Dijous / 01

Dilluns / 05

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)
Informació i/o inscripcions: Oficina de
Turisme, tel. 972 257 331

A les 12 h, a l'espai cultural La Ciutadella
Visita a la Roses medieval, el monestir,
els carrers principals de la vila i les seves
defenses
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuït
Informació i/o reserves: tel. 972 151 466
o patrimoni@roses.cat

A les 18 h, a Ca l'Anita
Grup de suport a la lactància materna
A càrrec de l'Associació Marones
Inscripció: maronesassociacio@gmail.com

Divendres / 02
A les 12 h, a l'espai cultural La Ciutadella
Activitat familiar: Grecs i romans a la
Ciutadella amb taller de dracma, la
moneda de Roses
Preu: 5 € per persona (a partir de 3 anys)
Informació i/o reserves: tel. 972 151 466
o patrimoni@roses.cat

Diumenge / 18
Divendres / 09
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)
Informació i/o inscripcions: Oficina de
Turisme, tel. 972 257 331

Dissabte / 10
A les 20 h, al Teatre Municipal
Teatre: Alguns dies d’ahir
De Jordi Casanovas
Preu: 15 € / Entrades a: rosescultura.cat

A les 17.30 h, a la Biblioteca
Petits lectors. Club de lectura per a nens i
nenes de 6 i 7 anys
A càrrec de la Sílvia Ametller.
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Informació i/o inscripcions: Biblioteca
Municipal, tel. 972 150 928

A les 12 h, a l'espai cultural La Ciutadella
Activitat familiar: Grecs i romans a la
Ciutadella amb taller de dracma, la
moneda de Roses
Preu: 5 € per persona (a partir de 3 anys)
Informació i/o reserves: tel. 972 151 466
o patrimoni@roses.cat

Dijous / 15
A les 18 h, a Ca l'Anita
Grup de suport a la lactància materna
A càrrec de l'Associació Marones
Inscripció: maronesassociacio@gmail.com

Divendres / 16
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)
Informació i/o inscripcions: Oficina de
Turisme, tel. 972 257 331

Dijous / 29

CASTELL DE LA TRINITAT

GEN ROSES

A les 20 h, al Teatre Municipal
Cinema Cicle Gaudí: Sentimental,
de Cesc Gay
Preu: 4,5 €
Entrades a: rosescultura.cat

Horari d’obertura:
Els dissabtes, d’11 a 17 h, i els
diumenges, d’11 a 15 h
Setmana Santa, del 29 de març al
5 d’abril, d’11 a 17 h

Divendres / 30

Escape Kids Pirata
Joc de pistes i enigmes per sortir del
castell en 40 minuts. Activitat lliure en
horari d'obertura del castell.
Preu: 3 € per nen/nena participant

- 1ª Regata Open Primavera
El 4 d’abril, a partir de les 12 h
- Copa Catalana Waszp 2021
Del 8 a l'11 d’abril
- Entrenaments de vela i de Techno 293
Per a més informació o inscripcions:
Tel. 972 257 003 / www.genroses.cat
GEN (Av. Rhode, s/n – Port Esportiu)

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)
Informació i/o inscripcions: Oficina de
Turisme, tel. 972 257 331

ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA
A les 19 h, al Teatre Municipal
Presentació del llibre: Mirmanda i el Tapís
de la Creació, de Marc Grijalvo. Entrada
lliure amb inscripció prèvia: rosescultura.cat

Dijous / 22
Dilluns / 12

Diumenge / 04
A les 11.30 i a les 12.30 h, al Teatre
Municipal
25è aniversari de l'associació d’Optimist
Teatre familiar: Lù, de la companyia
La Maduixa
Preu: 5 € (menors de 3 anys gratuït)
Entrades a: rosescultura.cat

A les 20 h, al Teatre Municipal
Teatre: Yerma
De la companyia Projecte Ingenu
Preu: 15 €
Entrades a: rosescultura.cat

Dimecres / 21

Dissabte / 03
A les 12 h, a l'espai cultural La Ciutadella
Visita a la Roses medieval, el monestir,
els carrers principals de la vila i les seves
defenses
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuït
Informació i/o reserves: tel. 972 151 466
o patrimoni@roses.cat

A les 11.30 h, al Teatre Municipal
Hora del conte, especial Sant Jordi.
Princeses en patinet i dracs que tenen
un hortet
Per a mainada a partir de 4 anys
A càrrec de la Berta del Poblet
Cal reservar a: rosescultura.cat

A les 20 h, al hall del Teatre Municipal
Xerrada: Conèixer les plantes remeieres
del nostre entorn per viure millor
A càrrec d’Àngels Casadevall
Entrada lliure amb inscripció prèvia a:
llunaticsroses@gmail.com

Divendres 23 - Sant Jordi
Tot el dia
Venda de llibres i de roses als comerços
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)
Informació i/o inscripcions: Oficina de
Turisme, tel. 972 257 331

Dissabte / 24
A les 19 h, al Teatre Municipal
Festa d’homenatge a la vellesa.
Audició musical a càrrec d’en Sam

Dissabte / 17

Diumenge / 25

A les 10 h, al Teatre Municipal
Donació de sang
Cal reservar hora: donarsang.gencat.cat

A les 11 h, davant de la Ciutadella
VII mostra del Vi DO Empordà de Roses
Per a més informació: www.visitroses.cat

Horari d’obertura:
De dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
Dilluns tancat. Setmana Santa, del 29 de
març al 5 d’abril, de 10 a 20 h
Passejades d’història - Visites guiades
29, 30 i 31 de març i 1 d'abril. A les 11 h,
16 h i 18 h en català, a les 12 h, 15 h, 17
h i 19 h en castellà i a les 14 h en francès
Dissabtes 10, 17 i 24 d’abril, i diumenges
11, 18 i 25 d'abril. A les 11 h en català
i a les 12 h en castellà
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta

Pirates al Castell
Els dies 29, 30 i 31 de març, i 1, 2, 3, 4
i 5 d'abril, a les 11 h. Activitat familiar
amb taller de barret pirata
Preu 5 € per persona a partir dels 3 anys
Un Mirador Fortiﬁcat - Visites guiades
Del 29 al 5 d'abril. A les 12 h, 13 h, 14 h,
15 h i 16 h en català, castellà i francès
Dissabtes 10, 17 i 24 d'abril. a les 11 h,
12 h, 13 h, 14 h, 15 h i 16 h en català,
castellà i francès
Diumenges 11, 18, i 25 d'abril. Visites
guiades, a les 11 h, 12 h, 13 h i 14 h
en català, castellà, francès

FUNDACIÓ ROSES CONTRA
EL CÀNCER
- Servei d'atenció psicosocial per a
malalts de càncer, supervivents i
familiars, amb cita prèvia.
- Servei d’assessorament dietètic per
a malalts de càncer, supervivents i
familiars, amb cita prèvia.
Més informació: C/ Pescadors, 13.
Tel. 972 151 295 / fundacioroses.org

TALLERS A CA L’ANITA
- Taller gratuït: Meditació creativa
Dissabte 10 d’abril, d'11 a 13.30 h
- Taller gratuït: Joc de memòria
Dissabte 17 d’abril, d'11 a 13.30 h
- Taller gratuït: Viu la llegenda
Dissabte 24 d’abril, d'11.30 a 13 h
Inscripcions a: inscripcions.roses.cat

AGENDA

ROSES
ABRIL
2021

www.rosescultura.cat

CASAL DE SETMANA SANTA
Visita a la Roses medieval, el monestir,
els carrers principals de la vila i les
seves defenses
El 27 de març, 3 i 5 d’abril, a les 12 h
Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta

Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta

Del 29 de març a l'1 d'abril de 2021

Més informació i reserves:
Tel. 972 151 466 /
patrimoni@roses.cat

OFICINA DE CATALÀ

Activitat familiar: Grecs i romans a
la Ciutadella amb el taller de dracma,
la moneda de Roses
El 28 de març, 2 i 4 d’abril, a les 12 h
Preu: 5 € per persona a partir dels 3 anys

EXPOSICIONS

Més informació i reserves:
Tel. 972 151 466 /
patrimoni@roses.cat

Horaris de Ca l’Anita: Divendres, de 17 a
20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de
12 a 14 h i de 17 a 20 h
Horaris de La Ciutadella: De dimarts a
diumenge, de 10 h a 20 h

Martí Vergoñós.
Retrospectiva 1972-2010
Del 27 de març al 30 de maig a Ca l'Anita
Del 27 de març a l'1 d'agost a La Ciutadella

Proves de col·locació: fins al 8 d'abril
Inscripció preferent: 9-12 d'abril
Inscripció general: 13-16 d'abril
Atenció presencial: del 6 al 16 d'abril,
amb cita prèvia.
Pl. St. Pere, 1, 2a (Ca l’Anita) 972 25 39 47
roses@cpnl.cat / www.cpnl.cat/oc.roses

MESURES COVID-19
Per assistir als actes cal complir amb
les mesures d'higiene i protecció establertes per les autoritats sanitàries:
ús de mascareta, higiene de mans i
distància
Teatre: Alguns dies d’ahir. 10 d’abril / 20 h

