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Un actor s'enfronta al repte d'interpretar Ricard III, el 
monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare. 
Fa tota la vida que fa papers secundaris i pensa que 
mereix aquesta oportunitat. Durant la construcció del 
personatge, les afinitats entre l'actor i el monarca an-
glès comencen a aflorar. Tots dos són ambiciosos i in-
tel·ligents. A mesura que les seves històries de vida 
s'entrellacen, la relació entre l'actor, el personatge i 
l'espectador es va fent més estreta. 
“Història d'un senglar” gira al voltant dels mecanismes 
de poder contemporanis, el desig i el ressentiment, i 
proposa una reflexió sobre els límits de l'ambició. 
 
 
 

Autor i director: Gabriel Calderón 

Intèrpret: Joan Carreras 

Traducció: Joan Sellent 

Escenografia: Laura Clos 

Vestuari: Sergi Corbera 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre: Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard) 
Premi Butaca 2021 al millor espectacle de petit format 
Divendres 21 de gener / 20.15 h 
Teatre
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Cinema: Pan de limón con semillas de amapola 
Cicle Gaudí 
Dijous 27 de gener / 20.15 h 
Cinema

A Valldemossa, un petit poble de l'interior de Mallorca, 
l'Anna i la Marina, dues germanes que van ser separa-
des en la seva adolescència, es troben novament per 
vendre un forn que han heretat d'una misteriosa dona 
a qui creuen no conèixer. 
 
Les germanes són dues dones amb vides molt dife-
rents. Anna tot just ha sortit de l'illa i continua casada 
amb un home que ja no estima. Marina viatja pel món 
treballant com a doctora per a una ONG. 
 
Mentre intenten descobrir els secrets que conté la seva 
herència enigmàtica, Anna i Marina hauran de fer front 
a vells conflictes familiars i intentar recuperar els anys 
perduts. 

Direcció: Benito Zambrado 

Guió: Benito Zambrano, Cristina  

Campos 

Interpretació: Elia Galera, Eva Martín, 

Mariona Pagès, Pere Arquillué,  

Pep Tosar 

 

Entrada: 4,5 € 

Durada: 121 minuts 

Més info: rosescultura.cat

La història del Grup de Teatre de Roses, està estreta-
ment lligada a la nostra vila. Des de la seva primera re-
presentació l'any 1982 amb l'obra “La terra es belluga”, 
passant per “La filla del mar”, “Les noces de Fígaro” o 
més recentment “Animals de companyia” o “Fuita” són 
molts els rosincs i rosinques que n'han format part, ja 
sigui de manera puntual en les tradicionals represen-
tacions d'Els Pastorets, o de forma més estable. 
 
Aquests 40 anys del Grup de Teatre de Roses vol ser un 
repàs de la història de l'agrupació, un agraïment a totes 
les persones que en algun moment o altre n'han format 
part i també un comiat per a tots els integrants que ens 
han deixat. 

Entrada: 5 € 

Durada: 60 minuts 

Ho organitza: Grup de Teatre de Roses 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Teatre: 40 anys Grup de Teatre de Roses 
Espectacle commemoratiu dels 40 anys del grup de Teatre de Roses 
Diumenge 30 de gener / 19 h 
Teatre
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Teatre: Puertas abiertas 
Amb Cayetana Guillén Cuervo 
Dissabte 5 de febrer / 20.15 h 
Teatre

París està immersa en el caos. Diverses bombes han 
esclatat i han provocat desenes de morts. La ciutat es-
tà encerclada. Els carrers tallats. El transport públic no 
funciona. 
 
Enfront al col·lapse, veïns del centre de la ciutat convi-
den a les seves cases els qui han quedat atrapats. Julie 
també ofereix el seu apartament. Quan obre la porta es 
troba amb un jove que l'enfronta als seus prejudicis. 
 
Què passa quan la por s'obre pas en les nostres vides? 
Des de l'exterior arriben els laments d'una ciutat ferida. 
A l'interior se succeeixen els silencis, les confessions, la 
tendresa inesperada i, també, les mentides. Massa 
mentides.

Autora: Emma Riverola 

Direcció: Abel Folk 

Intèrprets: Cayetana Guillén Cuervo 

i Ayoub El Hilali 

Espai escènic: Paco Azorín 

Vestuari: Patricia Monné 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 75 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al pas del 
temps i continuar oferint lectures que ens resulten 
completament contemporànies. Com Hamelí, un es-
pectacle basant en un conte clàssic que manté viva una 
essència que pensem que és imprescindible explicar. 
 
Hamelí explica la misteriosa desgràcia d'una vila que 
ben bé podria ser la teva, on conviuen tots els veïns i 
veïnes, amb les seves alegries i les seves discòrdies, 
però un fet farà que la seva convivència es vegi alterada 
de forma dramàtica, la població és envaïda per una pla-
ga de rates, però ningú sap d'on han vingut, o potser no 
han vingut d'enlloc? I sempre han estat allí? 
 

Direcció, adaptació i dramaturgia: 

Ramon Molins 

Repartiment: Oriol Planes, Imma 

Juanos, Eder Carras i Víctor Polo 

Disseny escenografia i titelles:  

Joan Pena i Óscar Ribes 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 50 minuts 

Ho organitza: Optimist 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil: Hamelí 
Premi Drac d'Or Fecoll 32ª fira de titelles de Lleida 
Diumenge 6 de febrer / 12 h 
Teatre d’Optimist. Titelles
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Teatre: Ximpanzé
Monòleg dramàtic 
Dissabte 19 de febrer / 20.15 h 
Teatre

El Marc, un home trans de 42 anys embarassat de vuit 
mesos, arriba a la consulta de ginecologia, on ha 
d’aguantar la mirada inquisidora de la resta de pacients. 

Aquest detonant farà que el Marc ens convidi a conèixer 
la seva història, tornant a ser aquella nena a qui ano-
menaven marimacho, aquella adolescent que se sentia 
observada i que odiava els seus pits. 

Transitarà de nou el moment en què va descobrir quina 
era la seva identitat real i el veurem en lluita amb sí 
mateix per acceptar-se, alhora que haurà de fer front 
al distanciament d’un pare que no el comprèn. 

Text: Agustí Franch 

Direcció: Núria Florensa i Raül Tortosa 

Intèrpret: Isidre Montserrat 

Música: Jofre Bardagí 

Vestuari: Anna Mangot 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

El Jove Ballet de Catalunya és una companyia de dansa 
juvenil on el nivell pre professional dels joves integrants, 
juntament amb la trajectòria de més de 18 anys de la 
companyia, l'han convertit en un referent de la dansa 
juvenil a tot el nostre país. 

Els espectacles del JBC es caracteritzen per mostrar 
una gran qualitat de dansa i un altíssim nivell, alhora 
que ho complementen amb el fet que els artistes són 
nens i nenes entre els 7 i els 20 anys, que transmeten 
la seva passió i professionalitat, però sempre a través 
dels ulls de la joventut, l'energia i les immenses ganes 
de compartir la seva estima per la dansa. 

Organitza: Associació Amics de  

Guinea-Conakry 

Col·labora: Ajuntament de Roses i  

el Jove Ballet de Catalunya 

Entrada: 12 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Dansa: El Trencanous
A càrrec del Jove Ballet de Catalunya 
Diumenge 20 de març / 17 h 
Dansa
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Estiu de 1978. Ignacio Cañas (Marcos Ruiz) és un estu-
diant de 17 anys introvertit i una mica inadaptat que viu 
a Girona. 
En conèixer en Zarco (Chechu Delgado) i la Tere (Bego-
ña Vargas), dos joves delinqüents del barri xinès de la 
ciutat, es veu immers en una carrera imparable de 
furts, robatoris i atracaments. 
 
És la història en què Nacho es fa gran, creuant la línia que 
hi ha entre el bé i el mal, entre la justícia i la injustícia. 
 
Adaptació de la novel·la homònima de Javier Cercas. 
 

Direcció: Daniel Monzón 

Guió: Jorge Guerricaechevarría,  

Daniel Monzón 

Interpretació: Marcos Ruiz, Begoña 

Vargas, Chechu Salgado, Carlos  

Oviedo, Daniel Ibañez 

 

Entrada: 4,5 € 

Durada: 129 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Cinema: Las leyes de la frontera 
Cicle Gaudí 
Dimecres 23 de febrer / 20.15 h 
Cinema

Teatre infantil: El gran final 
A càrrec de la Cia. Bucraá Circus 
Diumenge 6 de març / 12 h 
Teatre infantil d’Optimist. Clown

El gran final pretén ser una tragicomèdia que basa la 
seva essència en el retrobament de dos pallassos que 
van haver-se de separar molts anys a conseqüència 
d’una guerra civil. Aquesta guerra els interromp l’última 
funció just abans del seu gran acte final. El conflicte, els 
obliga a emprendre camins separats i a no tenir con-
tacte mai més l’un amb l’altre. 
Ara, després de més de 30 anys, infinites passes, lluita 
diària i constant per la supervivència, i un cos envellit, es 
retroben i decideixen acabar el seu “Gran final”. Un home-
natge a un dels oficis més bonics i generosos del món. 
L’ofici de ser pallasso. 

Creadors i intèrprets: Pau Palaus i 

Fernando Villella 

Disseny i confecció del vestuari:  

Erika Perotti 

Escenografia: Bucraá Circus 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 60 minuts 

Ho organitza: Optimist 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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A mitjan dels anys 60, en plena dictadura franquista, es 
va iniciar un canvi social important a Catalunya i a Roses, 
però malauradament no a tot arreu es va viure amb la 
mateixa intensitat. 
En aquest context, Roses va ser una població privilegia-
da. El turisme i la presència nord americana a la base aè-
ria de Pení van permetre a la gent de Roses relacionar-
se amb persones que venien de països més avançats i 
democràtics i va afavorir, per una banda, el canvi de 
mentalitat i, per l’altre, la transformació econòmica, uns 
canvis que les dones van protagonitzar, malgrat que ha 
estat poc explicat i, massa sovint, menystingut. 
En aquest documental es pretén donar visibilitat a 
aquesta història no escrita protagonitzada per dones 
emprenedores, valentes i transformadores.

Entrada: Gratuïta 

Més info: rosescultura.cat

Documental: Les Dones també són canvi social  
i econòmic 
Dia Internacional de les Dones 
Dissabte 12 de març / 18 h

Espectacle solidari: We Love Uganda 
Desfilada solidària contra la pobresa infantil 
Diumenge 13 de març / 18 h 
Espectacle

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 els nens d'Uganda a cobrir 
les seves necessitats educatives, lluitant entre tots per 
un món més just i per seguir mirant el futur amb espe-
rança. 

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
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Música: Sextet Gerió. Tango 
Música d’Astor Piazzola 
Dissabte 19 de març / 20.15 h 
Música

Teatre: El vell león 
Amb Òscar Intente 
Divendres 25 de març / 20.15 h 
Teatre

L’autoritat subtil d’”El petit príncep” personificada ara 
en el cos d’un vell, d’un foll lúcid, d’un exclòs del món 
que, paradoxalment, és l’únic que ens pot acompanyar 
davant la por i l’adversitat, perquè és l’únic que ens pot 
fer veure allò essencial. 
 
Un viatger d’un altre planeta, un personatge radical-
ment diferent però amb la mateixa mirada perplexa da-
vant les nostres actituds: seriosos, vanitosos, mes-
quins, esclaus, competitius, ridículs. 
 
“On són els homes?”. León, el foll lúcid, l’autoritat subtil 
que també va inspirar “Carta a un ostatg’e, ens acom-
panyarà en la més profunda soledat.

Idea personatge León: Òscar Intente 

Traducció i dramatúrgia: Maria Pla 

Intèrprets: Quimet Pla i Òscar Intente 

Direcció: Maria Pla 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

El sextet Gerió, formació creada al 2005, us vol oferir un 
programa format íntegrament per música d’Astor 
Piazzola. 
 
Piazzola va ser un Bandoneista i compositor argentí, 
considerat un dels músics més importants del segle XX, 
i un dels compositors més importants de tango de tot 
el món. 
 
En aquest concert podrem gaudir de les seves melodies 
més conegudes, com Las 4 estaciones porteñas, Obli-
vion o Adiós Nonino. Interpretades per un quartet de 
corda amb piano i contrabaix. 
 

Violins: Vladimir Kunça i Jaume  

Francesch 

Viola: Andrea Mameli 

Violoncel: Daniel Regincós 

Piano: Joan Sadurní 

Contrabaix: Pedrito Martínez 

 

Entrada: 8 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat
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Relata una setmana a la vida de Valero, Moha i Pep, tre-
balladors d'una petita empresa de lampisteria i electri-
citat dels afores de Barcelona. 
 
Formada per sis capítols que narren les situacions que 
sorgeixen quan els protagonistes s’enfronten a una re-
paració. Cada capítol correspon a un dia de la setmana 
laboral i es construeix al voltant de la relació que s'es-
tableix entre els protagonistes i els clients que han 
sol·licitat els seus serveis. 
 

Direcció: Neus Ballús 

Guió: Neus Ballús, Margarita Melgar 

Interpretació: Valero Escolar, Mohamed 

Mellali, Pep Sarrà, Pau Ferran 

 

Entrada: 4,5 € 

Durada: 85 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Cinema: Sis dies corrents 
Cicle Gaudí 
Dijous 31 de març / 20.15 h 
Cinema

Teatre infantil: Terra 
Cia. Silver Drops Dansa 
Diumenge 3 d’abril / 12 h 
Teatre infantil d’Optimist. Dansa

Terra és una peça de dansa contemporània que inter-
preten tres ballarines. És un projecte que té com a ob-
jectiu principal donar una mirada profunda i sincera so-
bre la terra i reflexionar sobre com aquest element ens 
permet viure, tant a nivell real com a nivell simbòlic. 
 
Treballant a partir de la base, de les arrels, de la tradició 
i de la vida, recreem escenaris i situacions que fascina-
ran a les nenes i als nens així com també als adults que 
els acompanyen. “Terra” és un treball de dansa con-
temporània, un anàlisi exhaustiu i curós del moviment 
de les ballarines, que interactuen amb diversos ele-
ments que converteixen la peça en un experiment vi-
sual molt estimulant 

Creació: Silver Drops Dansa 

Idea original i coreografia: Anna  

Macau 

Ballarines: Georgina Avilés, Aina  

Gargallo i Blanca Tolsà 

Música Original: Alex Casteleiro i  

Silver Drops Dansa 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 45 minuts 

Ho organitza: Optimist 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Si ets un personatge shakespearià, mil maneres de 
morir tindràs. Herois, malvats, traïdors, reis i enamorats 
a parts iguals. 
Vides creuades i aventures tan reals i tan actuals que 
no deixen indiferent a ningú. Marcel Tomàs, un pallasso 
modern que ha perdut el nas vermell, passa pel seu se-
dàs creatiu algunes de les icones del gran dramaturg. 
Un show hilarant on els protagonistes entren i surten 
de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar 
en el temps. 
La bogeria d’un clown que fa humor per a adults. Un bu-
fó contemporani amb un discurs corrosiu, crític i dis-
torsionador. El dilema, més que “ser o no ser”, és “riure 
o no riure”. Tot depèn de tu. 
 

Creació i direcció: Marcel Tomàs i  

Susana Loret 

Intèrprets: Marcel Tomàs i Toni  

Escribano 

Veu en off: Txe Arana 

Música: Carles Serras (Sr. Mit) 

Vestuari: Belmondo 

Il·luminació: Gerard Canadell 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre: Un tal Shakespeare 
Cascai Teatre - Marcel Tomàs 
Dissabte 9 d’abril / 20.15 h 
Teatre

Música: Roses Free Battle 
Batalla de galls 
Dissabte 16 d’abril / 17 h 
Música

Nova edició del Roses Free Battle, la competició de rap 
i Hip Hop de la vila de Roses on diferents joves s’enfron-
ten entre ells en 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 

Ho organitza: Roses Free Battle 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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La Jove Orquestra de Figueres (JOF) és un espai 
d'aprenentatge orquestral a disposició dels joves estu-
diants de música de les comarques gironines. 
 
Al llarg d'aquest temps, la JOF ha ofert tot un seguit de 
concerts a diverses poblacions de les comarques cata-
lanes mostrant el seu repertori de treball, el qual abraça 
des de la música barroca fins a la contemporània, amb 
especial èmfasi en les obres de compositors catalans 
dels nostres dies, com són Miquel Sunyer, Narcís Bonet, 
Albert Llanas, Xavier Benguerel, Aleix Tarrés i Xavier Pa-
gès als qui la JOF ha encarregat i estrenat composi-
cions. 
 

Entrada: 8 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Música: Jove Orquestra de Figueres 
Diumenge 24 d’abril / 18.30 h 
Música

Impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, cada mes 
et portem el nostre cinema a prop de casa amb una 
pel·lícula de producció catalana d'estrena molt recent. 

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cinema: Cicle Gaudí 
Pel·lícula pendent de determinar 
Dijous 28 d’abril / 20.15 h 
Cinema
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El nom dels Pescadors de l’Escala no va aparèixer ori-
ginàriament per designar un grup constituït, sinó que 
era la denominació genèrica dels cantaires escalencs 
que durant les dècades dels 40 i 50, els dies que bufa-
ven nords, redossaven les teranyines al port de l’Estartit. 
 
Els pescadors de la Badia de Roses, grup rosinc d'ha-
vaneres format per Joan Romañach, Josep Lluís Car-
dona i Holger Stein interpretaran els temes clàssics del 
gènere amb una ambientació marinera i tradicional. 
 

Música: Cantada d’Havaneres Vila de Roses  
Amb Els Pescadors de l’Escala i Els Pescadors de la Badia de Roses 
Diumenge 1 de maig / 19 h 
Música

Entrada: Gratuïta 

Durada: 90 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Barcelona 24 h segueix la vida de 4 joves que es creuaran, 
s’enfrontaran i s’enamoraran a la ciutat de Barcelona. 
 
Una fotògrafa que ho ha deixat amb la seva parella 
coincideix a l’Apolo amb un noi romàntic obsessionat 
amb les pelis del Hugh Grant. Una pija de Sarrià deci-
deix independitzar-se i buscar pis per sota de la Diago-
nal, mentre un noi ambiciós que només pensa en la fei-
na decideix fer una pausa per comprar un Kinder Bueno 
al paki 24 de 24 sota l'oficina. 
 
Cap d’ells pot imaginar-se que, ni que sigui per un ins-
tant, tot serà possible en aquesta ciutat. 
 

Direcció: Marc Flynn 

Direcció Musical: Dídac Flores 

Text i música original: Pau Barbarà Mir 

Intèrprets: Jaume Casals, Anna Piqué, 

Àlex Sanz, Mireia Òrrit 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre musical: Barcelona 24 h 
Un musical de Pau Barbarà Mir amb arranjaments de Dídac Flores 
Dissabte 7 de maig / 20.15 h 
Teatre musical
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Teatre: Mamaaa!!! 
Guanyadors del Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Tàrrega 2021 
Diumenge 15 de maig / 18.30 h 
Teatre

De mare només n’hi ha una, però quan aquesta passa 
dels 100 anys i no té cap intenció de morir-se, la cosa 
canvia. I si a més té un patrimoni que pot resoldre la vi-
da dels fills...l’espera es fa eterna. 
 
“Mamaaa!!!” és una comèdia que entre timbres, pasti-
lles i llibretes d’estalvis mostra una realitat que tot just 
comencem a viure: una generació que ronda la seixan-
tena que ningú no va preparar per aguantar uns pares 
incombustibles. 
 

Direcció: Belín Boix 

Ajudant de direcció: Mar Vilà-Duch 

Intèrprets: Jordi Angelats i Miquel  

Torrent 

Vestuari: Judit Torres 

Llum i so: Ramon Ruiz i Mar Vilà-Duch 

 

Entrada: 8 € 

Més info: rosescultura.cat
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Teatre infantil: Orbital 
Farrés Brothers i Cia. 
Diumenge 8 maig / 12 h 
Teatre infantil d’Optimist

De vegades ens tenim a prop. De vegades lluny. Com es 
fa una abraçada des de la distància? La Mariona, el Yuri 
i el Nil juguen a marcians. 
L’univers forma part del seu joc, tal i com tots formem 
part de l’univers. Un dia les seves òrbites es bifurquen i 
es perden la pista. I passen els anys. Ara són adults. La 
Mariona és a punt de fer realitat el somni dels tres: viat-
jar de veritat cap a l’espai. 
Ella no vol marxar sense acomiadar-se. Ells volen aco-
miadar-se abans no marxi. Es retrobin o no, la memòria 
es desperta, els jocs tornen i els astres tornen a fer 
constel·lacions impossibles. 
Orbital gira al voltant d’una abraçada pendent. I del llarg 
viatge de tres amics per fer-la real. 
 

Creació: Jordi Farrés, Pep Farrés i 

Jordi Palet 

Direcció: Jordi Palet 

Text: Jordi Palet 

Interpretació: Pep Farrés, Jordi  

Farrés i Judit Farrés 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 55 minuts 

Ho organitza: Optimist 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat



Impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, cada mes 
et portem el nostre cinema a prop de casa amb una 
pel·lícula de producció catalana d'estrena molt recent.

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cinema: Cicle Gaudí 
Pel·lícula pendent de determinar 
Dijous 19 de maig / 20.15 h 
Cinema
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Música: ¿Os acordáis? Albert Pla 
Espectacle d’Albert Pla 
Divendres 20 de maig / 20.15 h 
Música

Músic, cantant, actor, escriptor, pallasso, bufó… Pla és un 
d'aquells exemplars únics a la seva espècie amb una ca-
pacitat perpètua per commoure, remoure i sorprendre. 
 
En aquesta ocasió puja a l'escenari sol, en estat pur, amb 
aquesta força que té per teatralitzar les seves cançons i 
aconseguir un espectacle d'una poètica inusual, devas-
tadora i electritzant. 
 
Cançons que expliquen històries tràgiques i delirants, 
quotidianes i sorprenents, delicades i brutals, crues i sur -
realistes en les quals el botxí és també víctima, la calma 
es transforma en tempesta, la comèdia conviu amb la 
tragèdia i la serenitat desemboca a la disbauxa.

Entrada: 15 € 

Durada: 80 minuts 

Més info: rosescultura.cat
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Un any més el Grup de Teatre de Roses durà a terme la 
representació de la seva tradicional obra de teatre. Una 
text dirigit i interpretat exclusivament pels membres del 
Grup que aquest any compleix els 40 anys d'història. 

Entrada: 10 € 

Organitza: Grup de Teatre de Roses 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Teatre: Teatre amb el GTR 
A càrrec del Grup de Teatre de Roses 
Divendres, 27 i dissabte 28 de maig a les 20.15 h i diumenge 29 de maig a les 18 h 
Teatre
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Teatre: Píndoles 
Teatre breu en espais vius 
Dissabte 18 de juny / 20.15 h 
Teatre

En motiu de la celebració dels 20 anys del Teatre Muni-
cipal de Roses us convidem a la representació de l’es-
pectacle “Píndoles”. 
 
3 obres breus de diferents disciplines artístiques estre-
nades dins del Festival Píndoles. 

Entrada: 2 € 

Durada: 60 minuts 

Més info: rosescultura.cat



Impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, cada mes 
et portem el nostre cinema a prop de casa amb una 
pel·lícula de producció catalana d'estrena molt recent.

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cinema: Cicle Gaudí 
Pel·lícula pendent de determinar 
Dijous 30 de juny / 20.15 h 
Cinema
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CENTRE  
CULTURAL  
CA L’ANITA 
TALLERS 
XERRADES 
EXPOSICIONS 

›››



Els números són un dels conceptes humans més per-
fectes i elevats. No només ens ajuden a entendre i or-
ganitzar la nostra vida, els números tenen un significat 
més profund i la numerologia és la disciplina que pretén 
investigar la vibració secreta d’aquest codi. 

Xerrada: Numerologia 
A càrrec d’Ernest Ruiz. Associació Llunàtics 
Dijous 20 de gener / 20 h

XERRADA 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Imagina viure en una llar on importi l’equilibri i l’abun-
dància. Això és possible gràcies al Feng Shui. 
Saps que viure en una casa sana és vital per a tu i els 
teus? Avui, més que mai és important conèixer els 
efectes que té el lloc on vivim en el nostre cos.

Taller: Curs de Feng Shui 
15, 22 i 29 de gener i 5 de febrer de 10 h a 13.30 h

TALLER 

Preu: Socis 60 € / No socis 75 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: llunatics@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Els números són un dels conceptes humans més per-
fectes i elevats. No només ens ajuden a entendre i or-
ganitzar la nostra vida, els números tenen un significat 
més profund i la numerologia és la disciplina que pretén 
investigar la vibració secreta d’aquest codi. 

Taller: Numerologia 
A càrrec d’Ernest Ruiz 
Els dimarts de l’1 de febrer al 22 de març, de 17 h a 19 h

TALLER 

Preu: 35 € / No socis: 50 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: llunatics@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Taller teoricopràctic per conèixer els materials més uti-
litzats en el maquillatge de fantasia i per entendre 
quins elements i factors s'han de tenir en compte per 
dissenyar un maquillatge adequat per a una colla, oca-
sió o caracterització especial. 

Taller: Maquillatge de Carnaval 
A càrrec de Laia Segura 
Dissabte 5 i dissabte 12 de febrer de 10.30 h a 13.30 h

TALLER 

Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: fins al 3 de febrer al SAC 

de l’Ajuntament de Roses o via web a  

inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses
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Xerrada: Eines per contactar amb la intel·ligència  
del teu cor 
A càrrec d’Alba Carod. Dijous 10 de febrer/ 20 h

XERRADA 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

V Cicle de xerrades d’arqueologia de la càtedra UdG. 
Les muralles urbanes medievals a la Selva tenen dos 
noms propis: Tossa de Mar i Hostalric. Però en els da-
rrers anys l'arqueologia ha permès documentar i valorar 
altres fortificacions no tan conegudes. 

Xerrada: L’arqueologia de les muralles medievals.  
Els exemples selvatans i novetats d’altres comarques 
A càrrec de Joan Llinàs. Dimecres 16 de febrer / 19 h

XERRADA  
Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses

Aprendrem a fer un àlbum de fotos des de zero amb 
enquadernat de llom i les tapes de paper i les pàgines 
cosides. 
Realitzarem tancament amb cintes, decorarem el llom 
i l’interior de l’àlbum 

Taller: Scrapbook: Mini àlbum cosit 
A càrrec d’Aikmaku 
Dissabte 12 de març, d’11 h a 13.30 h

TALLER 

Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: fins al 3 de març al SAC 

de l’Ajuntament de Roses o via web a 

inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses

El Chi Kung o Qi Gong és una teràpia medicinal d’origen 
xinès on intervenen moviments, respiració, meditació o 
sons i que ajuda a eliminar tensions i estrès, aportant-
nos salut i benestar.

Taller pràctic i xerrada: El Chi Kung 
A càrrec de Ruth Pagès 
Dissabte 12 de març de 10 h a 13 h

TALLER I XERRADA 

Preu: Socis 5 € / No socis 8 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: llunatics@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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V Cicle de xerrades d’arqueologia de la càtedra UdG. 
Ens endinsarem en els orígens de la vila de Besalú, res-
seguirem les muralles i la seva estructura urbana, des-
cobrirem els edificis més singulars i tractarem alguns 
dels principals aspectes de la vida dels seus habitants.

Xerrada: Besalú, del castrum carolingi a la vila  
baix-medieval 
A càrrec de Joan Frigola. Dimecres 16 de març / 19 h

XERRADA 

Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses

Un “Curs de Miracles” ens proporciona eines per trans-
formar la por, la culpa i la malaltia en amor, pau i alegria 
interna. Aborda temes espirituals de caràcter universal 
i dóna més importància a la pràctica i a l’experiència 
que a la teoria o a les creences.

Xerrada: Què és un "Curs de Miracles"? 
A càrrec de Núria Guinart 
Dijous 17 de març / 20 h

XERRADA 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

Quines eines necessitem per enfrontar-nos al fet poè-
tic avui en dia? El curs tindrà per objectiu donar a 
l’alumne els recursos necessaris per a poder construir 
una poesia i les eines necessàries per interactuar tant 
amb els sentiments com amb l’entorn.

Taller: Poesia a l’actualitat 
A càrrec d’Abraham Fidel Ortiz 
Dissabtes 2, 9 i 16 d’abril d’11h a 13.30 h

TALLER 

Preu: 10 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: fins al 30 de març al 

SAC de l’Ajuntament de Roses o via 

web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Taller on aprendrem a fer roses gegants per a poder 
celebrar i regalar per a la diada de  Sant Jordi

Taller: Taller familiar de Sant Jordi 
A càrrec de Sa Botigueta 
Dissabte 16 d’abril d’11 h a 13.30 h

TALLER 

Preu: Gratuït 

Edat: Infants + adults 

 

Inscripcions: Fins al 14 d’abril al SAC 

de l’Ajuntament de Roses o via web a 

inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses
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El “Jin Shin Jyutsu” també és conegut com "L'Art de la 
Felicitat" i es tracta d'una tècnica basada en la medici-
na tradicional xinesa que té com a fi calmar el cos i tro-
bar l'equilibri. Una forma senzilla de desbloquejar i har-
monitzar la nostra energia vital. 

Taller: Jin Shin Jyutsu 
Associació Llunàtics 
Els dissabtes del 30 d’abril al 28 de maig, de 10 h a 13.30 h

TALLER 

Preu: Socis 35 € / No socis 50 € 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: llunatics@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Taller on aprendrem a elaborar un cistell de tradició ca-
talana combinant el salze i la canya partida. 
Una de les especialitats de Mònica Guilera és la tècnica 
nansa fishtrap que ha estat utilitzada pels pescadors 
del Mediterrani des de l'antiguitat.

Taller: Curs de cistelleria 
A càrrec de Mònica Guilera (Cistellera) 
Dissabte 14 i diumenge 15 de maig, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h

TALLER 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: Fins al 5 de maig al SAC 

de l’Ajuntament de Roses o via web a 

inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses

Tothom vol ser feliç i viure bé, però sembla que no és 
tan fàcil. En aquesta xerrada, l'Edgar Tarrés ens mos-
trarà quin és el viatge per trobar aquest destí tan 
preuat que no surt a cap mapa i que si el trobem ens 
canviarà la vida radicalment.

Xerrada: Ment, subconscient i felicitat 
A càrrec d’Edgar Tarrés 
Dijous 21 d’abril / 20 h

XERRADA 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

V Cicle de xerrades d’arqueologia de la càtedra UdG. 
Xerrada sobre el monestir benedictí de Sant Feliu de 
Guíxols, establert en un indret costaner el segle X. 
Aquesta situació, que el feia vulnerable a les amenaces 
que podien venir del mar, el va portar a fortificar-se.

Xerrada: Un cenobi arran de mar: arqueologia del 
monestir de Sant Feliu de Guíxols 
A càrrec de Jordi Vivo Llorca. Dimecres 20 d’abril / 19 h

XERRADA 

Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses



Aprendrem a realitzar un mirall de macramé senzill. Un 
objecte bonic i ideal per a donar un ambient boho a les 
nostres estances. 

Taller: Mirall de macramé 
A càrrec de Sa Botigueta 
Dissabte 21 de maig d’11 h a 13.30 h

TALLER 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: Fins al 19 de maig al 

SAC de l’Ajuntament de Roses o via 

web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses
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Mireia Galí ens comentarà els objectes més interessants 
que siguin visibles a la nit. Seguidament, ens desplaça-
rem fins al lloc d'observació a Roses, on diferents socis 
de la Societat Astronòmica posaran a disposició dels 
assistents els seus amplis coneixements i telescopis.

Taller: Observació del cel nocturn 
A càrrec Mireia Galí i la SAF (Societat Astronòmica de Figueres) 
Dijous 26 de maig / 20 h

TALLER 

Preu: Socis 5 € / No socis 8 € 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: llunatics@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses

V Cicle de xerrades d’arqueologia de la càtedra UdG. 
La història de la Ciutadella és un procés d'adaptació a 
les necessitats militars, reflex dels conflictes bèl·lics que 
van marcar la història de Catalunya entre els s. XVI i XIX. 
La guia que es presenta reflecteix aquesta història.

Xerrada: La Ciutadella de Roses com espai militar. 
Presentació: Guia del Patrimoni Cultural de Roses n.4 
A càrrec de Lluís Palahí. Dimecres 18 de maig / 19 h

XERRADA i PRESENTACIÓ 

Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: rosescultura.cat 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses

El locus amoenus, és un tòpic literari llatí que descriu 
el paisatge ideal, enmig de la natura, amb bon temps i 
bona companyia. Acompanyats per l’Imma Carrión, fa-
rem un recorregut per l’Escola els Grecs. Coneixerem la 
seva història, el seu entorn i moltes curiositats més. 

Locus Amoenus: Escola els Grecs 
A càrrec d’Imma Carrión 
14 de maig, a les 11 h. Sortida de la Casa Rahola Berga (plaça de Catalunya)

SORTIDA LOCUS AMOENUS 

Preu: Gratuït 

Edat: Tots els públics 

 

Inscripcions: Al telèfon 972 15 14 86 

(Arxiu Municipal) 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses



El món que Xavier Gimbernat plasma en les seves teles 
és el paisatge que l’envolta, aquell que albira des de la 
barraca del seu olivar entre Roses i Cadaqués, però 
també trobem vivències d’un recent viatge al Senegal, 
escenari que el va captivar. 

Exposició: Simplement Gimbernat 
A càrrec de l’artista Xavier Gimbernat 
Del 22 de gener al 28 de febrer a la sala d’exposicions de Ca l’Anita

EXPOSICIÓ 

Entrada: gratuïta 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Exposició col·lectiva on diferents artistes visuals, a par-
tir del seu estil personal, recreen un haikú del llibre de 
Miquel Martí i Pol "Abecedari. Una joia solidària". 

Exposició: L'abecedari de la solidaritat 
Exposició col·lectiva en homenatge a Miquel Martí i Pol 
Del 5 de març al 3 d’abril a la sala d’exposicions de La Ciutadella

EXPOSICIÓ A LA CIUTADELLA 

Entrada: gratuïta 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Robin Townsed, és un fotògraf de raça. Durant 20 anys 
va treballar com a corresponsal gràfic per l'Agència EFE. 
Treballar a primera línia li ha permès publicar el seu tre-
ball en els millors mitjans de comunicació del món, po-
sant les comarques gironines a primera plana. 

Exposició: Territori humà 
Del fotògraf Robin Townsend Pi-Sunyer 
Del 12 de març a l’1 de maig a la sala d’exposicions de Ca l’Anita

EXPOSICIÓ 

Entrada: gratuïta 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Hi col·labora: Sindicat de la imatge 

Més info: rosescultura.cat

L'artista presenta un conjunt de peces que plantegen la 
idea del doble llenguatge interpretatiu d'una certa pràc-
tica artística, aquella que es presenta de forma anodina, 
decent i artística, però que en realitat mostra una forma 
d'art perversa, desviada i recargolada.

Exposició: Contra natura 
A càrrec de l’artista Manel Bayo 
Del 7 de maig al 5 de juny a la sala d’exposicions de Ca l’Anita

EXPOSICIÓ 

Entrada: gratuïta 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
CLUBS DE  
LECTURA 
CONTES 
PRESENTACIONS 

›››

L’Associació Marones som una entitat sense ànim de lu-
cre que volem oferir acompanyament, informació i su-
port a les mares que desitgin alletar els seus infants, per 
tal que la lactància sigui exitosa, així com acompanya-
ment, informació i suport sobre la primera criança. 

Taller: Grup de suport a la lactància i a la criança 
A càrrec de l'Associació Marones 
Els dijous de gener, febrer, març, abril, maig i juny de 18 h a 19.30 h

TALLER 

Més info: 

maronesassociació@gmail.com 

 

Ho organitza: Associació Marones 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses
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Superlectors: Club de lectura a partir de 10 anys 
A càrrec de Glòria Puigdevall 
Divendres 21 de gener  / 17.30 h

SUPERLECTORS 

Preu: gratuït 

Edat: mainada a partir de 10 anys 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Club de lectura: El colibrí, de Sandro Veronesi 
A càrrec de Mercè Lentijo 
Divendres 28 de gener a les 19.30 h

CLUB DE LECTURA 

Preu: gratuït 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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El colibrí és un ocell que té 
la capacitat de mantenir-
se en suspensió a l'aire. A 
Marco, oftalmòleg a Roma, 
de petit la seva mare l'ano-
menava colibrí per la seva 
escassa estatura. 
El problema de creixement 
es va solucionar, però en 
Marco ha continuat sent 
un colibrí per la seva habi-
litat per seguir a l'aire mal-
grat les adversitats. 

Fa tant de temps que la 
princesa no riu, que ja no 
se’n recorda. El rei i la reina 
estan ben preocupats. Els 
reis convoquen els millors 
experts en trucs i receptes 
màgiques per fer riure. 
Arriben a palau fades, brui-
xes, follets, i bruixots, con-
vençuts que ho aconse-
guiran. Però… 

Petits contes: Qui fa riure a la princesa? 
A càrrec d’Olga Cercós 
Dissabte 15 de gener / 11.30 h

XERRADA 

Preu: gratuït 

Edat: Mainada a partir de 2 anys 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

“L’educació sentimental” 
recorre la inquieta vida 
amorosa i social del seu 
protagonista durant una 
trentena d’anys. El jove 
Frédéric Moreau s’esta-
bleix a París el 1840 per 
estudiar dret, i aprofita per 
seduir la dona de qui està 
enamorat, casada amb un 
ric marxant d’art.

Sopa de lletres: L’educació sentimental 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 17 de gener / 17 h

CLUB DE LECTURA I MÉS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat



50 51

Petits lectors: Club de lectura nens/es de 6 i 7 anys 
A càrrec de Sílvia Ametller 
Dilluns 7 de març / 17.30 h

PETITS LECTORS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Presentació llibre: Dona i poder, de Jenn Díaz 
Divendres 4 de març / 19 h

PRESENTACIÓ LLIBRE 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Jenn Díaz explica en pri-
mera persona què vol dir 
ser dona i estar a prop del 
poder en un manifest per-
sonal i crític, que és també 
una crida a les dones per 
ocupar massivament els 
llocs de poder.

Primera novel·la escrita 
per l'autora barcelonina 
Carmen Laforet i una de 
les obres literàries més 
importants de l'Espanya 
del segle XX. 
Es tracta d'una obra exis-
tencialista que representa 
l'estancament i la pobresa 
que es van viure en la 
postguerra espanyola, du-
rant els primers anys del 
franquisme. 

Sopa de lletres: Nada, de Carmen Laforet 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 14 de febrer / 17 h

CLUB DE LECTURA I MÉS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Petits contes: Per a mainada a partir de 2 anys 
A càrrec d’Olga Cercós 
Dissabte 19 de febrer / 11.30 h

PETITS CONTES 

Preu: gratuït 

Edat: mainada a partir de 2 anys 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Sopa de lletres: Club de lectura i més 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 21 de març / 17 h

CLUB DE LECTURA I MÉS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Presentació llibre: Turista a babord!, de Sebastià Roig 
Dimecres 23 de març / 19 h

PRESENTACIÓ LLIBRE 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

El llibre “Turista a babord!”, 
recull la visió, general-
ment negativa i sarcàsti-
ca, que la premsa fran-
quista donava dels turistes 
que visitaven la Costa Bra-
va, i reflecteix alguns dels 
canvis socials, culturals, 
econòmics i urbanístics 
provocats per l’arribada 
massiva d’aquests entre 
1940 i 1970. 
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Taller: Jocs matemàtics 
Commemoració del Dia Internacional de les Matemàtiques 
Dilluns 14 de març / 17.30 h

TALLER JOCS MATEMÀTICS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Petits contes: Per a mainada a partir de 2 anys 
A càrrec de la Biblioteca Municipal de Roses 
Dissabte 19 de març / 11.30 h

PETITS CONTES 

Preu: gratuït 

Edat: mainada a partir de 2 anys 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Club de lectura: Un mundo deslumbrante 
A càrrec de la Biblioteca Municipal de Roses 
Divendres 1 d’abril / 19.30 h

CLUB DE LECTURA 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Petits contes: Per a mainada a partir de 2 anys 
A càrrec de la Biblioteca Municipal de Roses 
Dissabte 23 d’abril / 11.30 h

PETITS CONTES 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Harriet Burden va ser una 
personalitat enigmàtica 
de l'art novaiorquès dels 
anys vuitanta i ara, anys 
després de la seva mort, 
la seva figura és objecte 
d'una indagació acadèmi-
ca. Una indagació detecti-
vesca, perquè la personali-
tat de Harriet és po   li èdrica, 
provocadora i desconcer-
tant. 

Quan s’esborren les pa-
raules les coses perden el 
seu nom i deixen d’existir; 
aleshores a l’autor només 
li queda escriure aquestes 
pàgines sobre la baba 
Montserrat, amb l’espe-
rança que cada cop que 
algú les llegeixi, posi en 
marxa les històries que 
s’hi expliquen. 

Joves lectors: Club de lectura nens/es de 8 i 9 anys 
A càrrec de Sònia Giner 
Dilluns 28 de març / 17.30 h

JOVES LECTORS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Presentació llibre: Quan s’esborren les paraules,  
de Rafel Nadal 
Dimecres 30 de març / 19 h

PRESENTACIÓ LLIBRE 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Petits contes: Per a mainada a partir de 2 anys 
A càrrec de la Biblioteca Municipal de Roses 
Dissabte 21 de maig / 11.30 h

PETITS CONTES 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Club de Lectura: La hija de la española 
A càrrec de Núria Martí 
Divendres 27 de maig / 19.30 h

CLUB DE LECTURA 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

L’Adelaida no té ningú i viu 
a Caracas, una ciutat on la 
violència marca el ritme 
diari de l'existència. 
Un dia truca a la porta de 
la seva veïna sense trobar 
resposta: Aurora Peralta, 
que tots anomenen “la filla 
de l'espanyola”, ha mort. A 
la taula del saló, una carta 
li comunica la concessió 
del passaport espanyol: un 
salconduit per fugir de l'in-
fern. 

Petits lectors: Club de lectura nens/es de 6 i 7 anys 
A càrrec de Sílvia Ametller 
Dilluns 25 d’abril / 17.30 h

PETITS LECTORS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Sopa de lletres: Club de lectura i més 
A càrrec de Carme Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 2 de maig / 17 h

CLUB DE LECTURA I MÉS 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Inscripcions: al tel. 972 15 09 28 o 

presencialment a la biblioteca 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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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 Ro-
ses, es podrà realitzar la compra i reserva d’entrades a 
les taquilles del Teatre Municipal de Roses els dijous i 
divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l’espectacle 
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
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Per motius de la situació sanitària actual, la 
programació podria partir canvis.  
Consulteu www.rosescultura.cat
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