h, a Ca l’Anita
Grup de suport a l'alletament matern i a la criança, a càrrec de l'Associació Marones
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub: Perfectos desconocidos , d’Álex de la Iglesia. A càrrec de la Pilar Cortés
Dijous 8 de novembre
A les 19.30 h, al Teatre Municipal de Roses
Commemoració de l’Any Pedrolo i presentació del Voluntariat per la llengua
Teatre llegit: Homes i no, a càrrec del Grup de Teatre de Roses.
Divendres 9 de novembre
A les 18.30 h, a Ca l'Anita
Conferència: «Com viure més i millor. Espais blaus: mar, salut i longevitat». A càrrec del Sr.
Antoni Salamanca, col·laborador de la Càtedra i consultor ambiental
Ho organitza: Càtedra Oceans i Salut Humana
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Escriure des de l'Empordà. Conversa literària entre Elisabet Riera i Àngel Burgas . Cicle
organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos
Dissabte 10 de novembre
A les 10 h, al port esportiu de Roses
Tramuntana Cup 2018. Ho organitza: GEN Roses
A les 11 h, a la plaça de les Botxes
Ambientacions musicals: DJ Chill out
A les 11.30 h, a Ca l'Anita
Taller de cuina creativa. A càrrec de Maria Rosa Picamal. Cal inscripció prèvia.
A les 12.30 h, a la plaça de les Botxes
Concert de Joana Serrat
A les 15 h, a la platja de la Perola
Tai Ji (disciplina Taitxí Txikung). A càrrec de Marc Beddouk. Cal portar roba còmode.
A les 16.30 h, a la plaça de les Botxes
Concert de Tversky
A les 18 h, a la plaça de les Botxes
Concert de Floridablanca
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Jordi Bofill. A càrrec de la SUF
Diumenge 11 de novembre
A les 10 h i a les 15 h, a la Platja de la Perola
Tai Ji (disciplina de Taitxí Txikung). A càrrec de Marc Beddouk. Cal portar roba còmode.
A les 11 h, a la plaça de les Botxes

Ambientacions musicals: DJ Chill out
A les 12.30 h, a la plaça de les Botxes
Concert de Cor blanc
A les 16 h, a la plaça de les Botxes
Ambientacions musicals: DJ Chill out
A les 17 h, a la plaça de les Botxes
Concert de Beth
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Mike. A càrrec de la SUF
Dimarts 13 de novembre
A les 10 h, a la Biblioteca Municipal
Tallers de formació en TIC: «Introducció a la cerca de feina per Internet». Informació i
inscripció a la Biblioteca Municipal. Hi col·labora: Diputació de Girona
Dimecres 14 de novembre
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Xerrada sobre el càncer. La Marató de TV3. Ho organitza: Fundació La Marató
Dijous 15 de novembre
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
Taller: «Harmonitza’t». Gratuït per a tot el públic. Ho organitza: Fundació Roses contra el
càncer.
Divendres 16 de novembre
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
VOC. Projecció de les creacions seleccionades en el concurs de continguts audiovisuals en
català. Ho organitza: Òmnium Cultural Alt Empordà
Dissabte 17 de novembre
A les 9 h, a la parada del Tren de Roses Exprés
Roses a peu. Rutes de senderisme de Roses
Jornades de descoberta de les rutes de senderisme de Roses. Trajecte en el Tren Roses
Exprés fins a cala Montjoi, ruta circular des de la vall de Montjoi i tornada amb el Tren Roses
Exprés. Inscripció gratuïta a l'Oficina de Turisme i a inscripcions.roses.cat
A les 11.30 h, a Ca l'Anita
Taller per a adults de pintura i emocions. A càrrec d'Anna Novella. Cal inscripció prèvia.
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Petits contes. Per a mainada a partir de 2 anys. A càrrec d’Anna Vicens
A les 16.30 h, a la Piscina Municipal de Roses
2a Jornada Lliga Benjamina. Ho organitza: GEN Roses
A les 19.30 h, a Ca l’Anita
Presentació Experiències del viatge a Marroc. Organitza: Xarxa de convivència.
A les 21 h, al Teatre Municipal
Mala Broma . de Jordi Casanovas. Entrada: 12 €. Ho organitza: Ajuntament de Roses

A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb el Duet Ostres Ostres. A càrrec de la SUF
Diumenge 18 de novembre
A les 11.30 h, a Ca l'Anita
Taller de sushi. Cal inscripció prèvia. Més informació: Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de
Roses
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb l'Andreu de Roses. A càrrec de la SUF
Dimarts 20 de novembre
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Joves lectors: La tomba misteriosa, de Jordi Sierra i Fabra. Club de lectura per a nens i nenes
de 8 i 9 anys. A càrrec de la Sonia Giner. Cal inscripció prèvia.
Dimecres 21 de novembre
A les 18 h, a Ca l’Anita
Grup de suport a l'alletament matern i a la criança. A càrrec de l'Associació Marones
A les 19.30 h, a Ca l'Anita
Conferència: «Deconstruint la Roses medieval. El carrer Major i la destrucció de la vila en
època moderna». A càrrec de Lluís Palahí (Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni
Arqueològic)
Dijous 22 de novembre
A les 20.15 h, a Ca l'Anita
Xerrada: «Millora la teva vida gràcies als olis essencials»
A càrrec d'Àngels Campa, professora de la UAB i presidenta dels Amics de l’Ofici de Viure
Ho organitza: Associació Llunàtics
Dissabte 24 de novembre
A les 11.30 h, a Ca l'Anita
Taller: «Calendari d’advent». A càrrec de Sa Botigueta. Cal inscripció prèvia
A les 18 h, al Teatre Municipal
XIII Gala Benèfica a favor de l’Associació Catalana per la Síndrome de Moebius
Entrada: 6 €
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb el Duet Elegants. A càrrec de la SUF
Diumenge 25 de novembre
A les 18 h, al Teatre Municipal
XVI Concert solidari de la Fundació Roses contra el càncer. Concert Kiddy Broadway. Tributs
als musicals. A càrrec de Kiddy Musics. Ho organitza: Fundació Roses contra el càncer
Hi col·labora: Ajuntament de Roses. Donatiu: 20 €
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Joan Bram. A càrrec de la SUF
Dimarts 27 de novembre
A les 16 h, a la Biblioteca Municipal
Tallers de formació en TIC: «Els telèfons mòbils 2». Informació i inscripció a la Biblioteca
Municipal. Hi col·labora: Diputació de Girona

Dimecres 28 de novembre
A les 19.30 h, a Ca l’Anita
Conferència: «Evolució històrica de la porta de terra de la Ciutadella. Excavacions 2017-2018»
A càrrec de Xavier Aguelo i Natàlia Colomeda, arqueòlegs. Ho organitza: Càtedra Roses
d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic
Dijous 29 de novembre
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
L'italiana in Algeri , de Rossini. Operabib Club d'òpera
A càrrec d'en Joan Fibla i l'Anna Vicens
Divendres 30 de novembre
A les 18 h, al Teatre Municipal
Presentació del llibre La gent gran de Roses (IV) 1927/1931
A les 18 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura jove: Enamora't si t'hi atreveixes , de Georgina Esteve. Per a joves a partir de
12 anys. Comptarà amb la presència de l'autora
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura: El Déu de les petites coses , d'Arundhati Roy. A càrrec de Toni Martínez
A les 21.30 h, al restaurant Falconera de Roses
Sopar solidari. Ho organitza: Fundació Roses contra el càncer
Més informació: tel. 972 256445
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura: de dimarts a dissabte, de 10 a 17 h. Diumenges, de 10 a 14 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 a les 11 h en francès i català i a les 12 h en català i castellà
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 a les 11 h, 12 h, 13 h i 14 h en català, castellà i francès
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta
VISITA AL PORT DE ROSES
Divendres 9, 16, 23 i 30 de novembre
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17 anys). Informació i
inscripcions a l'Oficina de Turisme: Tel. 972 25 73 31
EXPOSICIONS
Fins al 16 de novembre, a la sala d’exposicions de Ca l’Anita
Exposició col·lectiva: «Un món paral·lel», comissariada per Joan Fontcuberta
Del 24 de novembre al 16 de desembre, a la sala d’exposicions de Ca l’Anita
Exposició: «Paisatge líquid», a càrrec de Carles Victòria. Cicle Mirades Pròpies. Mostra
d’artistes locals. 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
FESTIVALET DE ROSES:
TASTETS GASTRONÒMICS – PICA-TASTA
Vine a fer el vermut a la plaça de les Botxes mentre escoltes música davant del mar, els dies
10 i 11 de novembre d'11 a 14 h
CAMPANYA GASTRONÒMICA – MENÚ DEL FESTIVALET
Vine a gaudir del Menú del Festivalet que els restaurants de Roses han preparat. El preu de
cada menú coincidirà amb l´hora de la posta de sol d’aquests dies!!
Dissabte 10 de novembre: 17,33 €
Diumenge 11 de novembre: 17,32 €

FEM-LA PETAR AMB UN LLIBRE. VII TALLER DE LECTURA I CONVERSA EN CATALÀ
De les 10.30 a les 12 h, a la Biblioteca Municipal de Roses
Els divendres 9, 16, 23 i 30 de novembre
Activitat que et permet millorar la fluïdesa i l’expressió oral en català, a partir de la lectura de
llibres i de les converses generades per les lectures.
Inscripcions: Oficina de Català de Roses (Tel. 972 25 39 47). Activitat gratuïta
CINEMA INFANTIL EN CATALÀ (CINC)
A les 16.05 h, a Cinemes Roses
Al llarg del mes de novembre, es projectaran quatre pel·lícules: Luis i els extraterrestres (3 i 4
de novembre), Quines bestioles! (10 i 11 de novembre), Hotel Transilvània 3 (17 i 18 de novembre) i Els increïbles 2 (24 i 25 de novembre)
Preu de l'entrada: 3 € (petits i grans)
FESTIVAL DE CURTS FANTÀSTICS I DE TERROR DE ROSES
Del dimecres 31 d’octubre al dissabte 3 de novembre, al Teatre Municipal
Ho organitza: Associació Cultural Bai de Feis
Més informació: https://collabaidefeis.wixsite.com/festival

