AGENDA MAIG
Dimarts 1 de maig
A l’Espai Cultura La Ciutadella
“Luís Pizaño: l'enginyer reial” - Visita teatralitzada. A les 11 h francès, 12.30 h català/castellà.
Preu: 10 € menors de 7 anys gratuït. Activitat amb reserva prèvia trucant al 972 15 14 66 o
patrimoni@roses.cat
A les 19 h, al Teatre Municipal
XIII Cantada d'Havaneres Vila de Roses
A càrrec dels grups Cavall Bernat i Els Pescadors Badia de Roses
Entrada: lliure. Ho organitza: Ajuntament de Roses
Divendres 4 de maig
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix
Reserves a l’Oficina de Turisme
Dissabte 5 de maig
A les 10 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cicle de ioga a la Ciutadella, a càrrec de Birgit Herde
Visita al baluard restaurat de Sant Jaume, seguida de sessió de ioga al jaciment exterior.
Preu: 15 €. Activitat amb reserva prèvia trucant al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat
A les 21 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal
XXX Trobada de Dansa de Roses
Entrada: 8 €
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Gemma i Blanca
Diumenge 6 de maig
A les 7 h, des de l'estació d'autobusos de Roses
Excursió de Roses a Sant Pere de Rodes
Dificultat: 2 estels
Per a qui ho vulgui, per a la tornada, hi ha la possibilitat d'agafar un primer autocar gratuït que
sortirà a les 14.30 h i un altre que ho farà a les 17 h
Ho organitza: Cabirols. Més informació: www.cabirols.com
A les 12 h, Teatre Municipal
Teatre musical amb titelles: La rateta, a càrrec de la Cia. Campi qui pugui
Ho organitza: Optimist. Hi col·labora: Ajuntament de Roses
Entrada: 5 €
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Duet Rimel
Divendres 11 de maig
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix
Reserves a l’Oficina de Turisme
Dissabte 12 de maig
A les 11 h, al Zigurat de front de mar
El Locus Amoenus de Narcís Garolera

Visita comentada al memorial de Josep Pla al passeig marítim
A les 9 h, a la Riera Ginjolers
Jornada de Salud al Carrer
Taules informatives sobre el tema de la salut, de 9 a 14 h
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer, amb la col·laboració del CAP de Roses i
algunes farmàcies de la vila
A les 10 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cicle de ioga a la Ciutadella, a càrrec de Birgit Herde
Recorregut comentat al barri hel·lenístic, seguit de sessió de ioga a l’olivera centenària.
Preu: 15 €. Activitat amb reserva prèvia trucant al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Teatre infantil: Helena a l'illa del baró Zodíac, a càrrec del Grup de Teatre Juvenil de la
Biblioteca.
Activitat gratuïta. Especial 15è aniversari de la Biblioteca Municipal
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella
Ball amb Leo i Rosamari
Diumenge 13 de maig
Maig megalític
XXII Festa megalítica. VIII Memorial Lluís Vidal
A les 9 h, a la plaça de les Botxes, sortida amb el tren Roses Exprés fins al Pla de les Gates.
Tornada caminant, passant per la cova de la Lloba i Puig Cabrit. A les 17 h, a la Ciutadella,
berenar pels participants.
Cal reservar lloc a la taquilla del Roses Exprés (plaça de les Botxes s/n)
Del 13 al 20 de maig de 2018
Campionat de rem Fisa Word Rowing Tour
A les 18 h, Teatre Municipal
Cicle tarda de clàssics - Concert a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres
Entrada: 8 €
Ho organitza: Ajuntament de Roses
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball amb Duet Elegants
Dimecres 16 de maig
De 9.30 h a 12.30 h, a la plaça del Teatre Municipal
I Jornada de la Ciència a Roses. Taules d'experimentació a càrrec dels alumnes de secundària
del municipi, en el marc del Pla educatiu d’entorn de Roses
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Cineclub, a càrrec de la M. Pilar Cortés
Activitat gratuïta
Dijous 17 de maig
A les 18.30 h, Biblioteca Municipal
Llegir el teatre: La importància de ser Frank, d'Oscar Wilde
A càrrec de l'Anna Vicens
Activitat gratuïta
Divendres 18 de maig

A les 11.30 h, a la plaça de Frederic Rahola
Cantarella 2018, en el marc del Pla educatiu d’entorn de Roses
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix
Reserves a l’Oficina de Turisme
A les 18 h, Biblioteca Municipal
Presentació de llibre Enamora't si t'hi atreveixes, de Georgina Esteva
Presentació de la novel·la juvenil
A les 19.30 h, Biblioteca Municipal
Club de lectura: El Ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead
A càrrec d'en Toni Martínez
Dissabte 19 de maig
Jornada de portes obertes en el marc del DIM (Dia Internacional dels Museus)
A l’Espai Cultural La Ciutadella i al Castell de la Trinitat
A les 7 h, des del CAR
Sortida de l’excursió a PortAventura
Ho organitza: Ajuntament de Roses - Àrea de Joventut
De les 9 h a les 18 h, a la platja El Salatar (Davant Hotel Marian)
Inici del XII Campionat Vòlei Platja Universitat Köln (Alemanya)
Ho organitza: Universitat Köln (Alemanya)
A les 22 h, a la sala annexa de l'Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Xus de Santa Coloma
Diumenge 20 de maig
A l’Espai Cultural la Ciutadella i al Castell de la Trinitat
Jornada de portes obertes en el marc del DIM (Dia Internacional dels Museus)
Aplec de Falconera
Durant tot el dia, jocs gegants familiars
A les 13.30 h, Arrossada popular. Cal portar plat, got, coberts i beguda.
Servei de transport amb el tren Roses Exprés. Anada a les 11 h i a les 12 h, i tornada a les
17.30 h i a les 18.30 h. Cal reservar lloc a la taquilla del Roses Exprés (plaça de les Botxes, s/n)
A les 9 h, pels carrers de la vila
Recapte Popular
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer
A les 12 h, al Teatre Municipal
Presentació de llibre: T'estimo, gràcies, de la Kimi Turró Abad
A les 18 h, a la sala annexa de l'Espai Cultural La Ciutadella
Ball amb Xavi de Roses
Dimarts 22 de maig
A les 17.30 h, Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
Joves lectors: Agatha Mistery. L'enigma del faraó, de Sir Steve Stevenson. Club de lectura per
a nens i nenes de 8 i 9 anys
A càrrec de la Sònia Giner. Cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta

Dimecres 24 de maig
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
Taller: “Harmonitza't”
Ho organitza: Fundació Roses Contra el Càncer
Més informació i inscripcions a la Fundació Roses Contra el Càncer. Tel. núm.: 972 15 12 95
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Teatre llegit: Homes i no, de Manuel de Pedrolo. A càrrec del GTR
Especial 15è aniversari de la Biblioteca Municipal. Commemoració Any Pedrolo
Activitat gratuïta
Divendres 25 de maig
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix
Reserves a l’Oficina de Turisme
Dissabte 26 de maig
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella
Ball amb Duet Sharazan
Diumenge 27 de maig
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella
Ball amb Mike
Dimarts 29 de maig
A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal
Superlectors: Club de lectura per a nens i nenes a partir de 10 anys
A càrrec de la Glòria Puigdevall
A les 22 h, a la plaça de les Botxes
Maig megalític
XVII Passejada “Dòlmens a la llum de la lluna”
Sortida amb el tren Roses Exprés fins al dolmen del Cap de l'Home
A les 24 h, tornada amb el tren Roses Exprés. Tot seguit, al Si Us Plau, ressopó per als
participants
Cal reservar lloc a la taquilla del Roses Exprés (plaça de les Botxes, s/n).
Dijous 31 de maig
Pels carrers comercials de la vila
Catifes de Corpus
A les 9 h, a la Riera Ginjolers, al costat de l’estació d’autobusos, i a la cantonada de l’avinguda
de Rhode i Jaume I
Dia Mundial sense Tabac
Taules informatives sobre el consum de tabac i les maneres de deixar de fumar
Més informació: Fundació Roses Contra el Càncer. Tel. núm.: 972 15 12 95
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura: de dimarts a diumenge, de 10 a 20 h. Dilluns tancat.
Dimarts 1 de maig:
“Passejades d’història” - Visites guiades 16 h francès, 17 h català, 18 h castellà. Preu: 5 €,
menors de 7 anys gratuïta

“Luís Pizaño: l'enginyer reial” - Visita teatralitzada. A les 11 h francès, 12.30 h català/castellà.
Preu: 10 €, menors de 7 anys gratuït. Activitat amb reserva prèvia trucant al 972 15 14 66 o
patrimoni@roses.cat
“Un Mirador Fortificat” - Visites guiades, a les 11 h, 12 h, 13 h, 14 h en català/castellà/francès.
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta
Visites guiades “Passejades d'història”
Cada dia a les 16 h, en francès, a les 17 h, en català i a les 18 h, en castellà
Dissabtes: 11 h francès, 12 h català/castellà, 16 h francès (excepte el 19 de maig), 17 h català i
a les 18 h en castellà
Diumenges: 11 h francès, 12 h català/castellà, 17 h català i a les 18 h en castellà
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuït
Dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig jornada de portes obertes en el marc del DIM (Dia
Internacional dels Museus)
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 a 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
CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura: dissabtes d’11 a 17 h i diumenges d’11 a 15 h
Visites guiades “Un mirador fortificat”
Dissabtes a les 11 h, 12 h, 13 h, 15 h, 16 h en català/castellà/francès
Diumenges i el dimarts dia 1 de maig: a les 11 h, 12 h, 13 h, 14 h en català/castellà/francès
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuït
Dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig jornada de portes obertes en el marc del DIM (Dia
Internacional dels Museus)
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 €

EXPOSICIONS
Fins al 28 de maig, a la sala d'exposicions de Ca l'Anita
Exposició: “Un tren en pot amagar un altre”, d’Àlex Nogué
Horari d’obertura de les exposicions: 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
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 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
Del 26 de maig al 10 de juny, campanya gastronòmica "1.000 Roses a Roses"
Campanya gastronòmica on es convida 1.000 dones que es diguin Rosa, o noms derivats, a
degustar un Menú de la Rosa en els restaurants participants a la campanya. Reserva el teu valinvitació a partir del 23 de maig a través del web (www.firadelarosa.cat/inscripcions1000roses),
del telèfon (902 10 36 36) o
personalment (Oficina de Turisme de Roses, fins al 10 de juny abans de les 13 h).
Correu electrònic: 1000rosesaroses@roses.cat
XII CAMPIONAT VÒLEI PLATJA UNIVERSITAT KÖLN (ALEMANYA)
Del dia 19 al 26 de maig
Ho organitza: Universitat Köln (Alemanya)
Lloc: platja El Salatar (davant Hotel Marian)
Horari: de 9 h a 18 h
FISA WORD ROWING TOUR
Del 13 al 20 de maig de 2018
Ho organitza: Federación Española de Remo
Lloc: platja de Santa Margarida
PATIS OBERTS
Del 27 d’abril al 30 de juny, els divendres i els dissabtes, es portarà a terme l’activitat Pati
Obert a l’Escola Vicens Vives. Els divendres, de 17 a 19 h, i els dissabtes, de 16 a 19 h.
I SEMINARI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I MODERNA
“Urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del nord-oest de la Mediterrània”
10 i 11 de maig, a la sala de Promoció Econòmica (C/ de Madrid,1).
Seminari gratuït.
Inscripcions: lluis.palahi@udg.edu
Organitza: Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic (UdG).

