AGENDA D’ACTIVITATS MARÇ 2020
Diumenge / 01
A les 12 h, al Teatre Municipal
Teatre infantil d’Optimist: El senyor petit
A càrrec de la Cia.Teatre a la Fuga
Entrada: 5 euros / www.rosescultura.cat
Ho organitza: Optimist
A les 12 h, a l’Escola Municipal d’Esports Nàutics
3a Regata Open Hivern
Ho organitza: GEN Roses
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Dani Ramírez. A càrrec de la SUF
Dimecres / 04
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
Divendres / 06
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257331
A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal
Sessió literària dins el Taller de lectura i conversa en català: La dona tatuada , de Laia Vidal
Amb presencia de l’autora
Ho organitza: Oficina de Català i Biblioteca Municipal
Dissabte / 07
A partir de les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Mercat solidari del llibre de 2a mà, a càrrec de la Xarxa de convivència, i Parada de llibres de
l’editorial Cal·lígraf i el col·lectiu Plomes d’aigua. Festival literari Març de paraules
Acció creativa Dona la teva paraula
A partir de les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
L’associació DiCrea de Roses ens proposa una acció creativa a partir de les paraules
aportades pel públic assistent al festival. Festival literari Març de paraules
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Taller de collage: “Lletra, paper, tisores”, a càrrec de Juan Cardosa.
Festival literari Març de paraules
A les 11.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Hora del conte de la Biblioteca
Contes per a la revolta, de Gianni Rodari, a càrrec de l'Assumpta Mercader. Festival literari
Març de paraules
A les 12.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Vermut literari i conversa amb escriptors de l’editorial Cal·lígraf
Festival literari Març de paraules

A les 17 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Plomes d’aigua. Recital poètic. Festival literari Març de paraules
A les 18.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Espectacle poeticomusical Lorca , de Joel Minguet. Festival literari Març de paraules
A les 20 h, a Ca l’Anita
Inauguració de l’exposició: “Lletra, paper i tisores”. Festival literari Març de paraules
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb David Magem. A càrrec de la SUF
Diumenge / 08
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de Cabirols: Sant Miquel de Colera - Barbes de Boc - Molinars
Durada: tot el dia. Dificultat: exigent (***)
Més informació i/o inscripcions: www.cabirols.cat
A partir de les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Acció creativa Dona la teva paraula. L’associació DiCrea de Roses ens proposa una acció
creativa a partir de les paraules aportades pel públic assistent al festival.
Festival literari Març de paraules
De les 11 h a les 14 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Mercat solidari del llibre de 2a mà, a càrrec de Xarxa de convivència, i
Parada de llibres de l’Editorial Cal·lígraf i el col·lectiu Plomes d’aigua.
Festival literari Març de paraules
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Ruta literària dels poemes dels Jocs Florals, a càrrec dels autors.
Festival literari Març de paraules
A les 11 h, a Ca l’Anita
Xerrada: "Criança no sexista: una mirada igualitària vers la infància"
Dia Internacional de les Dones. A càrrec de Gemma Guillamón
Ho organitza: Associació MaRoNes. Entrada: lliure
A les 12 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones
Roses s’adhereix a la celebració del Dia Internacional de les Dones, el dia 8 de març, amb la
lectura d’un manifest.
A les 12.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Recital poètic: El senyal de la pèrdua , de Maria Mercè Marçal. Festival literari Març de paraules
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Nou Trànsit. A càrrec de la SUF
Dilluns / 09

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Sopa de lletres: club de lectura i més, Esmorzar al Tiffany’s , de Truman Capota. A càrrec de la
Pilar Cortés i la Carme Rabell. Cal inscripció prèvia.
Dimecres / 11
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub: Especial Març de paraules. Mary Shelley , de Haifaa Al- Mansour
A càrrec de la Pilar Cortés
Divendres / 13
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257331
A les 20.30 h, a la Botiga Brevatges
Poesia per somiar i tast amb el Celler Mas Patiràs, a càrrec de l’Anna Vicens i Carles
Xuriguera. Festival literari Març de paraules
Dissabte / 14
De les 10 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20 h, a la Botiga Sa Botigueta
Taller infantil: “Els poemes , de Joana Raspall”. Festival literari Març de paraules
A les 11 h, a Ca l’Anita
Taller de collage. A càrrec de Juanjo Viñuela
Preu: gratuït
Inscripcions: del 10 de febrer al 10 de març. Edat: adults
A les 16 h, a la plaça del Teatre Municipal
Espai d’Art. Festival literari Març de paraules
A les 17 h, a la plaça del Teatre Municipal
Freestyler. Batalla de rap. Festival literari Març de paraules
A les 21 h, al Teatre Municipal
Teatre: Solitudes
De la Cia Kulunka Teatre
Entrada: 15 €
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Xavi de Roses. A càrrec de la SUF
Diumenge / 15
A les 13.30 h, a la plaça de Frederic Rahola
XXII Fideuada Popular
Venda de tiquets al local de la Fundació, al C/ Pescadors, 13 de Roses (Dilluns, dimecres i
divendres, de 10 a 13 h, i dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h)
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer, tel. 972 151 295 /
fundacio@fundacioroses.org
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Mike. A càrrec de la SUF
A les 19.30, al Teatre Municipal
Documental: La meva amiga la mar, a càrrec de Polimar Films

Ho organitza: Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG
Dimecres / 18
A les 9.15 h, davant del Teatre Municipal (en cas de mal temps, l’activitat es traslladarà a la
pista annexa al pavelló)
III Jornada de la Ciència de Roses
Activitat organitzada en el marc del Pla Educatiu d’Entorn
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 Ca l’Anita
Conferència: “Els castells de Julià i Palagret, dues fortaleses medievals entre el Ter i les
Gavarres”. A càrrec de Ferran Codina, arqueòleg
Ho organitza: Càtedra d’Arqueologia de Roses. Entrada: lliure
Dijous / 19
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Recital poètic: Hem escollit , a càrrec d’Òscar Intente. Festival literari Març de paraules
Divendres / 20
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257331
Dissabte / 21
De les 10 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20 h, a la Botiga Sa Botigueta
Taller infantil: “Els poemes , de Joana Raspall”. Festival literari Març de paraules
A les 10 h, a Ca l’Anita
Xerrada i taller de flors de Bach i mindfulness . A càrrec d’Anna Coderch
Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com, tel. 620 929 447
Preu: soci 15 € / no soci 25 €
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics Roses
A les 11 h, a Ca l’Anita
Taller de collage: «Lletra, paper i tisores»
Preu: gratuït
Inscripcions: del 10 de febrer al 16 de març. Edat: adults
A les 11.30, a la Biblioteca Municipal
Petits contes: especial Març poètic. A càrrec de l’Anna Vicens
Per a mainada a partir de 2 anys.
A les 12 h, al Port esportiu
N3 optimist / Vela Open
Ho organitza: GEN Roses
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Duet Cara a Cara. A càrrec de la SUF
Diumenge / 22
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de Cabirols Roses: Portbou - Castell de Querroig - Portbou
Durada: matinal. Dificultat: moderada (**)

Més informació i/o inscripcions: www.cabirols.cat
A les 12 h, al Port esportiu
N3 optimist / Vela Open
Ho organitza: GEN Roses
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Gemma i Lluís. A càrrec de la SUF
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
Teatre: Animals de companyia
Grup de Teatre de Roses
Entrada: 10 €
Dijous / 26
A les 19 h, a la Botiga Esther
Concert de petit format. Festival literari Març de paraules
Divendres / 27
A les 17 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,5 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257331
A les 19 h, a la Botiga Esther
Recital poètic. Festival literari Març de paraules
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura: Permagel , d’Eva Baltasar. A càrrec d’en Toni Martínez
Dissabte / 28
A les 9 h, des del Port de Roses
GR 92: de Dalí al Bulli
Excursió des de Cadaqués fins a cala Montjoi pel camí de ronda. Tornada des de Montjoi, amb
el Tren Roses Exprés. Servei de guia acreditat del Parc Natural del Cap de Creus.
Més informació i/o inscripcions, a partir del 18 de març, al servei del SAC de l’Ajuntament de
Roses o a la web inscripcions.roses.cat
Els inscrits han de presentar el comprovant d’inscripció, dur calçat còmode, bastons i aigua.
Durada aproximada: 5 h – 5.30 h. Dificultat: moderada
De 10 a 12 h, a l’escola Narcís Monturiol
Taller familiar de construccions gegants: Petits grans arquitectes
Gratuït. Sense inscripció prèvia.
De les 10 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20 h, a la Botiga Sa Botigueta
Taller infantil: “Els poemes , de Joana Raspall”. Festival literari Març de paraules
A les 11, a Ca l’Anita
Taller literari: Poesia i narrativa. A càrrec d’Abraham Ortiz
Preu: 10 €
Inscripcions: del 10 de febrer al 20 de març. Edat: adults
A les 21 h, al Teatre Municipal
Todo dice que sí. Recital poètic d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue
Festival literari Març de paraules

A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb l’Andreu de Roses. A càrrec de la SUF
Diumenge / 29
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de Cabirols Roses: Requesens - Puig Neulós - Requesens
Durada: tot el dia. Dificultat: exigent (***)
Més informació i/o inscripcions: www.cabirols.cat
A les 18 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Duet Somnis. A càrrec de la SUF
Dimarts / 31
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Joves lectors. Club de lectura per a nens i nenes de 8 i 9 anys
A càrrec de la Sònia Giner. Cal inscripció prèvia.
A les 18.30 h, a la Sala miralls del Teatre Municipal
Taller Harmonitza’t
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer, tel. 972 151 295 /fundacio@fundacioroses.org
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura: de dimarts a dissabte, de 10 a 17 h. Diumenges i festius 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
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
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 i festius 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.
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
EXPOSICIONS
Fins al 14 de març, a la Biblioteca Municipal
Exposició: “Rafael Ramis, impulsor del sindicalisme dels funcionaris de Catalunya”
Horaris de la Biblioteca:
Dilluns: de 15.30 a 19.30 h
Dimarts a divendres: de 10 a 13.30 h – 15.30 a 19.30h
Dissabte: de 10 a 13.30 h
Del 7 al 29 de març, a Ca l’Anita
Exposició: “Lletra, paper i tisores”
Horaris de Ca l’Anita:
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
GEN ROSES
Els dies 21 i 22 de març el club organitza el campionat Optimist N3
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
Els dies 6 i 7 de març, durant tot el dia, Campanya “Posem-li pebrots al càncer 2020” en els
supermercats Condis de Roses
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
- Taller de ioga/sonoteràpia per a malats 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
-

CURSOS DE CATALÀ A L’OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
Del 30 de març al 18 de juny

Cursos presencials: nivells Bàsic, Elemental i Intermedi
Cursos semipresencials amb tutoria: www.parla.cat
Informació, proves de col·locació i inscripcions: del 20 al 27 de març, de 10 a 13.30 h; el
dimarts 24, també de 16 a 18 h
Calendari cursos: del 30/31 de març al 17/18 de juny de 2020
Pl. Sant Pere, 1, 2a (Ca l’Anita) 972 25 39 47 roses@cpnl.cat www.cpnl.cat/oc.roses
TALLERS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LLUNÀTICS ROSES
-Taller de tarot bàsic. A càrrec d’Ernest Ruiz
Durada: tots els dimarts de febrer i març (4, 11,18 i 25 de febrer i 3, 10, 17 i 24 de març), de
17.30 a 19 hores
Per a més informació i/o inscripcions: llunaticsroses@gmail.com / Tel. 620929447
V RUTA DE LES TAPES I DEL VI DO EMPORDÀ
Del 20 al 29 de març del 2020
Demana la tapa als bars, cafeteries i restaurants adherits a la campanya per 3 € (tapa + vi DO
Empordà*)
Més informació: http://ca.visit.roses.cat/ruta-de-les-tapes-i-del-vi-do-emporda/
(*) Per a majors de 18 anys. En lloc de vi, també es pot demanar aigua.
Segueix-nos a les xarxes i utilitza l'etiqueta #RutaTapesRoses a les teves imatges:
- Instagram: https://www.instagram.com/rutatapesroses
- Facebook: https://www.facebook.com/rutatapesroses
CURSOS A PROMOCIÓ ECONÒMICA
Cursos d'idiomes, informàtica i noves tecnologies i higiene alimentària
Inscripcions obertes al SAC, plaça de Catalunya, 1 o via web https://inscripcions.roses.cat
- Francès nivell A1 i A2
- Anglès A1
- Alemany A1
- Alfabetització digital (20 h)
- Processador de textos (20 h)
- Full de càlcul (20 h)
- Iniciació a Internet (10 h)
- Cerca de feina a Internet (10 h)
- Gestió de xarxes socials (10 h)
- Manipulador/a d’aliments (6 h)
- Curs d’al·lèrgens (6 h)
Informació sobre horaris, preus i termini d’inscripcions a www.roses.cat
PREINSCRIPCIONS A L'APRENEM JUGANT PRIMAVERA 2020
Per a infants i joves empadronats a Roses:
Es formalitzaran, preferiblement, mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament:
inscripcions.roses.cat, del 23 al 26 de març de 2020 o bé, presencialment, al SAC, de 8 a 14 h,
els dies 23 i 24 de març de 2020.

Places limitades. S’atendran les sol·licituds per rigorós ordre d’inscripció.
Per a infants i joves empadronats i no empadronats a Roses:
Del 28 al 30 de març, mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament inscripcions.roses.cat, es
podran preinscriure infants i joves empadronats i no empadronats a Roses, en aquelles
activitats on hagin quedat places vacants.

