Dijous / 04

Dissabte / 20

ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA

EXPOSICIONS A CA L’ANITA

A les 17.30 h, en format virtual (en línia)
Superlectors. Club de lectura per a nens i
nenes a partir de 10 anys.
A càrrec de la Glòria Puigdevall.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
o c/e a biblioteca@roses.cat

A les 11.30 h, en format virtual (en línia)
Petits contes.
Per a mainada a partir de 2 anys.
A càrrec de l’Anna Vicens.
Sessió virtual pel canal Youtube i
Facebook de la Biblioteca.

Horari d’obertura:
De dimarts a dissabte, de 10 a 17 h.
Diumenges, de 10 a 14 h.
Dilluns tancat

Del 13 de febrer al 14 de març
Exposició d'Emma Alcalà: "3a Mirada"
Horaris de Ca l’Anita:
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h
Dissabtes, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, de 12 a 14 h i de
17 a 20 h

A les 18 h, en format virtual (en línia)
Grup de suport a la lactància materna.
A càrrec de l'Associació Marones.
Contacteu amb l'Associació Marones a
través de Facebook @maronesroses,
Instagram @maronesroses o per c/e a
maronesassociacio@gmail.com per
obtenir l'accés a les trobades en línia.

A les 20 h, al Teatre Municipal
Teatre: Alhayat o la suma dels dies,
de la companyia La Viciosa.
Entrada: 15 €
Més informació: rosescultura.cat

Diumenge / 07
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de l'Associació Cabirols:
Sadernes – Talaixà – El Ferran.
Durada: tot el dia.
Dificultat: moderada.
Informació i/o inscripcions: Cabirols Roses
www.cabirols.cat / tel. 627118520
A les 12 h, al Teatre Municipal
Teatre infantil d’Optimist: A taula
Espectacle de titelles i enginyeria
domèstica, de la companyia Peus de Porc.
Entrada: 5 € (menors de 3 anys gratuït).
Més informació: rosescultura.cat
A les 12 h, al Port Esportiu
2ª Regata Open Hivern.
Ho organitza: GEN Roses.

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

Diumenge / 21
A les 7.30 h, a l’estació d’autobusos
Sortida de l'Associació Cabirols:
Roses – Coll de Sant Genís – Selva de Mar.
Durada: matinal.
Dificultat: moderada.
Informació i/o inscripcions: Cabirols Roses
www.cabirols.cat / tel. 610263683

Dijous / 25
A les 20 h, al Teatre Municipal
Cinema Cicle Gaudí: La boda de Rosa.
Entrada: 4,5 €
Més informació: rosescultura.cat

Dissabte / 27
A les 20 h, al Teatre Municipal
Concert de SUU. Presentació del nou disc
Ventura.
Entrada: 15 €
Més informació: rosescultura.cat

Dijous / 18
A les 18 h, en format virtual (en línia)
Grup de suport a la lactància materna.
A càrrec de l'Associació Marones.
Contacteu amb l'Associació Marones a
través de Facebook @maronesroses,
Instagram @maronesroses o per c/e a
maronesassociacio@gmail.com per
obtenir l'accés a les trobades en línia.

Activitats familiars autoguiades
L’Espai Cultural la Ciutadella ofereix
durant tot l’any activitats familiars
autoguiades.

A l’Escola Municipal d’Esports Nàutics
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)

CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura:
Dissabtes, d’11 a 17 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h.
Activitats familiars autoguiades.
L’Espai Cultural la Ciutadella ofereix
durant tot l’any activitats familiars
autoguiades.
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

FUNDACIÓ ROSES CONTRA
EL CÀNCER
- Servei d'atenció psicosocial per a
malalts de càncer, supervivents i familiars, amb cita prèvia.
- Servei de Reiki 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

AGENDA

ROSES
FEBRER
2021

www.rosescultura.cat

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

Per publicar actes a l’agenda municipal,
aquests s’han de notiﬁcar abans del dia
10 del mes anterior a l’Àrea de Cultura:
- Tel. 972 25 24 00
- agenda@roses.cat
L’Ajuntament de Roses no es fa responsable dels canvis d’horari imprevistos.

MESURES COVID-19

www.visit.roses.cat

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

Música: Concert de SUU. 27 de febrer / 20 h

