AGENDA JULIOL 2018
Diumenge 1 de juliol
A les 11 h, a l'Escola Municipal d'Esports Nàutics
1a Regata Open Estiu
Ho organitza: GEN Roses
A les 19 h, al Teatre Municipal
Festival de dansa Sara García. Preu: 8 €
Dimarts 3 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 18 h, a la bocana de Santa Margarida
Animació infantil: Anem de viatge, a càrrec de la Cia. Tonietti
Dijous 5 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: L’hora dels somnis, a càrrec de la Cia. Atrapasomnis
A les 20 h, al Teatre Municipal
Presentació del llibre: La dona que no sabia plorar , de Gaspar Hernàndez, a càrrec d'Edgar
Tarrés
Divendres 6 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17 anys). Informació i
inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 19 h, a l'Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri de Roses. Preu: 5 € ; entre 8 i 17 anys: 3 €
A les 20 h, a Ca l'Anita
Xerrada: "Nous horitzons en el tractament de les metàstasis cerebrals de càncer de pulmó", a
càrrec de Joaquim Bosch Barrera
Dissabte 7 de juliol
A les 9 h, a la platja de la Punta
XXII Campionat de Futbol Platja
A les 11 h, al Teatre Municipal
Curs intensiu de cant modern de música afroamericana. A partir de 14 anys
Informació i inscripcions: 633 144 811
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: L’home Roda, a càrrec de la Cia. Karoli
A les 20 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Inauguració de l’exposició col·lectiva: "Tangències"
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Rossinyolets
Dimarts 10 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17 anys). Informació i
inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Taller infantil: "Un món de colors”
A les 18 h, a la bocana de Santa Margarida

Animació infantil: Discobaby, a càrrec de la Cia. EDR
Dijous 12 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Contes clàssics d’arreu d’Europa, a càrrec de la Cia. Joan Boher
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cinema Ciutadella: La La Land, de Damien Chazelle, USA, 2016. Preu entrada: adults 5 € i
menors de 12 anys 3 €. Lloguer gandula: 2 €. Estores gratuïtes amb l'entrada
Divendres 13 de juliol
A les 17 h, al port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses. Preu: 6 € adults i 3,50 € nens (6-17 anys)
Informació i inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 19 h, al castrum visigòtic de Roses
Visita guiada. Preu: 5 € adults i 3 € menors entre 6 i 17 anys
Informació i inscripcions a l'Oficina de Turisme
Dissabte 14 de juliol
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: Iupi Ei!, a càrrec de la Cia. Tonietti
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cicle de Música i Patrimoni. Concert de Carmen Vilà i Belén Cabanes. Preu entrada: 5 €
Venda d'entrades a www.rosescultura.cat
Diumenge 15 de juliol
A les 22 h, al castell de la Trinitat
Cicle de Música i Patrimoni. Concert de Ian Sala & Els Efectes Secundaris. Preu entrada: 5 €
Venda d'entrades a www.rosescultura.cat
Dimarts 17 de juliol
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
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Taller infantil: “Un món de colors”
A les 18 h, a la bocana de Santa Margarida
Animació infantil: Ballaruca, a càrrec de Cia. Patxeco
Dijous 19 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Les caixes del menjador, a càrrec de la Cia. Rikus
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cinema Ciutadella: La teoria del todo, de James Marsch, Regne Unit, 2014. Apta per a tots els
públics. Versió original en anglès amb subtítols en castellà. Preu entrada: adults 5 € i menors de
12 anys 3 €. Lloguer gandula: 2 €. Estores gratuïtes amb l'entrada
A les 22 h, a l’avinguda de la platja de Santa Margarida
Concert de Superfluid
Divendres 20 de juliol
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
A les 19 h, a l'Oficina de Turisme
Visita guiada al refugi antiaeri de Roses. Preu: 5 € ; entre 8 i 17 anys: 3 €
Dissabte 21 de juliol

A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: Els Barretins, a càrrec de la Cia. Atrapasomnis
A les 20.30 h, plaça de l’Església
Concert del taller d’harmònica de Joan Pau Cumellas i Greg Zlap
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Principal de l’Escala
Diumenge 22 de juliol
A les 22.30 h, a la platja Nova
Dia del Turista: Espectacle de focs artificials
Dimarts 24 de juliol
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
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Taller infantil: “Un món de colors”
A les 18 h, a la bocana de Santa Margarida
Animació infantil: Festa de l'escuma i zumba, a càrrec de la Cia. EDR
Dijous 26 de juliol
A les 18.30 h, a la plaça de l’Església
Contes a la fresca: Això és una escala?, a càrrec de la Cia Jordi Tonietti
A les 22 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Cinema Ciutadella: La gran enfermedad del amor, de Michael Showalter, USA, 2017. Apta per a
tots els públics. Versió original en anglès amb subtítols en castellà. Preu entrada: adults 5 € i
menors de 12 anys 3 €. Lloguer gandula: 2 €. Estores gratuïtes amb l'entrada
Divendres 27 de juliol
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
A les 19 h, al castrum visigòtic de Roses
Visita guiada. Preu: 5 € adults i 3 € menors entre 6 i 17 anys
Informació i inscripcions a l'Oficina de Turisme
A les 22 h, a la platja de la Perola
XIII Cantada d’Havaneres Badia de Roses, amb els grups Les Anxovetes i Peix Fregit
A les 22.30 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Festival Sons del Món - Vi & Music Empordà. Concert dels Catarres i Animal
Venda d'entrades a www.sonsdelmon.cat
Dissabte 28 de juliol
A les 10 h, a la platja de Santa Margarida (zona d'activitats de l’Hotel Monterrey)
XXVII Campionat Local Vòlei Platja
A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: Animalot, a càrrec de la Cia. Toni Vives
A les 22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona
A les 22.30 h, a l’Espai Cultural La Ciutadella
Festival Sons del Món - Vi & Music Empordà. Concert d’Antonio Orozco
Venda d'entrades a www.sonsdelmon.cat
Diumenge 29 de juliol
A les 22 h, a l’església de La Ciutadella
Cicle Música i Patrimoni. Concert d’Ala Voronkova. Preu: 5 €. Venda d'entrades a
www.rosescultura.cat

Dimarts 31 de juliol
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 a l'Oficina de Turisme
A les 17 h, a la Biblioteca Municipal
Taller infantil: “Un món de colors”
A les 18 h, a la bocana de Santa Margarida
Animació infantil: En Rikus se'n va a la Selva, a càrrec de la Cia. Rikus
EXPOSICIONS
De l’1 al 29 de juliol
A la sala d'exposicions de Ca l'Anita
“Paisatges”, de Josep Maria Solà. Horari de sala: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 18 a 21
h. Dissabtes i diumenges, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h
Del 7 de juliol al 26 d’agost
A la sala d’exposicions de La Ciutadella
Exposició col·lectiva: “Tangències”. Horari de sala: de dilluns a diumenge de 10 a 21 h
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
Horari d’obertura: cada dia de 10 a 21 h
Tots els dies, visites guiades en idiomes. Més informació a patrimoni@roses.cat / 972 15 14 66
Dilluns, a les 19 h, en català, castellà i francès
Taller d'arqueologia (edat recomanada: de 8 a 12 anys) La Teoria del Todo
Dimarts, a les 22 h, en català i francès
Els codis secrets. Visita guiada teatralitzada amb degustació de productes locals i vins
d'Empordàlia
Dimecres, a les 22 h, en castellà i francès
Els codis secrets. Visita guiada teatralitzada amb degustació de productes locals i vins
d'Empordàlia
Divendres, a les 19 h, en català, castellà i francès
En Gromec, el gat de la Ciutadella. Visita infantil teatralitzada
CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura: cada dia de 17 a 22 h
Cada dia, visites guiades en idiomes. Més informació a patrimoni@roses.cat / 972 15 14 66
Dilluns, a les 19 h, en català i castellà
Descobrir les defenses de Roses. Visita guiada al castell de la Trinitat seguida d'una visita
comentada al búnquer del castell. Preu: 8 €
Dilluns, a les 21 h, en català i francès
Nits d'estels al castell. Visita guiada amb xerrada i observació astronòmica. Preu: 10 €
Dijous, a les 18.30 h, en català, francès i castellà
La motxilla del castell. Visita infantil dinamitzada. Preu: 5 €
Divendres, a les 21 h, en francès i castellà
Nits d'estels al castell. Visita guiada amb xerrada i observació astronòmica. Preu: 10 €
Dissabtes, a les 19 h en català i a les 20.30 h en castellà
Scape Bunker Roses. Activitat d'escapisme. Recomanat a partir de 12 anys. Inclou visita al
castell de la Trinitat. Preu: 10 €
AERÒBIC PLATJA
Dilluns, dimecres i divendres, a les 11 h i a les 18 h a la platja de Santa Margarida, davant de
l'Hotel Monterrey

Dimarts, dijous i dissabtes, a les 11 h i a les 18 h, a la platja del Salatar, al costat de l'Hotel
Marítim
GEN ROSES
Casal d’estiu, Campus Vela i Windsurf durant els mesos d’estiu
Més informació: GEN Roses (av. Rhode, s/n - Port Esportiu de Roses). Tel. 972 25 70 03/
www.genroses.cat / secretaria@genroses.cat)
ROSES CONTRA EL CÀNCER
Serveis per a malalts de càncer i supervivents, amb cita prèvia
Atenció psicosocial, Reiki, Sonoteràpia, Assessorament dietètic
C/ Pescadors, 13. Tel. 972 15 12 95

