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CA L’ANITA
TALLERS/CONFERÈNCIES/EXPOSICIONS

SETEMBRE/DESEMBRE 2018



/ TALLERS I CONFERÈNCIES /
27 de setembre              Presentació de l’Associació Llunàtics
4 d’octubre                      Lectura dramatitzada.  Pompeu Fabra, l’homenot
19 d’octubre                    Conferència: “Un món paral·lel”
25 d’octubre                    Conferència: "Cuina simbiòtica, integrativa i funcional 

per al desenvolupament de l’ésser humà"
10 de novembre             Taller de cuina creativa amb Thermomix
17 de novembre             Taller de pintura i emocions
22 de novembre             Conferència: "Millora la teva vida gràcies als olis essencials"
24 de novembre            Taller: “Calendari d’advent”
octubre-desembre        Grup de suport a l’alletament matern i a la criança

/ TALLERS INFANTILS /
27 d’octubre                   Taller familiar: “Inventa't un joc”
16 de desembre             Taller familiar: “Tió de Nadal”
20 d’octubre                   Taller de decoració de galetes de la castanyada
11 de novembre              Taller  de Sushi
15 de desembre             Taller d’astronomia

/ EXPOSICIONS /
29 de setembre             Exposició: “Un món paral·lel”, Joan Fontcuberta
24 de novembre            Exposició: “Piaisatges”, de Carles Victòria
22 de desembre             Exposició: “ Visions personals de 180º ”, de Manel Casanovas
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PRESENTACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ LLUNÀTICS

Dijous 27 de setembre, 20.15 h
L'Associació Cultural Llunàtics neix d'un
grup de gent amant de l'astrologia i amb la
inquietud d'obrir la nostra ment a noves
idees i al creixement personal per tal de re-
trobar-nos, en harmonia, amb la vida, tot
despertant la nostra consciència.

Entrada: lliure

POMPEU FABRA, L’HOMENOT
Commemoració de l’Any Pompeu Fabra

Dijous 4 d'octubre, a les 19.30 h
Lectura dramatitzada de fragments de
l’homenot que Josep Pla va dedicar a Pom-
peu Fabra, a càrrec de Jordi Massoni, de
l’Agrupació Teatral la Gespa.

Entrada: lliure

EXPOSICIÓ: “UN MÓN PARAL·LEL”
Taula rodona amb els artistes 
participants de l'exposició

Divendres 19 d’octubre, a les 20 h
En el marc de l'exposició "Un món paral·lel",
comissariada per Joan Fontcuberta, els ar-
tistes participants exploren qüestions de
percepció del territori, paisatge, tecnologia
i representació virtual de la realitat, tenint
en compte l'aparició, el 2008 del Google
Street View. Aquesta taula rodona vol es-
tablir un debat al voltant del nostre apro-
pament a la realitat. 

Entrada: lliure

XERRADA: "CUINA SIMBIÒTICA, INTE-
GRATIVA I FUNCIONAL PER AL DESEN-
VOLUPAMENT DE L’ÉSSER HUMÀ"
A càrrec de Cristian Bermúdez Melgar

Dijous 25 d'octubre, a les 20.15 h 
En Cristian Bermúdez és xef de cuina tra-
dicional, especialitzat en cuina energètica,
macrobiòtica, simbiòtica i crudivegana.
També és professor de cuina i assessor per
a particulars, per a professionals del sector
de l'alimentació i la restauració, interes-
sats en la integració de la cuina com a eina
per al desenvolupament personal.

Entrada: lliure
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TALLER DE CUINA CREATIVA
A càrrec de Maria Rosa Picamal

Dissabte 10 de novembre, a les 11.3 0 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. 

Preu: gratuït
Edat: adults
Inscripcions: de l’1 d’octubre al 5 
de novembre

TALLER DE PINTURA I EMOCIONS
A càrrec d’Ana Novella 

Dissabte 17 de novembre, a les 11.30 h

Taller per a adults. Un taller pensat per
alliberar el teu artista interior. Experi-
menta i descobreix el teu món interior a
partir de diferents tècniques pictòriques i
de jocs. 
No cal experiència. Vine i gaudeix de l’art. 

Preu: gratuït
Edat: adults
Inscripcions: de l’1 d’octubre al 10 
de novembre

XERRADA: "MILLORA LA TEVA VIDA
GRÀCIES ALS OLIS ESSENCIALS"
A càrrec d’Àngels Campà (professora 
de la UAB)

Dijous 22 de novembre, a les 20.15 h 
Els olis essencials s'utilitzen des de l'anti-
guitat ja que provenen de les plantes i con-
tenen els principis actius que es fan servir
en molts dels medicaments que consu-
mim diàriament. Si vols millorar la teva
qualitat de vida i conèixer com aprofitar el
poder terapèutic de les plantes, no et per-
dis aquesta xerrada. 

Entrada: lliure

TALLER: “CALENDARI D’ADVENT”
A càrrec de Sa Botigueta

Dissabte 24 de novembre, d’11.30 a 13 h
Ja s’acosta Nadal, per anar-nos preparant,
us proposem fer un taller per elaborar un
calendari d’advent personalitzat:
Dissenyarem 24 embolcalls diferents, al-
guns amb papers reciclats, i treballarem
diferents tècniques sobre paper i cartró.
Entre tots pensarem què podem ficar-hi, a
més d’alguna xocolatina o llaminadura.

Preu: gratuït
Edat: families i adults
Inscripcions: de l’1 d’octubre al 15 de nov.
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TALLER FAMILIAR: “TIÓ DE NADAL”
A càrrec d’AnimART Escola Taller
Dissabte 15 de desembre, de 17 a 20 h
Sabeu com van aparèixer els primers
tions? Voldríeu tenir un minitió que podreu
portar a tot arreu, com un trosset de Nadal
de butxaca? Veniu a crear un petit tió, únic,
fet amb les vostres mans i al vostre gust.

Preu: Gratuït
Edat: a partir de 6 anys
No cal inscripció

TALLERS “APRENEM JUGANT” 
Del Departament d’Ensenyament de Roses

- Taller de decoració de galetes de 
la castanyada 
Dissabte 20 octubre, de 9.30 a 14 h

- Taller de sushi
Diumenge 11 de novembre, d’11 a 13.30 h

- Taller d'astronomia
Dissabte 15 de desembre, de 10 a 13.30 h

Cal inscripció pèvia 
Més informació: Àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Roses. Tel. 972 25 24 00

GRUP DE SUPORT A L’ALLETAMENT
MATERN I A LA CRIANÇA
A càrrec de l'Associació MaRoNeS
1r i 3r dimecres de mes (oct.-des.)
de 18 h a 19.15 h
Xarxa de suport mutu entre mares. El rol
de coordinació l'exerceixen les assessores
en lactància i les especialistes en primera
infància, dones amb experiència i forma-
des que faciliten l'intercanvi d'informació,
sempre actualitzada i veraç.
Obert a dones embarassades, que alletin o
hagin alletat, que no hagin pogut alletar,
pares, avis...

Preu: gratuït

TALLER FAMILIAR: “INVENTA'T UN JOC”
A càrrec de Sa Botigueta
Dissabte 27 d’octubre, d’11.30 a 13 h
Us proposem crear un joc: inventar histò-
ries amb personatges sorprenents i ex-
traordinaris. Pintarem tot allò que us agra-
daria que sortís al conte: els personatges,
què els passa, què senten... I, en acabar el
taller, us endureu un joc acabat per poder
inventar-vos un munt d'històries a casa.

Preu: gratuït
Edat: familiar
Inscripcions: de l’1 al 20 d’octubre
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EXPOSICIÓ: “UN MÓN PARAL·LEL”, 
COMISSARIADA PER 
JOAN FONTCUBERTA

Del 6 d’octubre a l’11 de novembre
Artistes participants: Robert Feijoo, Ruben
Torras, Albert Gusí, Txema Salvans, Andrés
Galeano, David Mayo i Alberto Salván

Entrada: lliure

EXPOSICIÓ: “PIAISATGE LÍQUID ”, 
DE CARLES VICTÒRIA
Cicle Mirades Pròpies. 
Mostra d’artistes locals

Del 24 de novembre al 16 de desembre

Entrada: lliure

/ EXPOSICIONS A CA L’ANITA /

EXPOSICIÓ: “ VISIONS PERSONALS DE 180º ”, 
DE MANEL CASANOVAS
Cicle Mirades Pròpies. Mostra d’artistes locals

Del 22 de desembre de 2018 al 20 
de gener de 2019 

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 


