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primer i tercer dijous  
de mes 
Del 10 de gener al 14  
de març - 18 h 
Dissabte 14 i 28 - 10 h 
 
16, 23 i 30 de gener - 
17.30 h 
Dimecres 18/01 - 18.30 h 
 
Dijous 19/01 - 20 h 
 
Dissabte 21/01 - 11.30 h 
Dijous 26/01 - 20.15 h 
Divendres 27/01 - 19.30 h 
 
Diumenge 29/01 - 18.30 h 
Del 3 de febrer al 19  
de març 
Dissabte 04/02 - 20.15 h 
Diumenge 05/02 - 12 h 
Dilluns 06/02 - 17.30 h 
 
Dijous 09/02 - 17.30 h 
 
Dissabte 11/02 - 10.30 h 
Dissabte 11/02 - 10.30 h 
Dissabte 11/02 - 11.30 h 
Dilluns 13/02 - 11.30 h 
 
Dimecres 22/02 - 18.30 h 
 
Dijous 23/02 - 18.30 h 
 
Dijous 23/02 - 20.15 h 

Ca l’Anita 
 
Ca l’Anita 
 
Ca l’Anita 
 
Biblioteca 
 
Biblioteca 
 
Ca l’Anita 
 
Biblioteca 
Teatre  
Biblioteca 
 
Teatre  
Ca l’Anita 
 
Teatre  
Teatre  
Biblioteca 
 
Biblioteca 
 
Ca l’Anita 
Ca l’Anita 
Biblioteca 
Biblioteca 
 
Biblioteca 
 
Biblioteca 
 
Teatre  

Marones: Grup de suport a la lactància i 
a la criança 
Taller: Mindfulness 
 
Taller: Autosanar amb reflexoteràpia  
podal 
Bibliomakers: Crea un videojoc  
multinivell 
Presentació del llibre: Segrest a Bellevue 
de J. L. Bartolomé 
Presentació del llibre: La meditación,  
Tu fuente de poder de Josep M. Clopés 
Petits contes: Rovelló i altres contes 
Cicle Gaudí: 42 segundos 
Club de lectura: Terres mortes de Núria 
Bendicho 
Adreça desconeguda 
Exposició: “Nit”, de Jaume Geli  
i Pilar Ferrés 
Teatre: Fàtima 
Teatre Optimist: Mare Terra 
Joves lectors: Club de lectura per  
a nenes i nens de 8 i 9 anys 
Superlectors: L’Evie i els animals  
de Matt Haig 
Taller: Tapís macramé de color 
Xerrada-taller: Txikung 
Petits contes: Carnaval 
Sopa de lletres: La carta de Somerset 
Maugham 
Operabib: Introducció a l’òpera Madama 
Butterfly de Puccini 
Llegir el teatre: La cantant calba  
d’Eugène Ionesco 
Cicle Gaudí: Un año, una noche 

Data 

 

Espai 

 

Activitat 

 Diumenge 26/02 - 18.30 h 
Dilluns 27/02 - 17.30 h 
 
4 i 5 de març - 10.30 h 
Diumenge 05/03 - 12 h 
Dissabte 11/03 - 16 h 
 
Diumenge 12/03 - 18.30 h 
Dilluns 13/03 - 17 h 
Dissabte 18/03 - 11.30 h 
 
Dissabte 18/03 - 20.15 h 
23 i 24 de març / 17 h 
Divendres 24/03 - 19.30 h 
 
Dissabte 25/03 - 11 h 
Dissabte 25 de març i  
1 d’abril - 10.30 h 
Del 25 de març al 28  
de maig 
Diumenge 26/03 - 12 h 
Diumenge 26/03 - 18.30 h 
Dilluns 27/03 - 17.30 h 
Dijous 30/03 - 20.15 h 
Divendres 31/03 - 20.45h 
i 22.30 h 
Dissabte 01/04 - 20.15 h 
Diumenge 02/04 - 12 h 
 
Dimecres 05/04 - 19 h 
 
Dissabte 08/04 - 20.15 h 
Diumenge 09/04 - 12 h 
Diumenge 09/04 - 17 h 
 
 

Teatre  
Biblioteca 
 
Ca l’Anita 
Teatre  
Teatre  
 
Teatre 
Biblioteca 
Biblioteca 
 
Teatre 
Teatre 
Biblioteca 
 
Ca l’Anita 
Ca l’Anita 
 
Ca l’Anita 
 
Teatre 
Teatre 
Biblioteca 
Teatre 
A un bosc 
 
Teatre 
Teatre 
 
Biblioteca 
 
Teatre 
Teatre 
Teatre 
 
 

Teatre: Junts 
Petits lectors: Club de lectura per  
a nenes i nens de 6 i 7 anys 
Taller de Cistelleria amb Mònica Guilera 
Teatre Optimist: On vas, Moby Dick? 
Acte commemoratiu del Dia Internacional 
de les Dones 
Teatre: Buffalo Bill a Barcelona 
Sopa de lletres: Set d’Amélie Nothomb 
Petits contes: Contes d’ocells dins  
d’un cistell 
Teatre: Bona gent 
Recital de poemes Maria Verdaguer 
Club de lectura: La pregària de Txernòbil 
d’Svetlana Aleksiévitx 
Xerrada-taller: Cosmètica natural 
Taller d’escriptura recursos estilístics per 
escriure microrelat 
Exposició: “Despertar els clàssics”,  
d’Empordoneses 
Espectacle musical: Antologia poètica 
Teatre: Victòria 
Joves lectors: Joan Llop, detectiu interactiu 
Cicle Gaudí: Suro 
Espectacle: Paraules que trenquen ossos 
 
Teatre: Hamlet.01 
Teatre Optimist: De tu a Tu  
(25è aniversari de l’associació Optimist) 
Presentació del llibre El fabricant  
de records de Martí Gironell 
Teatre: Un tal Quixot 
Música-poesia: El joglar, d’Arnau Tordera 
Desfilada de moda We Love Uganda 
 
 

Data 

 

Espai 

 

Activitat 
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Dijous 13/04 - 19 h 
 
Dissabte 15/04 - 17 h 
Diumenge 16/04 - 17 h 
Dilluns 17/04 - 17 h 
 
Dimecres 19/04 - 19 h 
 
Dijous 20/04 - 20 h 
Divendres 21/04 - 20.15 h 
Diumenge 23/04 
Diumenge 23/04 - 12 h 
Diumenge 23/04 - 17 h 
 
Dilluns 24/04 - 17.30 h 
 
Dijous 27/04 - 20.15 h 
Dissabte 29/04 - 20.15 h 
Diluns 01/05 - 19 h 
Diumenge 07/05 - 12 h 
Dimecres 10/05 - 18.30 h 
 
Dissabte 13 i 20 de maig 
Dijous 18/05 - 20 h 
Dissabte 20/05 - 10 h 
Dijous 25/05 - 20.15 h 
Divendres 26/05 - 18.30 h 
 
Divendres 26/05 - 20 h 
 
Dissabte 03/06 i  
diumenge 04/06 - 21 h 
Del 17 de juny al  
27 d’agost 
Dijous 29/06 - 20.15 h 
 

Ca l’Anita 
 
Teatre 
Teatre 
Biblioteca 
 
Biblioteca 
 
Ca l’Anita 
Teatre 
Plaça Catalunya 
Plaça Catalunya 
Plaça Catalunya 
 
Biblioteca 
 
Teatre 
Teatre 
Teatre 
Teatre 
Biblioteca 
 
Ca l’Anita 
Ca l’Anita 
Ca l’Anita 
Teatre 
Biblioteca 
 
Biblioteca 
 
Teatre 
 
Ca l’Anita 
 
Teatre 
 

Presentació editorial Spècula i del llibre 
Les causes invisibles de Jaume Valor 
Entrega Premi Maria Verdaguer 
Batalla de Galls 
Sopa de lletres: La canya rebel de Nina 
Berverova 
Presentació del llibre: Trànsit de Pau Riba 
amb il·lustracions de Mercè Riba 
Xerrada: Alquímia genètica 
Teatre i dansa: La casa de Bernarda Alba 
Diada de Sant Jordi 
Petits contes de Sant Jordi 
Concert: Joan Reig amb Bagatzem,  
cançons i  poemes de collita pròpia 
Petits lectors: Club de lectura per a nens 
i nenes de 6 i 7 anys 
Cicle Gaudí: Títol a determinar 
Teatre: El pare 
XVI Cantada d’havaneres Vila de Roses 
Teatre Optimist: Lumière 
Operabib: Introducció a l’òpera  
Il trovatore de Giuseppe Verdi 
Taller: fotografia amb mòbil 
Xerrada: El pèndol 
Taller: El pèndol 
Cicle Gaudí: Títol a determinar 
Sopa de lletres: La vida privada de  
Carmina Massot de Gemma Lienas 
Club de lectura: Paraíso de Abdulrazak 
Gurnah 
Teatre: Obra a càrrec del Grup de Teatre 
de Roses 
Exposició: “Batecs”, de Mercè Riba i Dani 
Torrent 
Cicle Gaudí: Títol a determinar 
 

Data 

 

Espai Activitat 

 

04 05
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A pocs mesos de les Olimpíades de Barcelona 92, la 
selecció espanyola de waterpolo té tots els números 
per passar sense pena ni glòria. No estan preparats i 
necessiten un cop d'efecte si no volen fer el ridícul ju-
gant a casa. Aquest revulsiu arriba en forma de nou 
entrenador amb fama de dur i tècniques de treball 
més que qüestionables.

Direcció: Àlex Murrull i Dani  

de la Orden 

Guió: Carlos Franco 

Interpretació: Álvaro Cervantes,  

Jaime Lorente, Tarik Filipović,  

Cristian Valencia 

 

Entrada: 4,5 € 

Durada: 106 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
42 segundos 
Amb Álvaro Cervantes, Jaime Lorente, Tarik Filipović , Cristian Valencia 
Dijous 26 de gener  / 20.15 h 

A principis de 1933, a Alemanya, Hindenburg deixa el 
poder a un nou canceller, el nacionalsocialista Adolf 
Hitler. 
 
Mentre es produeix el tràgic ascens del Tercer Reich, 
la tendra complicitat de les primeres cartes entre l’ale-
many Martin Schulse i el jueu nord-americà Max Ei-
senstein bascularà subtilment fins a l’horror.

Autor: Kressmann Taylor 

Direcció: Maria Rosa Oliveras 

Interpretació: Constantí Fontclara, 

Martí Fontclara, Maria Dolors Parnau 

i Toni Garcia 

Veu en off: Joan B. Torrella  

 

Entrada: 8 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Adreça desconeguda 
A càrrec del Grup de Teatre Esplais 
Diumenge 29 de gener / 18.30 h 

08
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El Bernat té cinc anys i una pila de preguntes sense 
resposta: “D’on van sortir la lluna, el sol, les estrelles i 
el planeta Terra?”; “Com és que tots els dinosaures es 
van morir?”; “Abans de ser a la panxa de la mare, on 
era jo?”. 
 
Una nit, quan s’acaba d’adormir, uns personatges molt 
estranys entren a la seva habitació, hi construeixen 
una carpa de circ i es preparen per explicar-li, a través 
de diferents números, l’origen de la vida al planeta Te-
rra, des de la gran explosió del big-bang fins a l’apari-
ció de l’ésser humà.

Direcció escènica i dramatúrgia: 

Marc Hervàs 

Ajudant de direcció: Júlia Brescó 

Intèrprets: Clara Dalmau i Jordi Hervàs 

Veu del Bernat: Laura Hervàs 

Titelles, objectes i vestuari: Martí Doy 

Escenografia: Anna Alcubierre 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 50 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
Mare Terra 
Companyia del Príncep Totilau  
Diumengre 5 de febrer / 12 h 

Un gat, una gavina, una dona que es mira una pel·lí-
cula o que ho intenta, un traficant, un home amb un 
caminar peculiar: tots són personatges d'un text cons-
truït amb frases breus, com disparades contra uns es-
pectadors i espectadores que s'enfronten a una realitat 
crua i violenta que ens parla de la naturalesa fràgil i 
incomprensible de l'ésser humà.

Autor i director: Jordi Prat i Coll 

Intèrprets: Mercè Arànega i Queralt 

Casasayas  

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Fàtima 
Amb Mercè Arànega  
Dissabte 4 de febrer / 20.15 h 
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Ramon i Céline són una jove parella que es troba al lo-
cal Bataclan de París la nit del 13 de novembre de 
2015. 
 
Durant l'assalt terrorista, tots dos aconsegueixen, ca-
dascun pel seu costat, entrar al camerino dels músics 
i refugiar-s'hi. En sortir ja no són els mateixos. I no sa-
ben si ho podran tornar a ser.

Direcció: Isaki Lacuesta 

Guió: Isa Campo, Isaki Lacuesta, 

Fran Araújo sobre la novel·la de  

Ramon González Pau, amor i death 

metal. 

Interpretació: Nahuel Pérez Biscayart, 

Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba 

Guilera, Natalia de Molina, C. Tangana 

 

Entrada: 4,5 € 

Durada: 120 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Un año, una noche 
Dirigida per Isaki Lacuesta 
Dijous 23 de febrer  / 20.15 h 

Quatre desconeguts entren, un bon dia, a l'ascensor 
d'un gran bloc d'oficines i es queden penjats JUNTS. 
 
Què passarà? Parlaran entre ells? I de què? Algú els 
ajudarà i sortiran ràpid? Serà una situació angoixant? 
Seran incompatibles entre si? Serà l'ascensor un lloc 
ple de secrets que anirem descobrint?

Escrita i dirigida: Glòria Matamala 

 

Entrada: 8 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Junts 
A càrrec de Dinàmics teatre 
Diumenge 26 de febrer / 18.30 h 



15

En motiu del Dia Internacional de les Dones, des de 
l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Roses es pro-
jectarà un documental on diferents dones del muni-
cipi en són protagonistes.

Entrada: Gratuïta 

Més info: rosescultura.cat

Documental 
Un camí fet, molt camí per recórrer 
Acte commemoratiu del Dia Internacional de les Dones 
Dissabte 11 de març / 16 h 

14

A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre 
que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. 
Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que 
li explicarà la història de la Moby Dick. 
 
Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin 
reviuran les aventures de la gran balena blanca per 
lliurar-se dels arpons del capità Ahab i seguir nedant 
lliure pels 7 mars.

Direcció: Joan-Andreu Vallvé 

Disseny dels titelles i escenografia: 

Joan-Andreu Vallvé 

Construcció dels titelles:  

Joan-Andreu Vallvé i Òscar Ribes 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 50 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
On vas, Moby Dick? 
Cia. Centre de titelles de Lleida 
Diumenge 5 de març / 12 h 
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Una reconeguda periodista barcelonina, dels nostres 
dies, aconsegueix, en exclusiva, una entrevista pòstu-
ma al mateix Buffalo Bill, per parlar de tot plegat. 
 
Buffalo Bill, “el primer famós de la història”, va ser un 
intrèpid explorador i caçador de búfals, conegut per 
les seves proeses en les anomenades guerres índies 
dels EUA. 
 
El desembre de 1889 va actuar a Barcelona. Buffalo 
Bill i la seva troupe es van instal·lar en un gran solar 
on avui conflueixen els carrers Rosselló i Muntaner. 
Les cròniques diuen que -a diferència de la resta del 
món- Buffalo Bill no va despertar gaire entusiasme als 
barcelonins.

Autor: Ramon Madaula 

Direcció: Mònica Bofill 

Intèrprets: Ramon Madaula  

i Raquel Sans 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 75 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Buffalo Bill a Barcelona 
Amb Ramon Madaula i Raquel Sans 
Diumenge 12 de març / 18.30 h 

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, ac-
trius, dramatúrgies, direccions, escenografies…, però 
ens hem oblidat d’una peça clau del teatre: el públic. 
 
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un 
homenatge al públic en un espectacle únic i impossi-
ble de repetir perquè el públic n’és el protagonista. 
 
Un protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que 
escriuran l’argument d’aquesta experiència. Un espec-
tacle on Quim Masferrer vol ser el teu espectador.

Autor, guió i direcció:  

Quim Masferrer 

 

Entrada: 18 € 

Durada: 105 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Bona gent 
Amb Quim Masferrer 
Dissabte 18 de març / 20.15 h 
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Recitacions de poemes d'alumnes de primària que 
concursen al Premi Maria Verdaguer de recitació del 
44è Concurs per a la Joventut de l'Alt Empordà que 
convoca Òmnium Cultural. 

Entrada: Gratuïta 

Organitza: Òmnium Cultural 

Col·labora: Ajuntament de Roses

Poesia 
Premi Maria Verdaguer de Recitació 
A càrrec d’Òmnium Cultural 
Dijous 23 i divendres 24 de març / 17 h 

Un recull de poemes dels grans poetes espanyols de 
tota la història, transformats en cançons: rumba, tan-
go, malaguenya, folk, tradicional. 

Entrada: Gratuïta 

Més info: rosescultura.cat

Música i poesia 
Espectacle musical: Antologia poètica espanyola 
A càrrec de Poètic Trio 
Diumenge 26 de març / 12 h 

Victòria no és només un nom de dona, és una metà-
fora dels petits triomfs dels ciutadans d’una pobra, 
trista, bruta i desesperada Barcelona de l’any 1951, 
acabada de sorgir de la repressió i la postguerra. Si-
tuacions que ens acosten temps remots, en plena dic-
tadura franquista, en què la por era la protagonista, 
però on l’amor i l’esperança també hi eren presents.

Direcció: Àngels Barrientos i Jaume 

Pujadas 

Intèrprets: Carme Magester, Quim 

Pastoret, Dolors Quer, Jaume Pujadas, 

Ricard Catalan, Pere Gich M. Àngels 

Galí 

 

Entrada: 8 € 

Durada: 140 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Victòria 
A càrrec de Tequatre 
Diumenge 26 de març / 18.30 h 



21

amlet, protagonista de la tragèdia més famosa i cele-
brada de William Shakespeare, apareix davant els es-
pectadors del segle XXI per explicar, analitzar, comen-
tar, disseccionar i jugar amb les rèpliques, personatges 
i accions del primer acte de l’obra. 
 
I ho fa ben bé com un comediant de Stand-up Co-
medy (potser caldria dir de “Stand-up Tragedy”).

Text i direcció: Sergi Belbel 

Interpretació: Enric Cambray 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 120 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Hamlet.01 
De Sergi Belbel amb Enric Cambray 
Dissabte 1 d’abril / 20.15 h 

20

L’Helena i l’Iván es proposen construir una nova vida 
als boscos de sureres, però els seus diferents punts de 
vista sobre com viure a la terra emergeixen, i desafien 
el seu futur com a parella.

Direcció: Mikel Gurrea 

Guió: Mikel Gurrea, Francisco  

Kosterlitz 

Interpretació: Vicky Luengo, Pol  

López, Ilyass El Ouahdani 

 

Entrada: 4,5 € 

Durada: 116 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Suro 
Amb Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani 
Dijous 30 de març / 20.15 h 
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Tot comença amb una pretesa conferència sobre la 
novel·la d’El Quixot. 
 
Però la cosa es torça quan apareix un personatge de 
manteniment de la sala, un tipus simpàtic que s’adre-
ça al personatge principal sense complexos, mostrant 
una saviesa popular, pragmàtica i directe, és la reen-
carnació del Sancho Panza contemporani. 
 
Marcel Tomàs torna als escenaris amb una proposta 
d’humor, multidisciplinar que pren l’obra d’El Quixot 
com a punt de partida per explicar la relació entre dos 
amics incondicionals, que malgrat les seves diferèn-
cies, transiten pel món vivint plegats aventures tan es-
bojarrades com sigui possible.

Autors: Marcel Tomàs i Susana Lloret 

Direcció: Marcel Tomàs i Marta Ribera 

Intèrprets: Marcel Tomàs i  

Toni Escribano 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 80 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Un tal Quixot 
A càrrec de Cascai Teatre 
Dissabte 8 d’abril / 20.15 h 

Quelcom es trenca i s’esfondra un mur fet a base de 
cubs. D’entre les seves restes, apareixen dotze perso-
nes que proven infinitud de formes per reconstruir un 
nou món. 
 
Malgrat la inestabilitat dels cubs i els fracassos a què 
s’enfronten, els personatges s’esforcen per assolir el 
seu objectiu, treballant de forma col·lectiva i amb un 
lema que els impulsa a seguir endavant: “Si caminem 
sols, anem més de pressa; si caminem junts, arribem 
més lluny”.  
 
Una performance visual, circense, amb música en di-
recte i molt, molt d’humor.  

Idea original: Nacho Flores i  

Joaquim Aragó 

Direcció: Nacho Flores 

Artistes: Circ Vermut (Jordi Mas,  

David Candelich), Circ Bombeta 

(Oriol Morgades, Quique Maltas, 

Sergi Comesa, Manolo Osoyo),  

Alberto Munilla, Ramón Giménez, 

Nacho Flores 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 60 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
De tu a tu - 25è aniversari de l’associació Optimist 
A càrrec de l’Agrupació Mur 
Diumenge 2 d’abril / 12 h 
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Durant els segles XII i XIII els joglars eren els encarre-
gats d’interpretar les obres que escrivien els trobadors. 
Recorrien les diverses corts, places i palaus dels reg-
nes per cantar-hi els versos de les seves composicions 
èpiques i líriques més aclamades dels seus temps. 
 
L’any 2022 es van commemorar els 120 anys de la 
mort de Jacint Verdaguer i Arnau Tordera s’ha propo-
sat fer reviure aquest format als nostres dies per tal 
d’homenatjar l’efemèride.

Entrada: Gratuïta 

Més info: rosescultura.cat

Música i poesia 
Arnau Tordera 
El Joglar amb textos de Jacint Verdaguer 
Diumenge 9 d’abril / 12 h 

Moda i solidaritat s'uneixen contra la pobresa infantil 
i a benefici dels nens i nenes d'Uganda. 
 
Les botigues de Roses se sumen a aquesta gala benè-
fica amb una desfilada de moda a càrrec dels infants 
i els joves de Roses per ajudar-los a cobrir les seves 
necessitats educatives, per tal de lluitar entre tots per 
un món més just i per seguir mirant el futur amb es-
perança.

Presentació i coordinació: Alberto 

Márquez de FreeLance Models 

Organitza: We Love Uganda 

Col·labora: Ajuntament de Roses  

i Comerciants de Roses 

 

Donatiu solidari: 6 € 

Més info: rosescultura.cat

Espectacle solidari 
We Love Uganda 
Desfilada solidària contra la pobresa infantil 
Diumenge 9 d’abril / 17 h 

Entrega de premis als alumnes de primària que han 
participat en el Premi Maria Verdaguer de Recitació 
del 44è Concurs per a la Joventut de l'Alt Empordà que 
convoca Òmnium Cultural. 

Entrada: Gratuïta 

Organitza: Òmnium Cultural 

Col·labora: Ajuntament de Roses

Poesia 
Premi Maria Verdaguer de Recitació 
Entrega de premis 
Dissabte 15 d’abril / 17 h 

Nova edició del Roses Freestyle, la competició de rap 
i hip-hop de la vila de Roses on diferents joves s’en-
fronten entre ells amb batalles de rimes. 
El freestyle és un estil musical que consisteix a rapejar 
de forma improvisada sobre una base. La persona que 
improvisa se l'anomena raper, MC o freestyler.

Entrada: Gratuïta 

Més info: rosescultura.cat

Música 
Roses Freestyle 
Batalla de Gallos 
Diumenge 16 d’abril / 17 h 



El Jove Ballet de l’Escola Pilar Sánchez, estrena aques-
ta divertida i tràgica adaptació del clàssic de Federico 
García Lorca, en què  la dansa i el teatre es donen la 
mà per no deixar indiferent a ningú.

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre i dansa 
La casa de Bernarda Alba 
Amb el Jove Ballet de l’Escola Pilar Sánchez 
Divendres 21 d’abril / 20.15 h 
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El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia 
del Cinema Català amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya. Té la voluntat de promoure el consum de 
cinema català a tot el territori de llengua catalana, 
prestigiar la cinematografia feta aquí i fomentar un 
hàbit de consum en el públic, amb la voluntat de faci-
litar-li l’accés a les històries que més directament l’in-
terpel·len. 

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Títol a deteminar 
Dijous 27 d’abril / 20.15 h

L'Andreu, un home de setanta-sis anys, culte, sorne-
guer i tossut, està perdent la memòria, però es resis-
teix a acceptar cap mena d'ajuda i rebutja tots els 
cuidadors que la seva filla, l'Anna, intenta contractar. 
 
A mesura que tracta de donar sentit a les seves cir-
cumstàncies canviants, l'Andreu comença a dubtar 
dels seus éssers estimats, de la seva ment i, fins i tot, 
de la seva pròpia vivència de la realitat.

Direcció: Josep Maria Mestres 

Títol original: Le Père 

Autoria: Florian Zeller 

Traducció: Joan Sellent 

Intèrprets: Josep Maria Pou, Rosa  

Renom, Josep Julien, Victòria Pagès, 

Mireia Illamola i Pep Pla 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 120 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
El pare 
Amb Josep Maria Pou 
Dissabte 29 d’abril / 20.15 h 
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Els Pescadors Badia de Roses són una formació rosin-
ca que amb el pas dels anys han anat consolidant-se 
com una formació imprescindible en les diferents ac-
tuacions que ens duen a terme a la Vila. 
 
Neus Mar és una reconeguda veu femenina dins del 
món de l’havanera on ha destacat per la seva veu ca-
rregada de matisos, clara i transparent. L' acompan-
yen Emilio Sánchez a la guitarra, Florenci Trullàs al 
violí, Ivó Oller a la trompeta, Pep Rius al contrabaix i 
Toni Gadea a la percussió.  

Entrada: Gratuïta 

Durada: 90 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Música 
XVII Cantada d’Havaneres Vila de Roses 
A càrrec de Neus Mar i Els Pescadors Badia de Roses 
Dilluns 1 de maig / 19 h 

Mai havia estat tan divertit haver d’esperar. Com si fos 
una pel·lícula de cine mut, el Txema Muñoz desitja 
que arribi el tren. Mentre no arriba, la seva imaginació 
anirà més enllà de l’estació on es troba. 
 
Una bombeta, una jaqueta i la seva motxilla el trans-
portaran a un lloc màgic, entranyable i còmic. 
 
Puges al tren?

Idea original: Txema Muñoz 

Actor: Txema Muñoz 

Visió externa: Carles Sans (Tricicle) 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 55 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
Lumière 
Cia. Txema Muñoz 
Diumenge 7 maig / 12 h 
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El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia 
del Cinema Català amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya. Té la voluntat de promoure el consum de 
cinema català a tot el territori de llengua catalana, 
prestigiar la cinematografia feta aquí i fomentar un 
hàbit de consum en el públic, amb la voluntat de faci-
litar-li l’accés a les històries que més directament l’in-
terpel·len. 

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Títols a deteminar 
Dijous 25 de maig / 20.15 h 
Dijous 29 de juny / 20.15 h

Un any més el Grup de Teatre de Roses representarà 
una obra al Teatre Municipal. 
 
La història del Grup de Teatre de Roses està estreta-
ment lligada a la nostra vila. Des de la seva primera 
representació, l'any 1982, són molts els rosincs i les ro-
sinques que n'han format part. 
 
Ara, l’agrupació, amb més de 40 anys d’història se-
gueix acostant el teatre amateur a totes les persones 
de la nostra vila. 

Ho organitza: Grup de Teatre de Roses 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Grup de Teatre de Roses 
Grup de Teatre de Roses 
Dissabte 2 i diumenge 3 juny / 21 h 



CA L’ANITA 
CENTRE 
CULTURAL  
Tallers 
Xerrades 
Exposicions
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La pràctica del mindfulness ens allibera la ment, re-
dueix les preocupacions i l’estrès, i ens ajuda a l’auto-
gestió dels sentiments i emocions personals.

Taller de mindfulness 
A càrrec d’Edgar Tarrés 
Els dimarts del 10 de gener al 14 de març / De 18 h a 19 h

Taller 

Preu socis Llunàtics: 30 € 

No socis Llunàtics: 45 € 

 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Saps qui ets? Et coneixes a 
tu mateix, el teu veritable 
ésser? Saps quin és el pro-
pòsit de la teva vida? Saps 
com superar els teus afe-
rraments? Vols saber com 
pots assolir els teus objec-
tius i una vida plena? Saps 
on resideix la teva força, el 
teu veritable poder?

Presentació llibre: La meditación – Tu fuente de poder   
A càrrec de l’autor Josep M. Clopés 
Dijous 19 de gener / 20 h

Presentació llibre 

Entrada: Lliure 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Els artistes arrosseguen la memòria del mar proper 
dins de Ca l’Anita per escumejar-hi la persistència 
del negre.  
Ens acompanyarà el dia de la inauguració la Cia.  
El Paller amb una peça creada per a l'exposició. 

Exposició: Nit 
Pilar Farrés i Jaume Geli  
Del 3 de febrer al 19 de març

Exposició 

Entrada: Lliure 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Si tenim mal de cap, de panxa, dolors en general, ner-
vis, insomni, etc. Tocant una sèrie de punts en el peu 
es poden alleujar, abans de prendre fàrmacs. Us en-
senyaré com tocar, buscar, palpar i connectar amb el 
peu. La reflexologia és molt poderosa.

Taller: Autosanar amb Reflexoteràpia Podal 
A càrrec de Pilar Piqué 
Dissabtes 14 i 28 de gener / De 10 h a 12.30 h

Taller 

Preu socis Llunàtics: 10 € 

No socis Llunàtics: 25 € 

 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 



El qigong (txikung) és un art mil·lenari xinès adreçat a 
la millora de la salut, en el qual intervenen exercicis 
estàtics i dinàmics, respiració, meditació i sons. 
Es tracta de moviments molt suaus i fàcils, aptes per 
totes les persones de qualsevol edat, estat o condició.

Xerrada pràctica: Txikung 
A càrrec de Ruth Pagès 
Dissabte 11 de febrer / De 10.30 h a 13 h

Xerrada pràctica 

Preu socis Llunàtics: Gratuït 

No socis Llunàtics: 5 € 

 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Aprendrem a crear diferents punts de macramé fins 
aconseguir un tapís colorit.

Taller: Tapís macramé de color 
A càrrec de Sa Botigueta 
Dissabte 11 de febrer /  De 10.30 h a 13.30 h

Taller 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: Fins el 8 de febrer a 

inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

L’objectiu d’aquest taller és que els assistents tinguin 
una primera presa de contacte amb el món de la cos-
mètica natural, per tal de descobrir-ne els seus beneficis.  
rendrem a formular les nostres pròpies cremes, un-
güents i colònies cosmètiques i terapèutiques.

Xerrada-taller: Cosmètica natural 
A càrrec d’Agnès Fàbregas Badosa, naturòpata 
Dissabte 25 de març / D’11 h a 13 h

Xerrada-taller 

Preu socis Llunàtics: Gratuït 

No socis Llunàtics: 5 € 

 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Aprendrem a fer una motxilla de vímet. Antigament els 
jornalers les utilitzaven per a la campanya de l’oliva.

Taller: Cistelleria: Motxilla de vímet 
A càrrec de Mònica Guilera 
Dissabte 4 i diumenge 5 de març / De 10 h a 18 h

Taller 

Preu: 10 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Spècula és una editorial in-
dependent especialitzada 
en ficció especulativa: cièn-
cia-ficció, fantasia i terror 
sobrenatural, que aposta 
per les autores i autors que 
escriuen en català.

Presentació: Editoral Spècula i llibre Les causes invisibles 
A càrrec Jordi Casals i Jaume Valor 
Dijous 13 d’abril / 19 h

Presentació 

Entrada Lliure 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

El projecte Empordoneses arriba a la 13a edició amb 
una mostra col·lectiva que reuneix una seixantena de 
noms vinculats a la creació artística i literària empor-
danesa.

Exposició: Despertar els clàssics 
Projecte Empordoneses 
Del 25 de març al 29 de maig

Exposició 

Entrada: Lliure 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Un microrelat és un text literari narratiu breu, concís 
i d'una gran intensitat expressiva. En aquest taller 
aprendrem les tècniques per construir un relat breu 
amb una enorme capacitat suggeridora.

Taller: Recursos estilístics per escriure microrelats 
A càrrec de Revista Miligramo 
Dissabte 25 de març i 1 d’abril / De 10.30 h a 13.30 h

Taller 

Preu: 10 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Necessites aixecar el peu de l’accelerador, tornar a tro-
bar el teu equilibri interior i harmonitzar la teva psique? 
Et sedueix la idea de convidar la teva ànima a un fan-
tàstic spa aquàtic per tal que descobreixi plaers que 
no hauria pogut imaginar?

Xerrada: Alquímia genètica 
A càrrec de Soleika Llop 
Dijous 20 d’abril / 20 h

Xerrada-taller 

Entrada: Lliure 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 
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L’escultora Mercè Riba i el pintor i il·lustrador Dani To-
rrent, mare i fill, presenten a Ca l’Anita un pont creatiu 
entre els dos artistes.

Exposició: Batecs 
De Mercè Riba i Dani Torrent 
Del 17 de juny al 27 d’agost

Exposició 

Entrada: Lliure 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Tallers: Grup de suport a la lactància i a la criança 
A càrrec de l'Associació Marones 
El primer i el tercer dijous de gener a juny / De 18 h a 19.30 h

Tallers 

Més info: 

maronesassociació@gmail.com 

 

Ho organitza: Associació Marones 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

L’Associació Marones som una entitat sense ànim de 
lucre que volem oferir acompanyament, informació i 
suport a les mares que desitgin alletar els seus infants, 
per tal que la lactància tingui èxit, així com acompan-
yament, informació i suport sobre la primera criança.

Taller orientat a qui disposa de telèfon mòbil amb 
càmera i vol perfeccionar-se a la hora de fer fotogra-
fies. Aquest taller té dues parts: una de teòrica i una 
altra de pràctica (amb petit passeig per Roses), per tal 
de treballar allò que hem après. 

Taller: Com millorar les fotografies que fem amb el mòbil 
A càrrec d’Àngel Reynal 
Dissabte 13 i 20 de maig / De 10.30 h a 13.30 h

Taller 

Preu: 10 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Núria Freixas treballa amb diferents tècniques per aju-
dar en l’àmbit transpersonal, entre elles, el pèndol. 
La xerrada es basarà en una introducció de les diferents 
funcionalitats que podem donar al pèndol, tot i no tenir-
ne cap experiència.

Xerrada: El pèndol 
A càrrec de Núria Freixas, terapeuta transpersonal 
Dijous 18 de maig / 20 h

Xerrada 

Entrada: Lliure 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

El taller consta d’una part teòrica i una part pràctica.  
Aprendrem a trobar objectes perduts, a regular txak-
res, ajudar a distància… i molt més. 
Es pot assistir sense experiència prèvia i s’entregarà 
material per treballar. 

Taller:  El pèndol 
A càrrec de Núria Freixas, terapeuta transpersonal 
Dissabte 20 de maig / De 10 h a 13.30 h

Taller 

Preu socis Llunàtics: 10 € 

No socis Llunàtics: 25 € 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

Edat: Adults 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 



BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
Clubs de lectura 
Contes 
Presentacions 
de llibres
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Bibliomakers: Crea un joc multinivell 
Creació de videojocs en Bloxels 
16, 23 i 30 de gener / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Edat: Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Presentació llibre: Segrest a Bellevue, de J. L. Bartolomé 
A càrrec d’Eduard Campà i el mateix autor 
Dimecres 18 de gener / 18.30 h

Noves aventures de l’ara sergent Crispeta, amb un planter nou d’agents i intrigues que deixen de ser-ho al 

final dels cinc contes. 

Entrada: lliure 

Aforament: limitat 

Petits contes: Rovelló i altres contes 
A càrrec de l’Olga Cercós 
Dissabte 21 de gener / 11.30 h

Entrada: lliure 

Aforament: limitat 

Edat: Per a nens i nenes a partir de 3 anys 

Club de lectura: Terres mortes, de Núria Bendicho 
A càrrec de Fernando Zuloaga 
Divendres 27 de gener / 19.30 h

La mort violenta d’en Joan és l’inici d’aquesta novel·la que descabdella la història d’una nissaga maleïda. 

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Joves lectors: Club de lectura per a nens i nenes de 8 i 9 anys 
A càrrec de Sònia Giner 
Dilluns 6 de febrer / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a nens i nenes de 8 i 9 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Superlectors: L’Evie i els animals, de Matt Haig 
A càrrec de Glòria Puigdevall 
Dijous 09 de febrer / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a nens i nenes a partir de 10 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Petits contes: Carnaval 
A càrrec d’Anna Vicens 
Dissabte 11 de febrer / 11.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a mainada a partir de 3 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Sopa de lletres: La carta, de Somerset Maugham 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 13 de febrer / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca
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Operabib: Introducció a l’òpera Madama Butterfly de Puccini 
A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich de la Fundació Òpera Catalunya 
Dimecres 22 de febrer / 18.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Llegir el teatre: La cantant calba, d’Eugène Ionesco 
A càrrec d’Enric Matarrodona 
Dijous 23 de febrer / 18.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Petits lectors: club de lectura per a nens i nenes de 6 i 7 anys 
A càrrec de Silvia Ametller 
Dilluns 27 de febrer / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a nens i nenes de 6 i 7 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Sopa de lletres: Set, d’Amélie Nothomb 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 13 de març / 17 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Petits contes: Contes d’ocells dins d’un cistell 
A càrrec d’Alma i la mar de contes 
Dissabte 18 de març / 11.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a mainada a partir de 3 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Club lectura: La pregària de Txernòbil, d’Svetlana Aleksiévitx 
A càrrec de Mar Pèlach 
Divendres 24 de març / 19.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Joves lectors: Joan Llop, detectiu interactiu, de Lourdes Boïgues 
A càrrec de Sònia Giner 
Dilluns 27 de març / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a nens i nenes de 8 i 9 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Presentació llibre: El fabricant de records, de Martí Gironell 
A càrrec de Martí Gironell i Pilar Cortés 
Dimecres 5 d’abril / 19 h

El doctor Masgrau, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona, rep una visita inesperada 

que du una capsa de fotografies inèdites i compromeses d’en Valentí Fargnoli. Eren els seus grans secrets. 

Entrada: lliure 

Aforament: limitat 
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Sopa de lletres: La canya rebel, de Nina Berverova 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 17 d’abril / 17 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Presentació llibre: Trànsit, de Pau Riba 
A càrrec de Mercè Riba 
Dimecres 19 d’abril / 19 h

Sis poemes llargs escrits a mitjans dels 80 dels quals tan sols existeix una curta edició de bibliòfil, en làmines 

de gran format il·lustrades amb dibuixos a llapis i gravats de la seva germana Mercè Riba. 

Entrada: lliure 

Aforament: limitat 

Petits lectors: club de lectura per a nens i nenes de 6 i 7 anys 
A càrrec de Silvia Ametller 
Dilluns 24 d’abril / 17.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Per a nens i nenes de 6 i 7 anys 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Operabib: Introducció a l’òpera Il trovatore de Giuseppe Verdi 
A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich de la Fundació Òpera Catalunya 
Dimecres 10 de maig / 18.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Sopa de lletres: La vida privada de la Carmina Massot, de Gemma Lienas 
A càrrec de Carme Rabell, Pilar Cortés i amb la presència de l’autora 
Divendres 26 de maig / 18.30 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca

Club lectura: Paraíso, d’Abdulrazak Gurnah 
A càrrec de Toni Martínez 
Divendres 26 de maig / 20 h

Preu: Gratuït 

Aforament: limitat 

Edat: Adults 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca
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ALTRES 
ACTIVITATS 
Paraules que trenquen ossos 
Divendres 31 de març 
A les 20.45 h i a les 22.30 h, en un paratge per determinar 
Un grup reduït de persones, amb un mòbil a la mà, s'endinsa de nit al bosc. Allà viuran 
una experiència introspectiva i, alhora, comunitària, que els farà reflexionar sobre la seva 
(des)connexió amb la natura i sobre la vigència de la nostra tradició oral en un món en-
voltat de tecnologia. 
Preu: 2 € / Gratuït pels socis del Club Cultura 
Espectacle semiitinerant a l’aire lliure (majors de 12 anys) 
Cal portar calçat resistent per caminar i venir abrigat

Diada de Sant Jordi 
Diumenge 23 d’abril 
A partir de les 10 h, a la plaça de Catalunya

Petits contes de Sant Jordi 
Diumenge 23 d’abril 
A les 12 h, a la plaça Catalunya

Bagatzem amb Joan Reig 
Cançons i  poemes de collita pròpia 
Diumenge 23 d’abril 
A les 17 h, a la plaça Catalunya (Gratuït) 
Bagatzem és un recull de cançons i poemes de Joan Reig, conegut sobretot per ser el 
bateria d'Els Pets i també per una llarga trajectòria que l'ha dut a formar part d'altres 
grups com Mesclat o Refugi. 
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Venda d’entrades del teatre 
Venda d’entrades Online 
A la web www.rosescultura.cat 
 
Venda d’entrades a la taquilla 
Per als espectacles organitzats per l’Ajuntament de 
Roses, es podrà realitzar la compra i reserva d’entra-
des a les taquilles del Teatre Municipal de Roses els di-
jous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l’espec-
tacle una hora abans de l’inici. 

Descomptes 
Els descomptes s’aplicaran als espectacles organitzats 
per l’Ajuntament de Roses. Els beneficiaris seran els 
posseïdors de: 
- Carnet Club Roses Cultura. 
- Carnet Jove. 
- Carnet de jubilat. 

Entrada gratuïta 
Gaudiran d’entrada gratuïta, en les representacions 
orga nitzades per l’Ajuntament de Roses, els menors de 
16 anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) 
i les parelles lingüístiques de Roses. 

Més informació i contacte 
Carrer Tarragona, 81, 2n pis. 17480 Roses 
Tel: 972 25 24 00 (ext. 557) 
a/e: cultura@roses.cat 
www.rosescultura.cat

Compra les 6 obres  
identificades amb  
aquest símbol  
i paga’n 5.


