AGENDA D’ACTIVITATS SETEMBRE 2019
Diumenge / 01
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de Cabirols al Pic del Canigó
Durada: Tot el dia. Dificultat: ***
Més informació i/o inscripcions: www.cabirols.cat
A les 12 h, al Port Esportiu
3ª Regata Open Estiu, a l’Escola Municipal d’Esports Nàutics
Organitza: GEN Roses
Dimarts / 03
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Cantem amb Jordi Tonietti
Espectacle d'animació infantil
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, maronesassociacio@gmail.com
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/o inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331
A les 22 h, a la Platja de la Perola
Havaneres – Port Bo
Diumenge / 08
A les 8.30 h, a la plaça de l’Església
Sortida de Cabirols a la XXV Pujada Patriòtica al Puig de l’Àliga
Durada: Matinal. Dificultat: **sobre***
Activitat gratuïta, inclou assegurança i esmorzar
Més informació i/o inscripcions: www.cabirols.cat fins al 05/09
Dimecres / 11
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la Cobla Cervianenca

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/o inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331
Dissabte / 14
A les 12 h, a Ca l’Anita
Xerrada: El massatge infantil, a càrrec de Mari Expósito, educadora (AEMI)
Organitza: Associació Marones, maronesassociacio@gmail.com
A les 17.30 h, al Castell de la Trinitat
Jornada de portes obertes i presentació de la museïtzació del castell de la Trinitat.
Servei gratuït de tren. Sortida Roses 16.30 h, 17.30 h i 18.30 h. Sortida Castell 18 h, 19 h, 20 h.
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Nou Trànsit
Diumenge / 15
A les 8 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de Cabirols: Canyelles – Cala Montjoi – Canyelles
Durada: Matinal. Dificultat: *
Més informació i/o inscripcions: www.cabirols.cat
A les 10 h, davant de La Ciutadella
XII Cursa de la Dona
Amb la col·laboració del Club Atletisme Roses
Més informació a Fundació Roses contra el Càncer Tel. 972 151 295 i www.atletismeroses.cat
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb David Magem
Dimecres / 18
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, maronesassociacio@gmail.com
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Presentació clubs de lectura 2019 – 2020 de la Biblioteca

Dijous / 19
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Lectura i comentari de textos: Vinyoli, la poesia del mar
A càrrec de Miquel Martin i Olga Cercós
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/o inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331
Dissabte / 21
A les 9.45 h, al Port esportiu
Sortida en vaixell al Parc Natural del Cap de Creus
Cal portar unes ulleres de natació (piscina) que es lliuraran a l’Associació Educa per la campanya d’ajuda
als refugists de Lesbos. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG
Més informació a: www.oceanshealth.udg.edu/ca/agenda.html
A les 10 h, a l’espai Z de la Biblioteca Municipal
Conferència centrada en la fotografia i el retrat
A càrrec de David Hornos Escrichs
A les 17 h, al Teatre Municipal
Conferències II Jornada Mar i Salut
Organitza: Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG
Més informació a: www.oceanshealth.udg.edu/ca/agenda.html
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Grup Blue Moon
Diumenge / 22
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Xus de Santa Coloma
Dimarts / 24
A les 18.30 h, a la sala de miralls del Teatre Municipal
Taller Harmonitza’t (Reiki, sonoteràpia, meditació)
Informació i/o reserva: Fundació Roses Contra el Càncer, tel. 619 182 938

Dimecres / 25
A les 19.30 h, a Ca l’Anita
Conferència: "La descomposició del règim franquista i l'inici dels ajuntaments democràtics"
A càrrec de l’historiador Martí Marín
Dijous / 26
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Presentació de la novel·la "Lolo, les llàgrimes del vi" de Carme Ripoll
A càrrec de l'alcaldessa Montse Mindan i la mateixa autora
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/o inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 257 331
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura: "L'Olor del desig" de David Cirici
A càrrec de Toni Martínez amb la presència de l’autor
Dissabte / 28
A les 12 h, a Ca l’Anita
Xerrada: Sòl pèlvic en l’embaràs. Mètode Pilates: embaràs i post part
A càrrec de Cristina Lao, fisioterapeuta (Fisiosalut).
Organitza: Associació Marones, maronesassociacio@gmail.com
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Gemma i Blanca
Diumenge / 29
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Mike
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura: de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
L'Espai Cultural La Ciutadella ofereix, durant tot l'any, activitats familiars autoguiades i aniversaris culturals.
Info: tel. 972 15 14 66 / patrimoni@roses.cat
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: 972 151 466 o patrimoni@roses.cat
Passejades d’història
Horaris de les visites guiades: a les 10.30 h en francès i català, a les 17 h en francès, a les 18 h en castellà,
a les 19 h en català i a les 20 h en castellà.
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta. Més informació i reserves: 972 151 466 o patrimoni@roses.cat
CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura: de dilluns a diumenge, de 17 h a 21 h
El Castell de la Trinitat ofereix durant tot l'any activitats familiars autoguiades.
Info: tel. 972 15 14 66 / patrimoni@roses.cat
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 horaris de les visites guiades són els següents: 17.30 h, 18.30 h i 19.30 h en català, castellà i francès.
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta
GEN ROSES
A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics, entrenaments de vela, Optimist i de Techno 293, de dilluns a
divendres de 15 a 18 hores.
Fins al 6 de setembre, Casal d’estiu, Campus Vela i Windsurf durant els mesos d’estiu.
Tots els dissabtes d’estiu, campionat social SLALOM. Entrega de premis el dia 7 de setembre.
Per a més informació o inscripcions: 972 257 003 / web
GEN (Av. Rhode, s/n – Port Esportiu)

www.genroses.cat- secretaria@genroses.cat.

EXPOSICIONS
Fins al 22 de setembre, a Ca l’Anita
Exposició “Fragments de la memòria”, de Josep Ministral
Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 13.30 h
Dissabtes, diumenges i festius de 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Fins al 11 de setembre, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Exposició “Cavallers i ferrers al castell de Rocabruna”
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER
- Servei d'atenció psicosocial per a malalts 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 malalts de càncer, supervivents i familiars, amb cita prèvia
- Tallers d’assessorament dietètic per a malalts de càncer, supervivents i familiars, amb cita prèvia
Programació de cursos de Promoció Econòmica Tardor 2019
Cursos d'idiomes (anglès, francès i alemany nivell inicial) i de creació d'empreses
Inscripcions obertes a partir del 12 de setembre de 2019 al Servei d'atenció al Ciutadà de l'Ajuntament
de Roses, plaça Catalunya 12, de dilluns a divendres de 8 a 14h o via web inscripcions.roses.cat
Per a més informació de l'oferta formativa consulteu: www.roses.cat
CURSOS DE CATALÀ A L’OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
Cursos presencials: nivells Bàsic (A2), Elemental (B1) i Intermedi (B2)
Ep! Escolta i Parla. Mòdul 1 (curs completament oral)
Cursos en línia: *Superior (C2)
Cursos semipresencials amb tutoria / www.parla.cat
Informació, proves de col·locació i inscripcions: del 12 al 25 de setembre, de 10 a 13.30 h, i el dimarts 17, el
dimecres 18, el dimarts 24 i el dimecres 25, també de 16 a 18 h.
*Inscripcions al C2 també el 9 i 10 de setembre, de 10 a 13.30 h
Oficina de Català de Roses
Pl. de Sant Pere, 1, 2n (Ca l’Anita)
972 25 39 47
roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses

