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TALLERS  
Taller: Fem un minimacramé 

Taller literari: Poesia i narrativa 

Taller d’escriptura: Tècniques creatives per inspirar escriptors 

Taller d’astrologia 

Taller de geometria sagrada 

Taller de fotografia amb mòbil  

Taller: Fem un calendari d'advent diferent 

Taller creatiu: “Desfer per tornar a fer”  

Taller: Edició de vídeo 

Sortida al mar amb catamarà: “Meditació a la posta de sol i concert de bols tibetans“  

CONFERÈNCIES I XERRADES 
Xerrada informativa: Lactància materna i incorporació a la feina 

Xerrada participativa: Infància vs Psicomotricitat 

Conferència: Història de la recerca arqueològica a la Ciutadella de Roses. Un esbós 

Xerrada: Plantes remeieres 

Conferència: La Cuirassa i el llegat jueu a la Leyda medieval 

Xerrada: Beneficis terapèutics de l’aigua del mar i altres disciplines 

Xerrada informativa: Deslletament respectuós 

Presentació de les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua a Roses 

Xerrada: L'acompanyament al final de la vida i el dol 

Presentació del catàleg i taula rodona al voltant de l’exposició “La Comunitat” 

Xerrada informativa: La figura de la doula 

EXPOSICIONS  
Exposició: “La Comunitat”. 10a edició d’Empordoneses 

Exposició: “Exili” de Francesc Galí 
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TALLER FEM UN MINIMACRAMÉ 
A càrrec de Sa Botigueta 
Dissabte 26 octubre 
d‘11 a 13 h 
Taller creatiu on podreu aprendre l'art de 
teixir i trenar fils amb les mans per mitjà de 
nusos. Us proposem crear un minima-
cramé per ficar-hi un test i una planta que 
us podreu endur a casa un cop acabat el 
taller.  

Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 16 al 24 d’octubre 
Edat: Adults 

TALLER LITERARI: POESIA i NARRATIVA 
A càrrec de David Ruano i  
Abraham Fidel Ortiz 
Durada: 25 i 31 d’octubre i 8 de novembre 
de 18 a 20 h 
Crear, a partir de la poesia, sempre és una 
arma útil contra l'avorriment. Aprèn a ge-
nerar les teves pròpies idees artístiques. 
Explora els teus propis universos a partir 
de la paraula escrita. Anàlisi i creació. 

Preu: 10 € 
Inscripcions: Del 16 al 24 d’octubre 
Edat: Adults

TALLER D’ESCRIPTURA: TÈCNIQUES 
CREATIVES PER INSPIRAR ESCRIPTORS 
A càrrec d’Obrador d’històries 
Dissabte 16 novembre 
d‘11 a 13.30 h 
En aquest seminari veurem on podem anar 
a buscar la inspiració per poder generar 
idees o desencallar històries. Ens n’adona-
rem que no fa falta fer les maletes ni anar 
lluny i que, de vegades, aquest procés es 
pot convertir en un joc.  

Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 16 octubre al 4 novembre 
Edat: Adults 

TALLER D’ASTROLOGIA 
A càrrec de Joan Comella 
Durada: 9, 16, 23 i 30 d’octubre, i 6, 13, 
20 i 27 de novembre, de 17.30 a 19.15 h 
Taller d’astrologia impartit per en Joan Co-
mella. 2n nivell. L'astrologia és l'estudi es-
peculatiu de les influències dels astres 
sobre el destí dels homes.  

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Preu: Socis Llunàtics 45 € i no socis 85 € 
Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com 
Tel. 620 929 447
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TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA 
A càrrec d’Ernest Ruiz 
Durada: 15, 22 i 29 d’octubre, i 5 i 12  
de novembre, 17.30 a 19.15 h 
El terme “geometria sagrada” fa referèn-
cia al conjunt de formes geomètriques 
que es troben presents en el disseny de 
certs llocs considerats sagrats i també 
als significats simbòlics i esotèrics que 
se'ls atribueixen.  

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Preu: Socis Llunàtics 25 € i no socis 45 € 
Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com 
Tel. 620 929 447

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB MÒBIL 
“KNOWHOW” 
A càrrec del fotògraf Àngel Reynal 
Divendres 22 de novembre 
de 19 a 21 h  
Xerrada taller orientada a tot aquell que 
disposa de telèfon mòbil amb càmera i vol 
perfeccionar-se a l’hora de fer fotografies. 
Aquest Knowhow té dues parts, una de 
teòrica i una altra de pràctica (amb petit 
passeig per Roses). 

Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 16 octubre al 19 novembre 
Edat: Adults 

TALLER: FEM UN CALENDARI  
D'ADVENT DIFERENT 
Diumenge 24 novembre 
d‘11 a 13 h 
Us proposem fer un taller per elaborar un 
calendari d’advent personalitzat. 
Crearem embolcalls diferents i molt bonics 
amb paper craft i pensarem activitats, jocs 
i pistes per ficar-les a dins d’aquests embol-
calls, com a alternativa a les llaminadures. 

Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 16 d’octubre al 
20 de novembre 
Edat: Adults 

TALLER CREATIU: “DESFER PER  
TORNAR A FER”  
A càrrec de Pilar Farrés i Fiona Morrison  
Dissabte 7 de desembre 
d‘11 h a 13.30 h  
Taller familiar per a totes les edats on es 
treballaran, de forma artística, els cicles de 
la vida, i s’utilitzaran els recursos propis 
del dibuix, la pintura, el collage… 

Preu: Gratuït 
Inscripcions: Del 16 octubre al 
30 novembre 
Edat: Adult i familiar
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XERRADA INFORMATIVA: "LACTÀNCIA 
MATERNA I INCORPORACIÓ A LA FEINA"  
A càrrec de Mari Expósito, assessora en 
lactància materna 
Dimecres 16 d'octubre 
a les 18 h  
Xerrada on s’fereixen eines per mantenir la 
lactància materna quan es comença a tre-
ballar.  
 
Ho organitza: Associació MaRoNes 
Entrada: Lliure

XERRADA PARTICIPATIVA: "INFÀNCIA 
VS PSICOMOTRICITAT 
A càrrec de Sònia Moreno, Terapeuta 
Ocupacional. Centre NeuroEmpordà 
Dissabte 19 d'octubre 
a les 10.30 h 
La importància de la nostra presència, mi-
rada, escolta i sentir com a pares i mares 
en relació al procés que els infants transi-
ten durant el seu desenvolupament psico-
motor.  
 
Ho organitza: Associació MaRoNes 
Entrada: Lliure

TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEO 
A càrrec de l’Institut d’Estudis  
Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 
Dissabte 14 de desembre 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
Curs bàsic d’edició de vídeo mitjançant el 
programari Movie Maker. Es donaran pau-
tes per realitzar muntatges audiovisuals. 
Es veuran diferents tipus d’estructures de 
narració. Es donaran consells de com or-
ganitzar els arxius que es fan servir per als 
audiovisuals. 
 
Preu: 10 € 
Inscripcions: 16 octubre al 10 de desembre 
Edat: Adults 

SORTIDA AL MAR AMB CATAMARÀ: 
“MEDITACIÓ A LA POSTA DE SOL I 
CONCERT DE BOLS TIBETANS“  
A cárrec d’Edgar Tarrés 
Data a concretar 
Sortida en catamarà a la posta de sol per 
fruir d'una vetllada màgica per retrobar la 
nostra pau interior tot fent meditació i es-
coltant un concert de bols tibetans 
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Informació/inscripcions: Tel. 620 929 447 
llunaticsroses@gmail.com 
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CONFERÈNCIA: “LA CUIRASSA I EL 
LLEGAT JUEU A LA LEYDA MEDIEVAL” 
A càrrec de Xavier Payà i Marta Moran 
Dimecres 6 de novembre 
a les 19.30 h 
Els treballs arqueològics realitzats entre 
2015 i 2017 a la ciutat de Lleida han posat 
al descobert una part important del barri 
jueu de la ciutat medieval, conegut amb el 
nom de la Cuirassa.  
 
Ho organitza: Càtedra d’Arqueologia  
de Roses 
Entrada: Lliure

XERRADA: “BENEFICIS TERAPÈUTICS 
DE L’AIGUA DEL MAR I ALTRES DISCI-
PLINES” 
A càrrec de la Dra. Teresa Ilary 
Dijous 7 de novembre 
a les 20.15 h  
Xerrada  de la doctora Teresa Ilary al vol-
tant dels beneficis del’aigua de mar i altres 
disciplines. 
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure

CONFERÈNCIA: "HISTÒRIA DE LA  
RECERCA ARQUEOLÒGICA A LA  
CIUTADELLA DE ROSES. UN ESBÓS",  
A càrrec de Josep Maria Nolla 
Dimecres 23 d’octubre 
a les 19.30 h 
El catedràtic d’arqueologia de la Universi-
tat de Girona, Josep Maria Nolla, ens expli-
carà la història d’aquesta recerca, plena 
d’anècdotes i de sorpreses.  
 
Ho organitza: Càtedra d’Arqueologia  
de Roses 
Entrada: Lliure 
 

XERRADA: “PLANTES REMEIERES”  
A càrrec de Dolors Freixes, herbolària i 
trementinaire  
Dijous 24 d’octubre 
a les 20.15 h  
Xerrada impartida per a Dolors Freixes 
sobre a importància i els usos de les dife-
rents plantes remeieres.  
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure 
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XERRADA INFORMATIVA:  
"DESLLETAMENT RESPECTUÓS" 
A càrrec de Mari Expósito, assessora de 
lactància 
Dimecres 20 de novembre 
a les 18 h  
El deslletament com a part de la lactància 
materna, com portar-ho a terme respec-
tuosament per la mare i per l'infant.  
 
Ho organitza: Associació MaRoNes 
Entrada: Lliure

PRESENTACIÓ DE LES PARELLES  
LINGÜÍSTIQUES  
Dijous 21 de novembre 
a les 19.30 h 
Presentació de les parelles lingüístiques 
d’una nova edició del Voluntariat per la 
llengua a Roses, amb visita guiada i co-
mentada a l’exposició “La Comunitat”, 
d’Empordoneses. 
 
Ho organitza: Oficina de Catalá de Roses 
Entrada: Lliure
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XERRADA: “L'ACOMPANYAMENT  
AL FINAL DE LA VIDA I EL DOL”  
A càrrec de Tew Bunnag  
Dijous 28 de novembre 
a les 20 h  
Xerrada de Tew Bunnag qui acompanya les 
persones que es troben al final de la seva 
vida per ajudar-los a morir i també ajuda 
les famílies en la pèrdua. “"la pèrdua i el dol 
és trist, però si canvies l'enfocament pot 
ser positiu" 
 
Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 
Entrada: Lliure

PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG I TAULA 
RODONA AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 
“LA COMUNITAT”.  
Divendres 29 de novembre 
a les 19.30 h 
En el marc de l’exposició “La Comunitat”, 
que podeu visitar a la sala d’exposicions de 
Ca l’Anita, es proposa fer una taula rodona 
al voltant de la importància de la comuni-
tat en l’art actual.  
 
Entrada: Lliure
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XERRADA INFORMATIVA: "LA FIGURA 
DE LA DOULA" 
A càrrec de Mari Expósito, doula i asses-
sora de lactància 
Dissabte 14 de desembre 
a les 10.30 h  
La xerrada anirà centrada en el paper de la 
doula com a persona d'acompanyament 
durant l'embaràs, el part, el post part i la 
criança. 
 
Ho organitza: Associació MaRoNes 
Entrada: Lliure
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EXPOSICIÓ: “LA COMUNITAT”.  
10a EDICIÓ EMPORDONESES 
Del 16 de novembre al 15 de desembre 
Sala d’exposicions de Ca l’Anita 
Exposició multidisciplinar dels diferents 
artistes que formen part de la 10a edició 
de la mostra  “Empordoneses”. 
 
Entrada: Lliure

EXPOSICIÓ: “EXILI”, de Francesc Galí 
Del 21 de desembre de 2019 al 26 de 
gener de 2020 
Sala d’exposicions de Ca l’Anita 
Exposició de fotografies, dintre del Cicle 
“Mirades pròpies. Mostra d’artistes locals”. 
 
Entrada: Lliure

/ EXPOSICIONS /
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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 


