
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA 
Horari d’obertura:  
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h.  

 

Passejades d’història 

Visites guiades. Cada dia, a les 10.30 i  

18 h en català, a les 11.30 i 19 h en  

castellà, a les 17 h en francès.  

Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta 

 

La motxilla d’en Milfulles 

L’arbre més gran de la Ciutadella ens aju-

darà a descobrir com vivien i a què juga-

ven 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 ama-

gats 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 cele-

brar 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.  

 

Gimcana a la Ciutadella, la màquina 
del temps 

Per a nens/es de 8 a 12 anys. 

Preu: 8€/nen. Grups inferiors a 15 

nens/es: 120€/grup   

 

Informació i reserves: Tel.972 15 14 66 
patrimoni@roses.cat  
 

CASTELL DE LA TRINITAT 
Horari d’obertura:  
Horari d’obertura: de dilluns a diumenge, 

de 17 h a 21 h. 

 

Un Mirador Fortificat 
Visita  guiada. Cada dia, a les 17 h, 18 h, 

19 h i 20 h, en català/castellà/francès. 

Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta 

 

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 € 

 

Informació i reserves: Tel.972 15 14 66  
patrimoni@roses.cat 
 
EXPOSICIONS A CA L’ANITA 

Del 19 de setembre al 25 d’octubre 
“Transparències”, de Paula Lausin Clay. 

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 

CLUB INFANTIL DE PLATJA 
Cada dia de 15 a 19 h, a la platja Nova 

Servei gratuït d’una hora al dia 

Informació: Of. de Turisme, T. 972 257 331 

 

Àrea de Cultura i Festes. Plaça de Catalunya, 8, 2n pis | 17480 Roses 
Tel. 972 25 24 00 | a/e: agenda@roses.cat | www.roses.cat

©
 A

ju
nt

am
en

t 
d

e 
R

os
es

 | 
C

om
un

ic
ac

ió
 i 

P
re

m
sa

 2
02

0

www.visit.roses.cat 
Agenda en català | Agenda en castellano | Agenda en français   

Events calendar in english | Veranstaltungskalender auf Deutsch 

AGENDA 
 ROSES 
 SETEMBRE 
 2020 
www.rosescultura.cat

GEN ROSES 
A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics 
Entrenaments de vela i de Techno 293, 

de dilluns a divendres (consulteu altres 

opcions d’horari) 

 

Per  a més informació o inscripcions:  

Tel. 972 257 003 / www.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. 

- Tallers d’assessorament dietètic per a 

malalts de càncer, supervivents i fami-

liars, amb cita prèvi.a  

 

Més informació: C/ Pescadors, 13.  

Tel. 972 15 12 95 / fundacioroses.org 

 

MESURES COVID-19 

Per assistir als actes cal complir amb 
les mesures d'higiene i protecció esta-
blertes per les autoritats sanitàries:  
- ús de mascareta 
- higiene de mans 
- distància



Dimecres / 02 
A les 18 h, al parc de davant  
del Tennis Roses  
Grup de suport a la lactància materna. 

Info: maronesassociacio@gmail.com 

Organitza: Associació MaRoNes   

 

Dijous / 03 
A les 18 h, al Mas d’en Coll 
Visita de les vinyes del Mas d'en Coll, de  

la mà de guies experts que ens permetran 

conèixer la seva història i la feina dels  

viticultors.  

Preu: 8 € 

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

Divendres / 04 
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).  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

A les 22 h, a la plaça Frederic Rahola 

Havaneres amb el grup Port Bo. 

Aforament limitat. Entrada gratuïta, amb 

reserva prèvia a www.rosescultura.cat i al 

Teatre (dijous i divendres, de 12 a 14 h). 

Accés al recinte a partir de les 21 h 

 

Dissabte / 05 

A les 9 h, al litoral de Roses 

Descobreix els paisatges del litoral del 

Parc Natural del Cap de Creus de la mà 

d’un guia expert.  

Preu: 8 €  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

A les 12 h, al port esportiu 

Campionat de Catalunya Slalom. 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat  

 

Diumenge / 06 
A les 8 h, a l’estació d’autobusos 
Sortida: Roses - Pla de les Gates - Montjoi 

(tornada pel camí de ronda). 

Durada: Matinal. Dificultat: * 

Informació i/o inscripcions: Cabirols Roses 

www.cabirols.cat / Tel. 610263683 

 

A les 12 h, al port esportiu 
Campionat de Catalunya Slalom 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat  

 

A les 12 h, al Port Esportiu 
III Regata Open Estiu, a l’Escola Municipal 

d’Esports Nàutics. 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat  

 

Dilluns / 07 
A les 18 h, al Parc Natural del Cap  
de Creus 

Activitat de marxa nòrdica pels espais natu-

rals de Roses, amb l’acompanyament d’un 

guia del Parc Natural del Cap de Creus.  

Preu: 8 €  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

Dimecres / 09 
A les 18 h, al parc de davant  
del Tennis Roses  
Grup de suport a la lactància materna. 

Info: maronesassociacio@gmail.com 

Organitza: Associació MaRoNes   

 

Dijous / 10 
A les 10 h, al Mas Marès 
Visita matinal a les vinyes del Cap de 

Creus, acompanyats d'experts viticultors 

que ens faran conèixer i valorar els vins 

de l'Empordà i el seu paisatge.  

Preu: 8 € 

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

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).  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

Divendres / 11   
Diada Nacional de Catalunya 

A les 12 h, al port esportiu 
Campionat de Funboard Slalom. 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat  

 

A les 19 h, a la plaça Frederic Rahola 
Audició de sardanes, amb la cobla  

Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 

Aforament limitat. Entrada gratuïta, amb 

reserva prèvia a www.rosescultura.cat i al 

Teatre (dijous i divendres, de 12 a 14 h). 

Accés al recinte a partir de les 18 h 

 

Dissabte / 12 
A les 6.45 h, a Punta Falconera 
Sessió d’atenció plena (mindfulness) 

durant la sortida del sol.  

Preu: 10 €.  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

A les 12 h, al port esportiu 
Campionat d’Espanya Funboard Slalom. 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat  

 

Diumenge / 13 
A les 12 h, al port esportiu 
Campionat d’Espanya Funboard Slalom. 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat  

 

A les 12 h, a la badia de Roses 

Interclubs Empordà Creuers. 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat 

 

A les 18 h, a la Ciutadella 
Cultura i benestar.  

Diferents activitats per gaudir de la nostra 

història i potenciar el nostre benestar i la 

creativitat.  

Preu: 8 € 

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

Dimecres / 16 
A les 18 h, al parc de davant  
del Tennis Roses  
Grup de suport a la lactància materna. 

Info: maronesassociacio@gmail.com 

Organitza: Associació MaRoNes   

 

Dijous / 17 
A les 10 h, al Mas Marès 
Visita matinal a les vinyes del Cap de 

Creus, acompanyats d'experts viticultors 

que ens faran conèixer i valorar els vins 

de l'Empordà i el seu paisatge.  

Preu: 8 € 

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31  

 

Divendres / 18 
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).  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

Dissabte / 19 
A les 19 h, a l'església de Santa Maria 
a la Ciutadella 

Concert de bols tibetans.  

Preu: 12 €.  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

Diumenge / 20 
A les 6.45 h, a Punta Falconera 
Sessió d’atenció plena (mindfulness) 

durant la sortida del sol.  

Preu: 10 € 

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

A les 7 h, de l’estació d’autobusos 
Volta al Gra de Fajol.  

Durada: tot el dia. Dificultat: *** 

Informació i/o inscripcions: Cabirols Roses 

www.cabirols.cat / Tel. 656737613 

 

Dimarts / 22 
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal  
Víctor Català comentada. Aproximació a la 

figura de Víctor Català, a càrrec de l’es-

criptor Miquel Martin. Lectura dramatitza-

da a càrrec de l’actriu Olga Cercós.  

Cal reserva prèvia. Aforament limitat 

 

Dimecres / 23 
A les 18 h, al parc de davant  
del Tennis Roses  
Grup de suport a la lactància materna. 

Info: maronesassociacio@gmail.com 

Organitza: Associació MaRoNes  

 

A les 19 h, al Teatre Municipal 
III Cicle de xerrades d’arqueologia de la 

Càtedra 2020. “El call de Girona”, a 

càrrec de Jordi Sagrera. 

Organitza: Càtedra Roses d’Arqueologia i 

Patrimoni Arqueològic de la UdG 

 

Divendres / 25 
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).  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

A les 18 h, a l’Estació d’Autobusos  
Prehistòria al capvespre. Excursió de sen-

derisme on descobrirem els monuments 

megalítics de Roses i el Parc Natural del 

Cap de Creus i gaudirem d’un tast de vins 

Organitza: Alt Empordà Sea Walking 

Reserves: empordaturisme.koobin.com  

 

Dissabte /26 
A les 9 h, davant de l’hotel Marítim 
Circuit Català de Marxa Aquàtica.  

Durada: Matinal.  

Inscripcions: www.cabirols.cat 

A les 11 h, a la rotonda del Port Esportiu 

Visita comentada Locus Amoenus, a 

càrrec del fotògraf Robin Townsend  

Pi-Sunyer.  

Itinerari comentat fins al far de Roses. 

Cal inscripció prèvia al tel. 972 15 14 86 

(aforament limitat a 25 persones) 

 

A les 18 h, a la Ciutadella 

Cultura i benestar.  

Diferents activitats per gaudir de la nostra 

història i potenciar el nostre benestar i la 

creativitat.  

Preu: 8 €  

Inscripcions: Oficina de Turisme 

Tel. 972 25 73 31 

 

MESURES COVID-19 

Per assistir als actes cal complir amb 
les mesures d'higiene i protecció esta-
blertes per les autoritats sanitàries: 
- ús de mascareta, higiene de mans 
i distància. 
 

INFORMACIÓ 
Per publicar actes a l’agenda munici-
pal, aquests s’han de notificar abans 
del dia 10 del mes anterior a l’Àrea de 
Cultura:  
- Tel. 972 25 24 00  
- agenda@roses.cat 
L’Ajuntament de Roses no es fa res-
ponsable dels canvis d’horari impre-
vistos.

Visites guiades pels espais naturals i històrics de Roses / visitroses.cat

Visites guiades al port de pesca i a la llotja de peix / Tots els divendres

Havaneres: Port Bo / 4 setembre

Sardanes  / 11 setembre. Diada Nacional de Catalunya


