
DIVENDRES 07/08/2020
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 de Frederic Rahola

Concert amb l’orquestra Selvatana.

Aforament limitat. Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a

www.rosescultura.cat i al Teatre (dijous i divendres, de 12 h

a 14 h). Accés al recinte a partir de les 21 h.

A les 22 h, a la Ciutadella

Sons del Món. Concert de Miki Núñez.

Informació i venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

DISSABTE 08/08/2020
A les 6 h, a Punta Falconera

Sessió de mindfulness durant la sortida del sol. Preu: 10 €. 

Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 13 h, sortida des de l’Escala

Travessia l’Escala – Roses. IX Trofeu vintage.

Inscripcions: GEN Roses. Tel. 972 257 003  

www.genroses.cat - secretaria@genroses.cat

A les 19 h, a la Ciutadella

Espectacle infantil “Missió estrambòtica”, a càrrec dels

Trambòtics. Activitat gratuïta. Aforament limitat. Accés al

recinte a partir de les 18 h

A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola

Audició de sardanes, amb la cobla Ciutat de Girona

Aforament limitat. Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a

www.rosescultura.cat i al Teatre (dijous i divendres, de 12 h

a 14 h). Accés al recinte a partir de les 21 h.

A les 22 h, a la Ciutadella

Sons del Món. Concert de Manel.

Informació i venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

DIUMENGE 09/08/2020
A les 19 h, a la Ciutadella

Cultura i benestar. Diferents activitats per gaudir de la nos -

tra història i potenciar el benestar i la creativitat. Preu: 8 €.

Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola

Havaneres amb el grup Els Pescadors de l’Escala.

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.

A les 22 h, a la Ciutadella

Sons del Món. Concert de Stay Homas.

Informació i venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

DILLUNS 10/08/2019
A les 19 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

DIMARTS 11/08/2019
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 17 h, al litoral de Roses

Snorkel per a adults amb l’acompanyament d’un guia del

Parc Natural del Cap de Creus. Preu: 8 €. 

Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 19 h, a la Ciutadella

Espectacle infantil de màgia. “Gelicadabra”. Activitat gratuï -

ta. Aforament limitat. Accés al recinte a partir de les 18 h

A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola

Concert 10 anys de DGremlins - Ten years after.

Aforament limitat. Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a

www.rosescultura.cat i al Teatre (dijous i divendres, de 12 h

a 14 h). Accés al recinte a partir de les 21 h.

DIMECRES 12/08/2020
A les 17 h, al litoral de Roses

Snorkel en família amb l’acompanyament d’un guia del Parc

Natural del Cap de Creus. Preu: 8 € adults i 4 € nens (6-17

anys). Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 19 h, a l’accés del dolmen de la Creu d’en Cobertella

Visita guiada teatralitzada a la zona megalítica. Preu: 5 €

adults i 3 € nens (6-17 anys). 

Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

DIJOUS 13/08/2020
A les 18.30 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 interessant

història i la feina dels viticultors. Preu: 8 €. Inscripcions:

Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 19 h, als paratges naturals de Roses

Activitat guiada pels paratges naturals de Roses en bicicle -

ta elèctrica de muntanya. Preu: 12 €. Inscripcions: Oficina

de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 21 h, al Castell de la Trinitat

Visita nocturna teatralitzada “Les aventures de Lord

Cochrane”. Preu: 10 €. Menors de 7 anys gratuïta . Amb reser-

va prèvia al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat

A les 22 h, a la Ciutadella

Sons del Món. Concert de Pablo López.

Informació i venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

DIVENDRES 14/08/2020
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 19 h, al Castrum visigòtic

Visita familiar teatralitzada al Castrum visigòtic. Preu: 5 €

adults i 3 nens (6-17 anys). 

Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 21 h, al Castell de la Trinitat

Visita guiada nocturna “Nit d’estels al Castell”. Xerrada i

observació astronòmica a càrrec de Mireia Galí. En castellà

i francès. Preu: 10 €. Menors de 7 anys, gratuït. Amb reser -

va prèvia al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat

A les 22 h, a la Ciutadella

Sons del Món. Concert dels Amics de les Arts.

Informació i venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

DISSABTE 15/08/2020
A les 6 h, a Punta Falconera

Sessió de mindfulness durant la sortida del sol. Preu: 10 €. 

Inscripcions: Oficina de Turisme, tel. 972 25 73 31

A les 9.30 h, a la platja de la Perola

LXXXIV Travessia de Natació “II Memorial David Herruzo”.

Informació i inscripcions: GEN Roses. Tel. 972 257 003 

www.genroses.cat - secretaria@genroses.cat

A les 19 h, a la Ciutadella

Visita teatralitzada “Un cuiner amb estrella”. 10 €. Famílies

a partir de 3 membres: 8 €/p. Menors de 3 anys, gratuït.

Amb reserva prèvia al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat

A les 21 h, al Castell de la Trinitat

Visita guiada nocturna especial Festa Major. Preu: 10 €.

Menors de 7 anys, gratuït. Amb reserva prèvia al 972 15 14 66

A les 22 h, a la Ciutadella

Sons del Món. Concert de Lola Índigo.

Informació i venda d’entrades a www.sonsdelmon.cat

DIUMENGE 16/08/2020
A les 21 h, a la Ciutadella

Visita nocturna teatralitzada “Pizaño i les defenses de

Roses”. Preu: 10 €. Menors de 7 anys, gratuïta. Amb reserva

prèvia al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat

A les 22 h, a la plaça de Frederic Rahola

Concert de fi de festa amb l’orquestra Metropol.

Aforament limitat. Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a

www.rosescultura.cat i al Teatre (dijous i divendres, de 12 h

a 14 h). Accés al recinte a partir de les 21 h.

DRACMA 2020
Enguany, la situació sanitària que viu el país no ens permet

la celebració del tradicional acte d'entrega de la Dracma.

Tot i així, des de l'equip de govern s'ha decidit concedir la

Dracma 2020, de forma honorífica, a totes aquelles persones 

que han treballat i col·laborat per mitigar els efectes de la

pandèmia, especialment en els moments més durs del confi-

nament i l'estat d'alarma. A tots i totes, el nostre reconeixe -

ment Institucional. Gràcies!

MESURES COVID-19
Per assistir als actes cal complir amb les següents mesures:

- Ús de mascareta obligatòria.

- Higiene de mans.

- Mantenir la distància de seguretat.

- Assistir amb antelació per evitar cues i aglomeracions. 

- No poden accedir les persones amb símptomes de Covid-19 o

que hagin estat en contacte directe amb una persona malalta.

- Seguir en tot moment les indicacions de l’organització.
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