
Dimarts / 05 
A partir de les 17.30 h, a la Ciutadella 
Campament de Ses Majestats els Reis 
d'Orient. 
Entrada gratuïta (aforament limitat),  

amb reserva prèvia, a través de 

www.rosescultura.cat (a partir del 21  

de desembre) o, presencialment, al Teatre 

Municipal, els dies 28, 29 i 30 de desembre 

de 2020 i 2 i 3 de gener de 2021, de 16 

a 20 h.  

En adquirir l’entrada, cal seleccionar l’hora 

de la visita. Hi ha quatre franges horàries: 

17.30 h, 18 h, 18.30 h i 19 h 

Més informació: Àrea de Cultura i Festes, 

cultura@roses.cat, tel. 972 252 400 

 

A les 19 h, pel canal de Youtube de 
Roses Cultura 

Campament de Ses Majestats els Reis 

d'Orient, en format virtual (en línia) 

 

Dijous / 07 
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 c/e a  

maronesassociacio@gmail.com per  

obtenir l'accés a les trobades en línia. 

 
Divendres / 08 
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 € nens (6-17 anys) 

Informació i/o inscripcions: Oficina de 

Turisme, tel. 972 257 331 

 

Dissabte / 09 
De 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h, a la 
Casa del Mar 
Donació de Sang. 

Cal reservar hora a: donarsang.gencat.cat 

 

A les 19 h, al Teatre Municipal 
Concert del nou disc Todo Puede Ser  

de DELPUERTO 

Amb l'artista convidada Ariadna Vieyra 

Preu entrada anticipada: 15 € / Preu a 

taquilla: 20 € 

Entrades: rosescultura.cat 

 

Diumenge / 10 
A les 7 h, a l’estació d’autobusos 
Sortida de l'Associació Cabirols:  

Requesens – Puig Neulós - Requesens 

Durada: tot el dia.  

Dificultat: exigent (*** sobre ***) 

Informació i/o inscripcions:  

www.cabirols.cat / tel. 656 737 613 

 

A les 12 h, al Port Esportiu 
1ª Regata Open Hivern, a l’Escola  

Municipal d’Esports Nàutics 

Informació i/o inscripcions: GEN Roses, 

tel. 972 257 003 / www.genroses.cat 

 

Divendres / 15 
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 € nens (6-17 anys) 

Informació i/o inscripcions: Oficina de 

Turisme, tel. 972 257 331 

 

Dissabte / 16 
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. 

 

Dijous / 21 
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Superlectors. Club de lectura per a mainada 

de 8 a 9 anys. A càrrec de la Glòria Puig-

devall. 

Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 

 

A les 18 h, en format virtual (en línia) 
Grup de suport a la lactància materna 

A càrrec de l'Associació MaRoNeS 

Contacteu a través del Facebook @maro-

nesroses, Instagram @maronesroses o 

c/e a maronesassociacio@gmail.com per 

obtenir l'accés a les trobades en línia. 

Divendres / 22 
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 € nens (6-17 anys) 

Informació i/o inscripcions: Oficina de 

Turisme, tel. 972 257 331 

 

Dissabte / 23 
A les 20 h, al Teatre Municipal 
Teatre: Una història real 
Entrada: 15 – 12 € 

Venda d’entrades a: rosescultura.cat 

 

Diumenge / 24 
A les 7 h, a l’estació d’autobusos 
Sortida de l'Associació Cabirols:  

Cadaqués - Cap de Creus 

Durada: matinal.  

Dificultat: moderada (** sobre ***) 

Informació i/o inscripcions:  

www.cabirols.cat / tel. 656 737 613 

 

Dijous / 28 
A les 20 h, al Teatre Municipal 
Cicle Gaudí de cinema: Uno para todos  
Entrada: 4,5 €   

Venda d'entrades a: rosescultura.cat 

 

Divendres / 29 
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 € nens (6-17 anys) 

Informació i/o inscripcions: Oficina de 

Turisme, tel. 972 257 331 

 

 

 

 

BÚSTIA DEL CARTER REIAL I 
L’ARBRE DE LA MIFTAL 
El 28, 29 i 30 de desembre de 2020 i  

el 2 i 3 de gener de 2021, de 16 a 20 h, 

al Teatre Municipal 
 
CURSOS DE CATALÀ A L’OFICINA 
DE CATALÀ DE ROSES 
- Cursos semipresencials (50%  

presencial  i 50% en línia): Bàsic 1, 
Bàsic 2 i Bàsic 3 

- Cursos en línia: tots els nivells 

Proves de col·locació:  

www.cpnl.cat 

Inscripcions en línia:  

www.cpnl.cat/inscripcio/  

Inscripció preferent:  

(alumnes de l'últim any): 11 i 12 de gener 

Inscripció general:  

13, 14 i 15 de gener 

Calendari cursos:  

del 25/26 de gener al 24/25 de març  

de 2021 

 

Pl. Sant Pere, 1, 2a (Ca l’Anita) 972 25 
39 47 roses@cpnl.cat - 
www.cpnl.cat/oc.roses  
 
ASSOCIACIÓ CULTURAL  
LLUNÀTICS  
Horari d’obertura:  
- El dimarts 28 de gener de 2021, de les 

19.15 a les 20.30 h 

Xerrada: “Les etapes de la teva vida en 

l'arbre de la Càbala", amb Milena Llop 

- Els dimecres, del 13 de gener al 24 de 

febrer, de les 17.30 a les 19.30 h 

Taller: "Astrologia 3r nivell", amb Joan 

Comella 

 

Més informació i/o inscripcions a:  
llunaticsroses@gmail.com 

 
CASAL INFANTIL DE NADAL 
El 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre 

de 2020, i 4 i 5 de gener de 2021, a l'Es-

cola Narcís Monturiol  

ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA 
Horari d’obertura:  
Horari d’obertura:  

De dimarts a dissabte, de 10 a 17 h.  

Diumenges, de 10 a 14 h.  

Dilluns tancat 

 

Passejades d’història 
Visites guiades. Els dissabtes i diumenges, 

a les 11 h en català i francès i a les 12 h 

en castellà i francès. Preu: 5 €, menors de 

7 anys gratuïta 

 

Activitats familiars autoguiades 
L’Espai Cultural la Ciutadella ofereix 

durant tot l’any activitats familiars  

autoguiades. 

 
Més informació i reserves:  
Tel. 972 151 466 / 
patrimoni@roses.cat 
 
CASTELL DE LA TRINITAT 
Horari d’obertura:  
Horari d’obertura: 

Dissabtes, d’11 a 17 h 

Diumenges i festius, d’11 a 15 h. 

 

Un Mirador Fortificat 
Visita guiada. Els dissabtes, a les 11 h,  

12 h, 13 h, 14 h, 15 h i 16 h, i els  

diumenges, a les 11 h, 12 h, 13 h i 14 h 

en català/castellà/francès. Preu: 5 €, 

menors de 7 anys gratuït 

 

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 

 

Activitats al Castell de la Trinitat 
Informació i reserves: Tel.972 151 466

EXPOSICIONS A CA L’ANITA 
Del 19 de desembre al 24 de gener 
Exposició de Josep Vallès:  

“Entre l'alquímia i l'art” 

Horaris de Ca l’Anita: 

De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h 

Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 

Diumenges i festius, de 12 a 14 h i de  

17 a 20 h 

 

GEN ROSES 
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 

 

FUNDACIÓ ROSES CONTRA 
 EL CÀNCER 
 

- Servei d'atenció psicosocial per a 

malalts de càncer, supervivents i fami-

liars, 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 fami-

liars, amb cita prèvia. 

Més informació: C/ Pescadors, 13.  

Tel. 972 151 295 / fundacioroses.org 

 

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 respon-
sable dels canvis d’horari imprevistos. 
 
MESURES COVID-19 
Per assistir als actes cal complir amb 
les mesures d'higiene i protecció esta-
blertes per les autoritats sanitàries: ús 
de mascareta, higiene de mans i dis-
tància

Teatre: Una història real. 23 de gener / 20 h

AGENDA 
 ROSES 
 GENER 
2021 
www.rosescultura.cat

www.visit.roses.cat 


