
La motxilla d’en Milfulles 
L’arbre més gran de la Ciutadella ens aju-

darà a descobrir com vivien els nens 

grecs i romans, els monjos i els soldats. 

Activitat lliure en horari d’obertura de la 

Ciutadella. Preu: 3 € 

 

Safari al museu 
Joc de pistes per trobar els animals ama-

gats dins el museu de la Ciutadella.  

Activitat lliure en horari d’obertura de la 

Ciutadella. Preu: 3 € 

 

Més informació i reserves:  
Tel. 972 151 466 / 
patrimoni@roses.cat 
 
CASTELL DE LA TRINITAT 
Horari d’obertura:  
De dilluns a diumenge, de 17 a 21 h 

 

Un Mirador Fortificat - Visites guiades 

A les 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, en català, 

castellà i francès 

Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta 

 

Pirates al Castell  
Activitat familiar amb taller de barret pirata 

Els dissabtes, a les 17 h en català. Amb 

reserva prèvia. Preu: 5 € per persona a 

partir dels 3 anys 

 

El Joc del Castell 
Joc de pistes per descobrir els enigmes 

del castell i dels que hi van viure, una 

activitat familiar per fer amb amics 

Activitat lliure en horari d’obertura del 

castell. Preu: 3 € 

 

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 

 

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

EXPOSICIONS 
Martí Vergoñós. Retrospectiva 

Fins a l'1 d'agost a La Ciutadella 

Horaris de La Ciutadella: De dilluns a  

diumenge, de 10 a 20 h 

 

Exposició: "Intangible", de Mercè Riba 

Del 12 de juny al 18 de juliol a Ca l’Anita 

Horaris de Ca l’Anita per juny:  

De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h  

i de 17 a 19.30 h. Caps de setmana i  

festius de 12 a 14 h i de 17 h 20 h 

 

 
GEN ROSES 
- 3ª Regata Open Primavera 
El 6 de juny, a partir de les 12 h 

- Entrenaments de vela i de Techno 293 

Per  a més informació o inscripcions:  

Tel. 972 257 003 / www.genroses.cat 

 
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 d’escacs per a principiants 

A càrrec de la mestra FIDE Patricia de 

León. El dissabtes 5, 12, 19 i 26 de juny,  

d’11 a 13.30 h 

Inscripcions fins el 3 de juny al SAC o a 

inscripcions.roses.cat 

 

 

MESURES COVID-19 
Per assistir als actes cal complir amb 
les mesures establertes per les autori-
tats sanitàries: ús de mascareta, higie-
ne de mans i distància

Fira de la Rosa | Del 3 al 6 de juny

AGENDA 
 ROSES 
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www.rosescultura.cat

Dijous / 03 
A les 9 h, als carrers de Roses 
Catifes de Corpus (Fira de la Rosa) 

 

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 / 04 
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 21 h, al Teatre Municipal 
Teatre: Fuita, de Jordi Galcerán 

Preu: 10 € 

A càrrec del Grup de Teatre Roses 

Entrades: www.rosescultura.cat 

 

Dissabte / 05 
A les 10 h, a Ca l'Anita 
Xerrada: "Com incorporar aliments  

saludables dins la nostra dieta" 

Dirigit per Marta Teixidó 

Inscripcions: llunaticsroses@gmail.com 

 

A les 11.30, a la Biblioteca 
Xerrada taller: ”El món dels ocells” 

Confecció d’una caixa niu per família 

Activitat familiar. Cal inscripció prèvia a la 

biblioteca. Aforament limitat 

 

A les 21 h, al Teatre Municipal 
Teatre: Fuita, de Jordi Galcerán 

Preu: 10 € 

A càrrec del Grup de Teatre Roses 

Entrades: www.rosescultura.cat 

 

Diumenge / 06 
A les 18.30 h, al Teatre Municipal 
Teatre: Fuita, de Jordi Galcerán 

Preu: 10 € 

A càrrec del Grup de Teatre Roses 

Entrades: www.rosescultura.cat 

 

Dimecres / 09 
A les 19 h, a la plaça de Catalunya 3 
Dia Internacional dels Arxius 

Visita comentada als nous fons de l'Arxiu 

Municipal. Casa Rahola Berga 

Inscripció prèvia a: amr@roses.cat 

tel. 972 151 486 

 

Divendres / 11 
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 / 12 
A les 18 h, al castell de la Trinitat 
Visita guiada i tast: "Tast de vins amb  

vistes". A càrrec del celler Martí Fabra 

Amb reserva prèvia 

Preu: 10 €/per persona 

 

Diumenge / 13 
A les 7 h, a l’estació d’autobusos 
Sortida de l'Associació Cabirols:  

Saldes - Pedraforca 

Durada: tot el dia 

Dificultat: molt exigent 

Inscripcions: www.cabirols.cat 

tel. 627118520 

 

A les 9 h, a la plaça de Catalunya 
Sortida en BTT pel Parc Natural dels 

Aiguamolls de l'Empordà (4 h aprox.) 

Preu: gratuït. Aforament limitat 

Inscripcions a l’Oficina de Turisme,  

tel. 972 257 331 

 

A les 12 h, en línia 
Fes una fideuà en línia: “Connecta’t amb la 

Fideuà”, de la Fundació Roses Contra el 

Càncer 

Preu: 25 €. Reserves: del 24 de maig a 

l’11 de juny a www.fundacioroses.org 

Recull el paquet d'ingredients del 7 a l'11 

de juny, de 18 a 20 h, a l'aula gastronòmica 

(Moll Comercial, 16). Inclou els ingredients 

per a 2 persones, vi, postres i davantal. 

Dijous / 17 
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 / 18 
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 / 19 
A les 12 h, pel canal de YouTube  
de Roses Cultura  
Dia de la Música a Roses 

Més informació a : rosescultura.cat 

 

Divendres / 25 

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 

 

Diumenge / 27 
A les 7 h, a l’estació d’autobusos 
Sortida de l'Associació Cabirols:  

Sant Aniol d'Aguja - Gorg Blau 

Durada: tot el dia 

Dificultat: moderada 

Inscripcions: www.cabirols.cat 

tel. 627118520 

 

FIRA DE LA ROSA. Del 3 al 6 juny 
Del 3 al 6 de juny 
Decoracions d'aparadors, carrers i plaça 

de l'Església, i música.  

 

El divendres 4 de juny, de 18.30 a 20 h 
al Teatre Municipal de Roses    
Inauguració de la Fira i del muntatge floral 

“Un bosc de roses” i exposició de roses. A 

càrrec de l'Associació Amics de les Roses 

de Sant Feliu de Llobregat.  

Cal inscripció prèvia. 

 

FIRA DE LA ROSA. Del 3 al 6 juny 
Dissabte 5 de juny, d’11 a 14.30 h i de 16 
a 20 h i diumenge 6 de juny, d’11 a 14.30 
h i de 16 a 20 h, al Teatre Municipal  
Muntatge floral “Un bosc de roses” i expo-

sició de roses.  

Cal inscripció prèvia 

Més informació i/o inscripcions a:  
firadelarosa.cat 
 
CAMPANYA GASTRONÒMICA  
“1.000 ROSES A ROSES 
Del 3 al 13 de juny de 2021 
Si et dius Rosa, Rosita, Roser, Rosó, Maria 

Rosa, Rosa Maria o derivats, et convidem 

a degustar un Menú de la Rosa en els 

establiments de restauració participants 

en la campanya “1.000 Roses a Roses” 

Pots reservar el teu val, a partir del 27 de 

maig, a firadelarosa.cat 
 

CAMPANYA GASTRONÒMICA  
“CÒCTELS DE ROSES” 
Del 3 al 13 de juny de 2021 
Diferents establiments de Roses us han 

dissenyat còctels florals per celebrar la 

Fira de la Rosa 

Més informació: firadelarosa.cat 
 
CAMPANYA: “ROSES ET CONVIDA 
A UN GELAT” 

Del 7 al 27 de juny de 2021 
Comprar als establiments de Roses té 

premi: per cada compra de 10 € en els 

establiments adherits podràs guanyar un 

gelat a bescanviar entre les diferents 

gelateries participants a la campanya. 

Més informació i establiments adherits: 

visit.roses.cat 

 
ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA 
Horari d’obertura:  
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

 

Passejades d’història - Visites guiades 
A les 17 en francès, a les 18 h en català, 

a les 19 h en castellà 

Preu: 5 €, menors de 7 anys gratuïta 


