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ACTIVITAT 
 
TALLERS 
Escriure la realitat viscuda 
Taller literari rosinc de Poesia i narrativa 
Meditació creativa 
Joc de memòria 
Viu la llegenda 
Iniciació al retrat i al dibuix de figura humana 
Escacs per a principiants 
Tarot (2n nivell) 
 
Astrologia nivell bàsic 
 
L’efecte dels números a la nostra vida 
 
Incorporar aliments saludables a la dieta 
 
XERRADES 
L’efecte dels números a la nostra vida 
Les plantes remeieres del nostre entorn 
El dol 
 
EXPOSICIONS 
La Tercera Mirada, d’Emma Alcalá 
Martí Vergoñós. Retrospectiva 1972-2010 
Escull, de Mercè Riba 

DATA 
 
 
6 de març 
13, 20 i 27 de març 
10 d’abril 
17 d’abril 
24 d’abril 
8, 15, 22 i 29 de maig 
5, 12, 19 i 26 de juny 
17 i 24 de febrer i  
3, 10, 17, 24 i 31 de març 
24 de març, 7, 14,21, 28 
d’abril, i 5 i 12 de maig 
Els dimarts, del 6 d’abril  
al 25 de maig 
15, 22 i 29 de maig 
 
 
25 de març 
29 d’abril 
20 de maig 
 
 
13 de febrer-14 de març 
27 de març-23 de maig 
12 de juny-1 d’agost
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Inscripcions 
Inscripcions: inscripcions obertes al  
SAC de l’Ajuntament de Roses  
o via web a inscripcions.roses.cat  
 

Sala d’exposicions de Ca l’Anita 
Plaça de Sant Pere, 1 
Les exposicions gaudiran d’entrada gratuïta. 
Horari: 
Divendres, de 17 h a 20 h, dissabtes, diumenges 
 i festius, de 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h 
 

Àrea de Cultura i Festes  
Teatre Municipal de Roses, 2n pis 
17480 Roses 
Tel: 972 25 24 00 (ext. 557) 
a/e: cultura@roses.cat 
www.rosescultura.cat



Un taller on s’adquiriran els criteris bàsics que s’han de 
tenir en compte quan s’escriu l’experiència pròpia o 
s’escriu una biografia aliena.

Taller: Escriure la realitat viscuda 
A càrrec d’Obradors d’històries 
Dissabte 6 de març, d’11:30 h a 13:30 h

TALLER 

Preu: gratuït 

Edat: adults 

 

Data inscripcions:  

fins al 4 de març  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Crear a partir de la poesia sempre és una arma útil con-
tra l’avorriment. Explora els teus universos a partir de 
la paraula escrita. La poesia com a eina per compren-
dre la realitat i establir nexes que ajudin a eixamplar els 
límits de la comprensió humana. Anàlisi i creació.

Taller literari rosinc: Poesia i narrativa 
A càrrec d’Abraham Fidel Ortiz 
Els dissabtes 13, 20 i 27 de març, d’11:00 h a 13:00 h

TALLER 

Preu: 10 € 

Edat: adults 

 

Data inscripcions:  

fins a l’11 de març  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Hi ha qui pensa que meditar és seure quiet amb els ulls 
tancats i respirar fondo fins a deixar la ment en blanc. 
Provem altres tipus de mindfulness que ens permetin 
meditar activament i millorar molts aspectes de la nos-
tra concentració, autoconcepte i benestar.

Taller: Meditació creativa 
A càrrec de Laia Segura 
Dissabte 10 d’abril, d’11:00 h a 13:30 h

TALLER 

Preu: gratuït 

Edat: adults 

 

Data inscripcions:  

fins al 8 d’abril  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Taller familiar de creació d’un joc de memòria (Memory) 
amb peces de fusta fetes pels nens i nenes amb l’ajuda 
d’una persona adulta.

Taller: Joc de memòria 
A càrrec de Sa Botigueta 
Dissabte 17 d’abril, d’11:00 h a 13:30 h

TALLER 

Preu: gratuït 

Edat: infantil (cal anar acompanyat, 

com a màxim, d’una persona adulta) 

 

Data inscripcions:  

fins al 15 d’abril  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat



Taller de creació de disfresses dels personatges de Sant 
Jordi, cavallers, princeses, dracs, o altres personatges 
del conte, sempre amb material reciclat.

Taller: Viu la llegenda 
A càrrec de Taleia Cultura 
Dissabte 24 d’abril, d’11:30 h a 13:00 h

TALLER 

Preu: gratuït 

Edat: infantil (cal anar acompanyat, 

com a màxim, d’una persona adulta) 

 

Data inscripcions:  

fins al 22 d’abril  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Aprenem i practiquem amb les bases tècniques i els 
coneixements anatòmics que requereix el dibuix de fi-
gura humana. Taller destinat al públic adult.

Taller: Iniciació al retrat i al dibuix de figura humana 
A càrrec de Laia Segura 
Dissabte 8, 15, 22 i 29 de maig, d’11:00 h a 13:30 h

TALLER 

Preu: 10 € 

Edat: adults 

 

Data inscripcions:  

fins el 6 de maig  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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El joc dels escacs és una barreja d’esport i ciència que 
fomenta els aspectes intel·lectuals i recreatius dels que 
el practiquen. En aquest taller aprendrem les regles i el 
funcionament, i donarem les eines bàsiques de coneixe-
ment a aquells que volen iniciar-se en aquesta pràctica.

Taller: Escacs per a principiants 
A càrrec de la mestra FIDE Patricia de León 
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de juny, d’11:00 h a 13:30 h

TALLER 

Preu: 10 € 

Edat: adults 

 

Data inscripcions:  

fins al 3 de juny  

Lloc inscripcions:  

al SAC de l’Ajuntament de Roses  

o via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Quan sentim la paraula Tarot sempre ens ve aquella 
imatge de l’endevinació, de la recerca de respostes a les 
nostres preguntes. Ningú s’imagina que el Tarot va re-
alment molt més enllà de tot això i que té a veure amb 
un antiquíssim jeroglífic anomenat l’arbre de la vida.

Taller: Tarot (2n nivell) 
A càrrec d’Ernest Ruiz 
Dimecres 17 i 24 de febrer i 3, 10, 17, 24 i 31 de març, de 17:00 h a 19:00 h

TALLER 

Preu: soci 30 € / no soci 45 € 

Edat: adults 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat



L'astrologia, tradicionalment, s'ha considerat una eina i 
un coneixement mitjanca̧nt el qual, a partir de les posi-
cions aparents dels astres, es pot interpretar, compren-
dre i organitzar un determinat coneixement de la realitat 
i de l'existència humana.

Taller: Astrologia nivell bàsic 
A càrrec de Joan Comella 
Dimecres 24 de març, 7, 14, 21, 28 d’abril, i 5 i 12 de maig, de 17:30 h a 19:30 h

TALLER 

Preu: soci 35 € / no soci 50 € 

Edat: adults 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat

En numerologia, es diu que els números són un dels 
conceptes humans més perfectes i elevats. No només 
ens ajuden a entendre i organitzar la nostra vida, sinó 
que els números tenen un significat  molt més profund 
que podem utilitzar en el nostre benefici.

Taller: L’efecte dels números a la nostra vida 
A càrrec d’Ernest Ruiz 
Els dimarts, del 6 d’abril al 25 de maig, de 17:00 h a 19:00 h

TALLER 

Preu: soci 30 € / no soci 45 € 

Edat: adults 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat
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Aprendrem a incorporar a la nostra dieta alguns aliments 
bàsics com les algues, els fermentats, els germinats, 
les flors, la cúrcuma i el gingebre... Descobrirem alguns 
dels efectes terapèutics i energètics que aporten al nos-
tre organisme. El cos és el nostre vehicle, cuidem-lo!

Taller: Incorporar aliments saludables a la nostra dieta 
A càrrec Marta Teixidó 
Els dissabtes 15, 22 i 29 de maig, de 10:00 h a 12:00 h

TALLER 

Preu: soci 10 € / no soci 15 € 

Edat: adults 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat

Els números formen part de la nostra vida, són una 
abstracció que ens ajuda a entendre i organitzar la 
nostra vida. Però la numerologia va més enllà, ens en-
senya un significat més profund i més metafísic dels 
números per comprendre millor el món i a nosaltres.

Xerrada: L’efecte dels números a la nostra vida 
A càrrec d’Ernest Ruiz 
Dijous 25 de març, de 20:15 h a 21:45 h

XERRADA 

Entrada: lliure. Cal inscripció prèvia 

Cal inscripció prèvia 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat



Conèixer les plantes remeieres del nostre entorn és en-
trar en contacte amb una saviesa mil·lenària. La remeie-
ra Àngels Casadevall ens explicarà un munt de curiosi-
tats sobre les plantes medicinals que ens envolten, ens 
ensenyarà a cuidar-les, recol·lectar-les i utilitzar-les.

Xerrada: Les plantes remeieres del nostre entorn  
A càrrec d’Àngels Casadevall 
Dijous 29 d’abril, de 20:15 h a 21:45 h

XERRADA 

Entrada: lliure. Cal inscripció prèvia 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat

El dol es relaciona amb la pèrdua d’un ésser estimat, 
aquesta absència ens impacta de maneres diferents i, 
a vegades, sorprenents. En aquesta conferència es par-
larà de l'acompanyament del dol i de les seves diferents 
fases, que inclouen la pèrdua, l'absència i el dol.

Xerrada: El dol 
Amb Tew Bunnag 
Dijous 20 de maig, de 20:00 h a 21:30 h

XERRADA 

Entrada: lliure. Cal inscripció prèvia 

Cal inscripció prèvia 

 

Inscripcions:  

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Cultural Llunàtics 

Més info: rosescultura.cat
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“La Tercera Mirada” és una instal·lació que pretén 
sensibilitzar la societat del problema de la violència 
de gènere a través de la mirada d'un nen, un dels dos 
fills del matrimoni de la història. 
Horari de sala: Entrada lliure. Divendres, de 17 h a 20 h,  

dissabtes, diumenges i festius, de 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h

Exposició: La Tercera Mirada 
De la fotògrafa Emma Alcalà 
Del 13 de febrer al 14 de març

En Martí Vergonyós tenia la seva pròpia manera de 
veure el món i no li agradaven ni les convencions ni 
passar per la norma. Un pintor popular que va pin-
tar la seva quotidianitat amb colors intensos i vi-
brants que ens transmeten la seva relació i vivència 
intensa del dia a dia. 
Horari de sala: Entrada lliure. Divendres, de 17 h a 20 h,  

dissabtes, diumenges i festius, de 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h

Exposició: Martí Vergoñós. Retrospectiva 1972-2010 
De l’artista Martí Vergoñós 
Del 27 de març al 23 de maig

Bronze, fusta i ferro com a representació simbòlica 
de l’home que, atrapat en el cercle viciós de la vida, 
s’arrapa a muntanyes d’esquerdades certeses per 
encarar el repte quotidià de no deixar-se engolir per 
les circumstàncies. 
Horari de sala: Entrada lliure. Divendres, de 17 h a 20 h,  

dissabtes, diumenges i festius, de 12 h a 14 h i de 17 h a 20 h

Exposició: Escull 
De l’artista Mercè Riba 
Del 12 de juny a l’1 d’agost



AMB EL SUPORT DE:
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