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TALLERS  
Taller d’astrologia 
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Taller de Robòtica “Robonuvol” 

Taller “Aprén a interpretar els somnis” 

Taller “La fotografia: idees i visions” 
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TALLERS FAMILIARS I INFANTILS  
Taller creatiu “Desfer per tornar a fer” 

Taller de decoració de galetes per a Sant jordi 

CONFERÈNCIES I XERRADES 
Conferència: “L’antic art de curar amb el Jin Shin Jyutsu”  

Xerrada Càtedra Roses d'Arqueologia: “El castell de Montsoriu” 

Taula rodona al voltant de la pintura de Joan Paradís 

Conferència: “Geometria sagrada” 

Xerrada Càtedra Roses d'Arqueologia: “El Born” 

Xerrada Càtedra Roses d'Arqueologia: “L'epigrafia medieval de Roses” 

Conferència: “Josep Martí i Sanés i l'exili del magisteri republicà” 

Conferència: “Els símbols i l’inconscient com a font d’autoconeixement” 

Conferència: “El cel de primavera” 

EXPOSICIONS  
Exposició: “Paradís i Puig” de Joan Paradís 

Exposició: “Construir” de Narcís Costa  

Exposició: “Pell” de Pilar Farrés 

Exposició: Retrospectiva sobre Martí Vergoñós 
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TALLER D’ASTROLOGIA 

A càrrec de Joan Comella 
Els divendres 22 de febrer, 1, 8, 15, 22 i 29  
de març, i 5 i 12 d'abril, a les 17.30 h 
Taller d’introducció a l’astrologia. L'astro-
logia és l'estudi especulatiu de les influèn-
cies dels astres sobre el destí dels homes. 
Tradicionalment, s'ha considerat una eina 
mitjançant la qual, a partir de les posicions 
dels astres, es pot interpretar, comprendre 
i organitzar un determinat coneixement de 
la realitat i de l'existència humana. 
 
Preu: 35 € 
Inscripcions: Del 15 febrer a l’1 març 
Edat: Adults 
 

TALLER: “EDICIÓ DE VIDEO” 

A càrrec de l’Institut Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC) 
Dissabte 2 de març,  
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h 
Curs bàsic d’edició de vídeo. Es donaran 
pautes per realitzar muntatges audiovi-
suals, es veuran diferents tipus d’estructu-
res de narració i s’ensenyarà com utilitzar 
el so, les músiques i altres efectes sonors. 
Cada alumne realitzarà un audiovisual. 
Cal portar videos i/o fotografies. 
 
Preu: 10 € 
Inscripcions: Del 20 febrer a l’1 març 
Edat: Adults

TALLER: “SANA'T TU MATEIX!:  

JIN SHIN JYUTSU” 

A càrrec de Montserrat González 
Els divendres 9, 16, 23 i 30 de març  
i 6 i 13 d'abril, de 10 a 12.20 h 
En aquest curs aprendràs a harmonitzar la 
teva energia vital, que pot ser pertorbada 
per la preocupació, la tristesa, la ira, la por i 
el sobreesforç; aprendràs a mantenir la teva 
salut física, emocional, mental i espiritual, i, 
finalment, descobriràs la funció dels dits de 
les mans i la seva relació amb les actituds. 
 
Preu: Socis Llunàtics 35 € i no socis 50 € 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Info i inscrició: llunaticsroses@gmail.com 

TALLER: “ROBÒTICA: ROBONUVOL” 

A càrrec d’Ateneus Digitals 
Els dijous 14, 21 i 28 de març,  
11 i 18 d’abril , de 18 a 21 h 
En aquest taller construirem un robot au-
tònom, amb tota una sèrie de sensors, que 
ens permetrà seguir línies pintades a terra 
i poder, així, participar en una competició. 
Cada participant programarà el seu robot. 
Els materials del robot s’han de comprar a 
part. El conjunt de peces per muntar-lo val 
uns 60 €. 
 
Preu: 55 € 
Inscripcions: Del 20 febrer a l’15 març 
Edat: A partir de 16 anys
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TALLER: “APRÈN A INTERPRETAR  

ELS TEUS SOMNIS” 

A càrrec de Joan Vera 
Els dijous 16, 23 i 30 de maig, de 19.30 h 
a 21.30 h  
Com aprofitar el ric simbolisme de somnis 
i sincronia i aprendre a desxifrar-los per tal 
d'obtenir coneixement propi i de l'entorn 
en què vivim. Els símbols ens ajuden en 
aquest camí d'auto-coneixement esdeve-
nint una eina que enriquirà la teva vida. 
 
Preu: Socis Llunàtics 25 € i no socis 45 € 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Més info: llunaticsroses@gmail.com 

TALLER: “LA FOTOGRAFIA: IDEES  

I VISIONS” 

A càrrec de Luis Izquierdo-mosso  
Els divendres 26 d’abril, i 3, 10 i 17  
de maig, de 18 h a 19.30 h 
Taller d’introducció i divulgació de la foto-
grafia des de la seva invenció. Farem un 
repàs a algunes qüestions estètiques, 
tècniques, ideològiques, socials i simbòli-
ques que situen la fotografia com a meto-
nímia del món modern.  
 
Preu: 10 € 
Inscripcions: Del 20 de febrer al 20 d’abril 
Edat: Adults 

TALLER DE CUINA CREATIVA  

AMB THERMOMIX 

A càrrec de Rosa Maria Picamal 
Dissabte 27 d’abril, d’11.30 h a 13.30 h 
Receptes fàcils i senzilles, però no per això 
menys espectaculars. Els robots de cuina 
(Thermomix) ens ajuden a estalviar apro-
fitant ingredients i ens donen pautes per 
dissenyar menús sans, equilibrats i ade-
quats a la nostra manera de viure. Taller a 
cárrec de la Maria Rosa Picamal, gran co-
neixedora de la cuina amb Thermomix. 
 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 20 de febrer al 20 d’abril 
Edat: Adults

TALLER CREATIU: “DESFER PER  

TORNAR A FER”  

A càrrec de Pilar Farrés 
Dissabte 30 de març, d’11.30 h a 13.30 h 
Taller familiar on es treballaran, de forma 
artística, els cicles de la vida, utilitzant els 
recursos propis del dibuix, la pintura, el co-
llage… El taller pretén convertir-se en un 
espai on infants i adults puguin compartir 
sensacions i experiències i, d’aquesta ma-
nera, establir i refermar lligams molt espe-
cials. 
 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 20 de febrer al 30 de març 
Edat: Infantil i familiar 
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XERRADA: “EL CASTELL DE  

MONTSORIU. UN PROJECTE INTEGRAL  

DE RECUPERACIÓ PATRIMONIAL A 

PARTIR DE LA RECERCA” 

A càrrec de Jordi Tura 
Dimecres 27 de febrer, a les 19.30 h  
El responsable del projecte d’excavació i 
adequació del Castell de Montsoriu ens 
aproparà a un dels castells més interes-
sants i ben estudiats de Catalunya. Els tre-
balls han permès reconstruir la història 
d’un complex que es va construir al segle 
XI i va tenir ocupacions puntuals fins al XIX. 
 
Càtedra d’Arqueologia de Roses 
Entrada: Lliure

TAULA RODONA AL VOLTANT  

DE LA PINTURA DE JOAN PARADÍS 

Hi intervindran Eudald Camp, Mariona 
Seguranyes i Blanca Sala 
Divendres 1 de març, a les 19.30 h 
En el marc de l’exposició Paradís i Puig, es 
proposa fer una taula rodona al voltant de 
la figura del pintor mort recentment. Per 
parlar de l’artista empordanès assistiran 
diferents crítics d’art i artistes.  
 
Entrada: Lliure

TALLER: “DECORACIÓ DE GALETES PER 

A SANT JORDI” 

A càrrec de Bimba’s Cakes 
Dissabte 14 d’abril d’11.30 h a 13.30 h 
Des de Bimba's Cakes, petit obrador de 
pastisseria creativa, us volem ajudar  a pre-
parar el detall de Sant Jordi per als pares. 
Us proposem una activitat divertida. Deco-
rarem, amb fondant, tres galetes: el llibre, 
la rosa i el simpàtic drac. Una dolça ma-
nera de celebrar aquest dia tan especial.  
 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: del 20 de febrer al 10 d’abril 
Edat: Infantil (a partir de 6 anys) 

CONFERÈNCIA: “L’ANTIC ART DE 

CURAR AMB EL JIN SHIN JYUTSU”  
A càrrec de Montse González 
Dijous 21 de febrer, a les 20.15 h  
La Montse González ens proposa una xe-
rrada per tal de descobrir aquest fabulós 
art oriental i utilitzar-lo per a la pròpia har-
monització energètica.  
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure 
Info i inscrició: llunaticsroses@gmail.com
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XERRADA: “L'EPIGRAFIA MEDIEVAL  

DE ROSES, UNA SÈRIE CURTA PERÒ 

DE GRAN INTERÈS” 

A càrrec de Joaquim Tremoleda  
i d’Antoni Cobos 
Dimecres 10 d’abril, a les 19.30 h  
A partir de les inscripcions també es pot 
reconstruir la història. Els investigadors 
Joaquim Tremoleda i Antoni Cobos utilit-
zen les inscripcions de Roses per repassar 
tot un seguit d’històries i anècdotes rela-
cionades amb alguns dels personatges 
més interessants de la Roses medieval. 
 
Càtedra d’Arqueologia de Roses 
Entrada: Lliure

CONFERÈNCIA: “JOSEP MARTÍ I 

SANÉS I L'EXILI DEL MAGISTERI  

REPUBLICÀ” 

 càrrec de Salomó Marquès 
Divendres 12 d’abril, a les 19.30 h  
L'exili dels mestres republicans (més del 
12% del total del col·lectiu) va representar 
una gran pèrdua des del punt de vista pe-
dagògic i social. El mestre rosinc Josep 
Martí en va ser un d’aquells mestres.  Sa-
lomó Marquès, professor del departament 
de Pedagogia de la Universitat de Girona, 
ens fa una aproximació a la Figura del mes-
tre Josep Martí i Sanés.  
 
Entrada: Lliure

CONFERÈNCIA: “GEOMETRIA  

SAGRADA” 

A càrrec d’Ernest Ruiz 
Dijous 21 de març, a les 20.15 h  
El terme Geometria Sagrada fa referència 
al conjunt de formes geomètriques que es 
troben presents en el disseny de certs llocs 
considerats sagrats, principalment esglé-
sies, catedrals i mesquites, juntament amb 
els significats simbòlics i esotèrics que 
se'ls atribueixen basant-se en les seves 
propietats.  
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure 
 

XERRADA: “EL BORN. LA RECERCA  

ARQUEOLÒGICA AL BARRI DE LA  

RIBERA DE BARCELONA A ÈPOCA  

MEDIEVAL I MODERNA” 
A càrrec de Toni Fernàndez Espinosa 
Dimecres 27 de març, a les 19.30 h  
Amb en Toni Fernàndez Espinosa, director 
de les intervencions arqueològiques, farem 
un recorregut per la història medieval i mo-
derna del barri de la Ribera de Barcelona, 
avui conegut com el Born. Aquest espai 
constitueix un element emblemàtic de l’ar-
queologia catalana. 
 
Càtedra d’Arqueologia de Roses 
Entrada: Lliure 
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CONFERÈNCIA: “ELS SÍMBOLS I  

L’INCONSCIENT COM A FONT  

D’AUTOCONEIXEMENT” 

A càrrec de Joan Vera 
Dijous 25 d’abril, a les 20.15 h  
El ric i variat llenguatge dels nostres som-
nis és una finestra oberta a un coneixe-
ment més profund de nosaltres mateixos. 
A través de la seva interpretació podem ex-
treure la saviesa que ens orienta en aquest 
coneixement propi i, alhora, aprendre com 
usar aquests somnis per prendre deci-
sions, per enfocar accions que cal realitzar... 
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure

CONFERÈNCIA: “EL CEL DE PRIMAVERA” 

A càrrec de Mireia Galí Bohera 
Dijous 23 de maig, a les 20.15 h  
Xerrada sobre astronomia a càrrec de Mi-
reia Galí membre de l’Associació Astronò-
mica de Figueres, centrada en el cel que 
podem veure durant la primavera.  
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure
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EXPOSICIÓ: “PARADÍS I PUIG”,  

DE JOAN PARADÍS 
 
Del 2 de febrer al 3 de març 
A la sala d’exposicions de Ca l’Anita 
 
Entrada: lliure

EXPOSICIÓ: “CONSTRUIR”,  

DE NARCÍS COSTA 
 
del 8 al 31 de març 
Al hall Del Teatre Municipal 
 
Entrada: lliure
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EXPOSICIÓ: “PELL”,  

DE PILAR FARRÉS 
 
Del 9 de març al 7 d’abril 
A la sala d’exposicions de Ca l’Anita 
 
Entrada: lliure

EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA  

SOBRE MARTÍ VERGOÑÓS 
 
Del 13 d’abril al 24 de juny 
A la sala d’exposicions de la Ciutadella  
i a la sala d’exposicions de Ca l’Anita 
 
Entrada: lliure
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Ajuntament de Roses 

www.roses.cat

Més informació:  
Departament de Cultura i Festes.  
Plaça de Catalunya, 8. Can Jordà, 2n pis.  
Tel. 972 25 24 00 (ext. 558) 
cultura@roses.cat 
www.rosescultura.cat

Inscripcions:  
Inscripcions: inscripcions obertes al  
SAC de l’Ajuntament de Roses  
o via web a inscripcions.roses.cat 


