GENER 2022
Agenda d’activitats de Roses

visit.roses.cat

Dissabte / 01

A les 22 h, a la SUF

LA CIUTADELLA

EXPOSICIONS

A les 18.30 h, a la plaça de Frederic Rahola

Ball amb Toni Puigvert

Horari d’obertura:

- A Ca l’Anita

Ball amb Love me Tender

De dimarts a dissabte, de 10 a 17 h
Diumenge i festius, de 10 a 14 h
1 i 6 de gener tancat
Dilluns tancat

Dilluns / 17

Passejades d’història. Visites guiades

Exposició: “Mirades II”. D’Eduard Sacrest
Soy “RICE”.
Fins al 9 de gener
Horari:
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 a 20 h

Quina de l'AE Roses

Diumenge / 02
Matí, pels carrers de Roses
Patxecu, animació infantil i familiar

Diumenge / 16
A les 18 h, a la SUF

A les 18 h, a la SUF

A les 17 h, a la Biblioteca Municipal

Ball amb en Mike

Quina de l'AE Roses

Sopa de lletres: club de lectura i més
A càrrec de la Carme Rabell i la Pilar Cortés
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Inscripcions: Biblioteca de Roses, tel. 972 15 09 28 - biblioteca@roses.cat

Dilluns / 03

Dijous / 20

Matí i tarda, pels carrers de Roses

A les 18 h, a Ca l'Anita

Espectacle itinerant d'humor participatiu: Més tumacat

Grup de suport a la lactància materna
Inscripcions: maronesassociacio@gmail.com

A les 18.30 h, a la plaça de Frederic Rahola

Dimarts /04
Matí, pels carrers de Roses

Divendres / 21

Espectacle itinerant de màgia: Bicicadabra

A les 16.30 h, al Port de pesca

Tarda, pels carrers de Roses
Concert familiar de versions del grup Julay's: Duo Calavera

Visita guiada al port i a la llotja de Roses
Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)
Inscripcions: Oficina de Turisme tel. 972 25 73 31 - turisme@roses.cat

De 16 a 20 h, a la plaça General Prim

A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal

Campament de la Mitfal i el Carter Reial

Superlectors. Club de lectura a partir de 10 anys
A càrrec de la Glòria Puigdevall
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Inscripcions: Biblioteca de Roses, tel. 972 15 09 28 - biblioteca@roses.cat

Dimecres / 05
A les 19 h, a l'avinguda de Rhode
(des de l'Oﬁcina de Turisme ﬁns al port esportiu)
Cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient

A les 20.15 h, al Teatre Municipal

Dijous / 06

Teatre: Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard)
Preu: 15 €
Més informació: rosescultura.cat

A les 18.30 h, a la plaça de Frederic Rahola
Quina de l'AE Roses

Divendres / 07
A les 16.30 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses
Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)
Inscripcions: Oficina de Turisme tel. 972 25 73 31 - turisme@roses.cat

Dissabte / 08
A les 22 h, a la SUF

Dissabte / 22

A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida: Roc Colom (raquetes de neu)
Durada: tot el dia. Dificultat: ***
Ho organitza: Cabirols Roses
Més informació: www.cabirols.cat

A les 17 h, al Teatre Municipal
Festival benèfic pro Amics de Guinea-Conakry
El trencanous, a càrrec del Jove Ballet de Catalunya
Preu: 12 €
Més informació: rosescultura.cat

(anada en barca)
Roses a peu. Cadaqués – Roses: el Camí de les Dones
Dificultat: mitjana - alta. Durada: 4 h 30’ (temps de ruta)
Distància: 10,7 km Desnivell: 450 m
Preu: 2 €. Aforament limitat
Informació: Oficina de Turisme de Roses, tel. 972 25 73 31
Inscripcions: inscripcions.roses.cat

A les 22 h, a la SUF
Ball amb l'Andreu de Roses

Diumenge / 23
A les 7 h, a l’estació d’autobusos
Sortida: Vilamaniscle – Puig Esquers
Durada: matinal. Dificultat: **
Ho organitza: Cabirols Roses
Més informació: www.cabirols.cat

A les 18 h, a la SUF

Dijous / 27
A les 16.30 h, al Port de pesca

Ball amb Nou Trànsit

Visita guiada al port i a la llotja de Roses
Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)
Inscripcions: Oficina de Turisme tel. 972 25 73 31 - turisme@roses.cat

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

Divendres / 14
A les 16.30 h, al Port de pesca
Visita guiada al port i a la llotja de Roses
Preu: 6 € adults i 3,5 € (6-17 anys)
Inscripcions: Oficina de Turisme tel. 972 25 73 31 - turisme@roses.cat

Dissabte / 15
A les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal
Petits contes. Qui fa riure a la princesa?
A càrrec de l'Olga Cercós. Per a mainada a partir de 2 anys
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Inscripcions: Biblioteca de Roses, tel. 972 15 09 28 - biblioteca@roses.cat

A les 17.30 h al Teatre Municipal
Teatre: La Tercera Juventud, de José Cedena
Preu: 25 € i 30 €
Més informació: radioteletaxi.com

L’arbre més gran de la Ciutadella ens ajudarà a descobrir com vivien i a què jugaven
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 amagats dins el museu de la Ciutadella. Tot un
safari que us proposem gaudir en família
Activitat lliure en horari d’obertura de la
Ciutadella. Preu: 3 €
Més informació i reserves: 972 15 14 66 o
patrimoni@roses.cat

CASTELL DE LA TRINITAT
Horari d’obertura:
Dissabtes, d’11 a 17 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h
1 i 6 de gener tancat

Un mirador fortiﬁcat. Visites guiades
Els dissabtes i diumenges, en català,
castellà i francès
Preu: 4 €, menors de 7 anys gratuït.
No inclou l'entrada al recinte.
(Consulteu reduccions i gratuïtats)

Activitats familiars autoguiades
- El Joc del Castell
Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i els enigmes dels que hi van
viure, una activitat familiar per fer amb
amics. Activitat lliure en horari d’obertura
del castell. Preu: 3 €

- Scape Kids Pirata
Joc de pistes i enigmes per sortir del castell en 40 minuts. Activitat lliure en horari
d’obertura del castell. Preu: 3 €

Ball amb Xus de Santa Coloma

A les 18 h, a la SUF

Dijous / 13

Activitats familiars autoguiades
- La motxilla d’en Milfulles

A les 9 h, al Port de pesca o als espigons de la Riera Ginjolers

Ball amb en Xavi de Roses

Diumenge / 09

Els dissabtes i diumenges. A les 11 h en
català i francès, i a les 12 h en castellà
Preu: 4 €, menors de 7 anys gratuït. No
inclou l'entrada al recinte
(Consulteu reduccions i gratuïtats)

Divendres / 28
A les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal
Club de lectura. El colibrí, de Sandro Veronesi
A càrrec de la Mercè Lentijo. Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Inscripcions: Biblioteca de Roses, tel. 972 15 09 28 - biblioteca@roses.cat

Dissabte / 29
A les 22 h, a la SUF
Ball amb Gemma i Blanca

Diumenge / 30
A les 18 h, a la SUF
Ball amb el Duet Sharazan

A les 19 h, al Teatre Municipal
40è Aniversari del Grup de Teatre Roses i acte de comiat als
integrants que ens han deixat recentment
Més informació: Grup de Teatre Roses - agtroses@gmail.com

Totes les activitats autoguiades amb reserva
prèvia al 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat

GEN ROSES
- El diumenge 16 de gener, a les 12 h
1a Regata Open Hivern: Regata Race Reis
- Entrenaments de vela, Techno 293 i rem.
Per a més informació: tel. 972 25 70 03
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 telèfon) 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
Més informació: tel. 972 15 12 95
www.fundacioroses.org
(C/ Pescadors, 13)

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

INFORMACIÓ
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.

