
 ROSES 
CULTURA 
Teatre Municipal 
Ca l’Anita 
Biblioteca 
Setembre-Desembre 2022



1r i 3r dijous de cada mes 
18 h 
Diumenge 11/09 – 12 h 
 
Diumenge 11/09 – 19 h 
Dimecres 14/09 – 19 h 
Dijous 15/09 – 18 h 
 
Del 16/09 al 13/11 
Dissabte 17/09 – 20.15 h 
 
Dijous 22/09 – 20 h 
24 i 25 de setembre 
Dimecres 28/09 –19.30 h 
Dijous 29/09 – 20.15 h 
Dissabte 1/10 – 11 h 
Dissabte 1/10 – 12 h 
 
Dissabte 1/10 – 20.15 h 
Els dimecres del 5/10 al 
20/11 – 17 h 
Dijous 6/10 – 19 h 
 
Del 7 al 9 d’octubre 
Dissabte 8/10 – 11 h 
Diumenge 9/10 – 12 h 
Dilluns 10/10 – 17 h 
Dimarts 11/10 – 19 h 
Dissabte 15/10 – 11.30 h 
 
Dissabte 15/10 – 20.15 h 
11, 18 i 25 d'octubre 
Dimecres 19/10 – 19 h 
 
 

Ca l’Anita 
 
Pl. Catalunya 
 
Pl. de les Botxes 
Biblioteca 
Ca l'Anita 
 
Ca l’Anita 
Teatre 
 
Ca l’Anita 
Pista pavelló 
Biblioteca 
Teatre 
Ca l’Anita 
Biblioteca 
 
Teatre 
Ca l’Anita 
 
Ca l’Anita 
 
Pl. Illa Itaca 
Ca l’Anita 
Teatre 
Biblioteca 
Ca l’Anita 
Biblioteca 
 
Teatre 
Ca l’Anita 
Biblioteca 
 
 

Marones: Grup de suport a la lactància i 
a la criança 
Acte institucional de la Diada Nacional 
de Catalunya 
Sardanes amb la Cobla Cervianenca 
Presentació llibre: A dos pams del cel 
Xerrada: Lactància materna i  
incorporació a la feina remunerada 
Exposició: Distòpia, de Núria Pallisera  
Teatre: Feísima enfermedad y muy  
triste muerte de la Reina Isabel I 
Xerrada: L’astrologia 
Festa Andalusa 
Club de lectura 
Cine Cicle Gaudí: Escape Room 
Taller de Lettering 
Presentació llibre: Benvolguda,  
d’Empar Moliner 
Teatre: Speer 
Taller d'astrologia 
 
Xerrada: Aspectes arqueològics del  
primer monacat a Catalunya, (s. IV-VII) 
Festa de la cervesa artesana & music 
Xerrada: Lactància materna i portament 
Teatre Optimist: Camí a l’escola 
Club de lectura i més 
Cicle de xerrades Fem memòria 
Petits contes. Per a mainada a partir  
de 3 anys 
Teatre: El pes d’un cos 
Cicle de xerrades Fem memòria 
Presentació llibre: Contes de Roses 
 

Data 

 

Espai 

 

Activitat 

 Dijous 20/10 – 20 h 
 
Dissabte 22/10 – 11  h 
Dimarts 25/10 – 19 h 
Dijous 27/10 – 17.30 h 
 
Dijous 27/10 – 20.15 h 
Dissabte 29/10 – 20.15 h 
Dilluns 31/10 – 17.30 h 
 
Dijous 3/11 – 19 h 
 
 
Dissabte 5/11 – 20.15 h 
Diumenge 6/11 – 12 h 
Dijous 10/11 – 18.30 h 
Del 10 al 13 de novembre 
Dijous 17/11 — 18 h 
Dijous 17/11 – 20 h 
 
Divendres 18/11 – 19 h 
Dissabte 19/11 – 11.30 h 
 
Dissabte 19/11 – 20:15 h 
Dijous 24/11 – 20.15 h 
Divendres 25/11 – 19.30 h 
Del 25/11 al 22/01 
 
Dissabte 26/11 – 11 h 
Diumenge 27/11 – 18 h 
 
Dilluns 28/11 – 17.30 h 
 
 

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

Xerrada pràctica: Autosanar amb  
reflexoteràpia podal 

Taller familiar: Explica’m un conte 
Cicle de xerrades Fem memòria 
Superlectors. Club de lectura per a joves 
a partir de 10 anys 
Cine Cicle Gaudí: Toscana 
Concert: Miquel Abras 
Joves lectors. Club de lectura per a nens 
i nenes de 8 i 9 anys 
Xerrada: La Torre Gironella i el Quarter 
dels Alemanys. La defensa oriental de 
Girona 
Teatre: Master Xof 
Teatre Optimist: A la fresca 
Llegir el teatre. Club de lectura de teatre 
Festival de cinema Bai de Fest 
Xerrada: Deslletament respectuós 
Xerrada: La teva felicitat  
està en tu 
Presentació llibre: Tots els colors del negre 
Petits contes. Per a mainada a partir  
de 3 anys 
Teatre: Ni rastre de qui vam ser 
Cine Cicle Gaudí: Alcarràs 
Club de lectura 
Exposició: Cicatrices del Alma,  
d’Emma Alcalà 
Taller de Nadal: Un tapís de Nadal 
XIX Concert benèfic de Nadal Roses 
Contra el Càncer 
Petits lectors. Club de lectura per a nens 
i nenes de 6 i 7 anys 
 

Data 

 

Espai 

 

Activitat 

 



TEATRE  
MUNICIPAL 
Teatre 
Música 
Dansa 
Cinema
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Els dimarts, del 29/11  
al 13/12 – 20 h 

Dimecres 30/11 – 18.30 h 
 
 
Dijous 1/12 – 19 h 
 
 
Dissabte 3/12 – 20.15 h 
Diumenge 4/12 – 12 h 
Dilluns 12/12 – 17 h 
Dijous 15/12 – 17.30 h 
 
Dissabte 17/12 – 18.30 h 
Diumenge 18/12 – 18.30 h 
Dilluns 26/12 – 18.30 h 
 

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

Taller: La teva felicitat està en tu 
 
Xerrada: Impressions d’un fotògraf. 
L’obra i la persona de Francesc Català-
Roca 

Xerrada: Sant Esteve de Banyoles, la  
recerca arqueològica al servei del  
coneixement d’un gran monestir 
Teatre: M’hauríeu de pagar 
Teatre Optimist: Una dent sota el coixí 
Sopa de lletres. Club de lectura i més 
Superlectors. Club de lectura per a nens 
i nenes de 6 i 7 anys 
Pastorets 
Pastorets 
Pastorets 
 

Data 

 

Espai Activitat 
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Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única 
via de sortida: la veritat. Una comèdia que posa potes 
enlaire els plans de dues parelles disposades a passar 
una gran nit en una escape room. 
 
Si voleu sortir d'aquest joc tant imprevisible com es-
bojarrat, haureu de posar a prova la vostra amistat. Per 
a ells ha arribat l'hora de la veritat.

Guió: Hèctor Claramunt, Joel Joan 

Música: Xavier Capellas 

Fotografia: Xavi Giménez 

Repartiment: Joel Joan, Ivan  

Massagué, Paula Vives, Mònica  

Pérez, Ferran Carvajal 

 

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Escape Room: La pel·lícula 
Amb Joel Joan, Ivan Massagué, Paula Vives, Mònica Pérez i Ferran Carvajal 
Dijous 29 de setembre / 20.15 h 

Després d'una vida de triomfs que l'han portat a con-
vertir-se en la sobirana més temuda i poderosa de la 
cristiandat, la reina Isabel I viu els seus últims dies 
sense saber qui la succeirà al tron i donarà continuïtat 
al seu gran projecte. 
 
Molts dels seus fills han mort, altres pateixen a l’es-
tranger el tracte injuriós dels seus esposos, tan sols 
queda un cap a la Terra que pugui portar la corona de 
Castella: el cap pertorbat de la princesa Joana.

Autoria: La Calòrica  

Dramatúrgia: Joan Yago  

Direcció: Israel Solà  

Intèrprets: Cristina Arenas, Xavi Fran-

cés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, 

Carla Rovira i Marc Rius  

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la Reina Isabel I 
A càrrec de La Calòrica 
Dissabte 17 de setembre / 20.15 h 
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Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur a 
les seves mans. L’extraordinària història de tres ger-
manes que s’enfronten diàriament a obstacles i adver-
sitatsper arribar a l’escola. Tres nenes que viuen en un 
país qualsevol, en un lloc llunyà i proper alhora, que 
no parlen cap idioma concret i en realitat els parlen tots.

Direcció: Rosa Díaz 

Assessor creatiu i dramatúrgia:  

Jordi Farrés 

Compositor: Pascal Gaigne 

Vestuari: Rosa Solé 

Escenògraf: Joan Pena 

Disseny de so i il·luminació:  

Marc Espinosa 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 60 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
Camí a l’escola 
A càrrec de la cia. Campi qui Pugui 
Diumenge 9 d’octubre / 12 h 

Després de sortir de la presó, Albert Speer rep un his-
toriador funcionari de la RDA en el seu antic despatx, 
un edifici actualment en obres de reforma, on Speer 
havia desenvolupat el projecte de remodelació de Ber-
lín, rebatejada Germania, com a capital del Reich per a 
després d’una victòria del nazisme que no es va produir.  
 
És un despatx on havia passat llargues hores amb Hitler 
planificant tots els detalls d’aquesta megalòpolis.

Direcció: Ramón Simó 

Intèrprets: Pep Munné  

i Xavier Ripoll 

Espai escènic i vestuari:  

Duna Homedes 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 80 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Speer 
Amb Pep Munné 
Dissabte 1 d'octubre / 20.15 h 
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Creuant amb Vespa la ciutat i portant a la butxaca un 
pot amb esperma, Santi va cap a una clínica de repro-
ducció assistida per fer una in vitro amb la seva dona. 
De sobte, un cotxe el tira a terra i la conductora marxa. 
Incapaç de posar en marxa la moto, atura un taxi. No 
disposa de canvi i entra a un restaurant que hi ha a 
prop: el Toscana.

Direcció i guió: Pau Durà 

Música: Magalí Datzira 

Fotografía: Miguel Llorens 

Repartiment: Eduard Soto, Malena 

Alterio, Pau Durà, Francesc Orella, 

Vanessa Cano, Xavi Mira, Ivana Miño 

 

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Toscana 
Amb Pau Durà, Edu Soto, Malena Alterio i Francesc Orella 
Dijous 27 d’octubre / 20.15 h 

Una filla ha de tenir cura del seu pare, el qual, després 
de patir un ictus, viu un procés de deteriorament físic 
i mental que el converteix en un ésser totalment de-
pendent. La manca de recursos econòmics propis i la 
precarietat que viuen les administracions públiques 
farà que la situació entri en una mena d’espiral de cai-
guda lliure. 
 
Quin sentit té mantenir en vida el cos d’algú que ha 
perdut totes les facultats que ens fan humans?

Autoria i direcció: Victoria Szpunberg 

Intèrprets: Laia Marull, Marc Tarrida, 

Carles Pedragosa i Sabina Witt 

Escenografia: Judit Colomer 

Vestuari: Albert Pascual 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 90 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
El pes d’un cos 
Amb Laia Marull 
Dissabte 15 d’octubre / 20.15 h 
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Amb el restaurant ple a vessar, Joan Pera, amo i cap 
de cuina de La Perdiueta Eixerida, acaba de saber que 
la seva família vol tancar i vendre el restaurant amb 
l’excusa d’una jubilació que mai no ha volgut. Em-
prenyat i decebut es tanca a la cuina i decideix, sense 
ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú 
degustació per demostrar que encara està en forma.

Autor: Joan Pera 

Direcció: Enric Llort 

Assessor còmic: David Olivares 

 

Entrada: 20 € (Club cultura 18 €) 

Durada: 80 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Master Xof 
Amb Joan Pera 
Dissabte 5 de novembre / 20.15 h 

Miquel Abras és un dels artistes puntals del nostre 
país. Amb la seva veu trencada característica i amb 
una notable trajectòria sobre els escenaris, ha guanyat 
diferents premis, entre els que destaquen cinc premis 
Enderrock i el premi al Disc Català de l’Any de Ràdio 4. 
 
Amb el seu nou disc evidencia la seva evolució musical 
i la seva maduresa emocional.

Veu i Guitarra: Miquel Abras 

Baix i programacions: Carlus Ramió 

Teclats i guitarra: Albert Solà 

Bateria: Danko Compta 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 60 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Música 
Miquel Abras 
Presentació de La felicitat també plora 
Dissabte 29 d’octubre / 20.15 h 
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5a edició del Festival BaiDeFest a la vila de Roses, on 
es podran veure curtmetratges d’arreu del món amb 
la voluntat de promoure la cultura i l’oci a la zona, a 
més de donar a conèixer els realitzadors i les seves 
obres. 
 
L’únic festival de l’Empordà dedicat al cine de terror, 
fantàstic i d’humor. Us hi esperem a tots. 
 
Horari: 
Dijous. 10 de novembre / de 16 a 20h 
Divendres. 11 de novembre / de 17 a 2h 
Dissabte. 12 de novembre / de 15 a 2h 
Diumenge. 13 de novembre / de 15 a 00h

Ho organitza: Associació Cultural 

Bai de Feis 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

 

Més informació a: baidefest.com

Cinema 
Festival de cinema Bai De Fest 
Festival de curts fantàstics i de terror de Roses 
Del 10 al 13 de novembre 

Tres personatges, el seu particular univers i una cadira 
gegant surten a prendre la fresca, generant diferents 
situacions còmiques al llarg del seu recorregut. Esce-
nes visuals i amb poques paraules ens recorden situa-
cions quotidianes i alhora surrealistes, que portades a 
l'extrem esdevenen còmiques. 

Idea i producció: Anna Confetti 

Direcció: Pep Vila 

Personatges: Rosita Calvi, Tere Solà, 

Anna Confetti 

Escenografia: Pep Aymerich, 

Miquel Ollé 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 50 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
A la fresca 
A càrrec de la cia. Anna Confetti 
Diumenge 6 de novembre / 12 h 



16 17

El tàndem format per Fel Faixedas i Carles Xuriguera, 
exmembres de la companyia Teatre de Guerrilla, tor-
na a pujar als escenaris per recuperar la seva essència, 
el seu clown, la seva peculiar manera de fer. 
 
Vestits amb una samarreta de la selecció de futbol de 
Brasil i una armilla amb mil i una butxaques, i des-
prés de deu anys del seu últim treball conjunt -anys 
durant els quals Xuriguera ha aprofitat per dedicar-se 
a la producció de vi i Faixedas per fer monòlegs en so-
litari per tot Catalunya i col·laboracions en programes 
de ràdio com Islàndia, de RAC 1-, els dos humoristes 
han tornat a teixir sinergies per crear, aquesta vegada, 
Ni rastre de qui vam ser. 

Intèrprets:  

Fel Faixedas i Carles Xuriguera 

 

Entrada: 15 € 

Durada: 70 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Ni rastre de qui vam ser 
Amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera 
Dissabte 19 de novembre / 20.15 h 

Guanyadora del Lleó d'or de Berlín 2022 a millor pel·lí-
cula. 
 
Durant generacions, la família Solé cultiva una gran 
extensió de presseguers a Alcarràs, una petita localitat 
rural de Catalunya. Però aquest estiu, després de vui-
tanta anys cultivant la mateixa terra, potser és la seva 
última collita.

Direcció: Carla Simón 

Guió: Carla Simón, Arnau Vilaró 

Música: Andrea Koch 

Fotografia: Daniela Cajías 

Repartiment: Jordi Pujol Dolcet,  

Anna Otín, Xenia Roset, Albert 

Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, 

Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó 

 

Entrada: 4,5 € 

Més info: rosescultura.cat

Cine: Cicle Gaudí 
Alcarràs 
De Carla Simón 
Dijous 24 de novembre / 20.15 h 
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Ella és guia d’art. Davant d’un grup de visita a un mu-
seu, li començaran a brollar paraules. I tindrà una re-
velació. 
Ell és un jove que s’ofereix per satisfer fantasies i que 
ens voldrà parlar de la seva vida perquè el coneguem 
millor. I tindrà una revelació. 
El fill és un músic que ens ha reunit perquè, tot i les 
seves condicions mèdiques, ens vol tocar una peça al 
piano. I és que ha tingut una revelació. 
 
Espectacle guanyador de tres Premis de la crítica a:  
millor text, petit format i actriu (Àurea Márquez)

Autoria i direcció: Jordi Prat i Coll 

Intèrprets: Àurea Márquez, Albert 

Pérez, Francesc Cuéllar/Carles Roig 

Espai escènic i vestuari:  

Atrium Produccions 

Il·luminació: Mattia Russo 

Fotografia: Noelia Sardà 

 

Entrada: 15 € 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
M’hauríeu de pagar 
Tres monòlegs sobre la soledat 
Dissabte 3 de desembre / 20.15 h 

Després de més de 30 anys del primer concert dels 
Tres Tenors (Carreras, Domingo i Pavarotti), els tres re-
coneguts tenors Albert Deprius, Beñat Egiarte i Josep 
Fadó, acompanyats al piano pel magnífic pianista Josep 
Buforn oferiran una gala on s'interpretaran els millors 
i més populars fragments d'òperes, sarsueles i cançons 
napolitanes de compositors com ara G. Puccini, G. 
Verdi, P. Sorozábal entre d'altres.

Entrada: 20 € 

Més info: rosescultura.cat

Música 
XIX Concert benèfic de Nadal Roses Contra el Càncer 
Gala Lírica Tres Tenors (Albert Deprius, Josep Fadó, Beñat Egiarte) 
Diumenge 27 de novembre / 18 h 

18
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Un dels espectacles tradicionals de les festes de Nadal 
a Catalunya és la representació dels Pastorets, en 
qualsevol de les versions dels diferents autors. 
 
L’any 1981 el Grup de Teatre de Roses va recuperar 
aquesta tradició posant en escena una versió dels 
anomenats i centenaris Pastorets d’Olot. 
 
Més de cent actors i actrius a dalt de l’escenari, acom-
panyats de música en directe, faran passar una bona 
estona a petits i grans.

Ho organitza:  

Grup de Teatre de Roses 

Hi col·labora:  

Ajuntament de Roses 

 

Entrada: 10 € 

 Menors de 12 anys: 5 € 

Durada: 90 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre 
Els Pastorets 
A càrrec del Grup de Teatre de Roses 
Dissabte 17, diumenge 18 i dilluns 26 de desembre / 18.30 h 

La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines 
del Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents 
i els Angelets. 
 
Quan un d’aquests personatges recull una dent de sota 
el coixí d’un nen o una nena, li porta a la Lluïsa, que 
és l’encarregada de triar el regal ideal per a aquell nen 
o nena. La Lluïsa examina amb detall la dent i a través 
de la forma (si està molt gastada o no, el color, etc.) pot 
saber com és aquell infant, i per tant pot saber quin 
regal el farà feliç. 

Text: Cristina Clemente 

Direcció: Arnau Nadal 

Repartiment: Meritxell Yanes,  

Elena Martinell 

Coreografies i moviment:  

Roberto G. Alonso 

Música i espai sonor: Faló Garcia 

 

Entrada: 5 € 

Durada: 60 minuts 

Més info: rosescultura.cat

Teatre infantil d’Optimist 
Una dent sota el coixí 
A càrrec de la cia. PocaCosa Teatre 
Diumenge 4 de desembre / 12 h 



CA L’ANITA 
CENTRE 
CULTURAL  
Tallers 
Xerrades 
Exposicions
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Marones és una entitat sense ànim de lucre que vol 
oferir acompanyament, informació i suport a les ma-
res que desitgin alletar els seus infants, per tal que la 
lactància sigui exitosa.

Taller: Lactància materna i incorporació a la feina remunerada 
Taller de l’associació Marones 
Dijous 15 de setembre / 18 h

Taller 

Més informació a: 

maronesassociacio@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Marones 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Som una entitat sense ànim de lucre i volem oferir 
acompanyament, informació i suport a les mares que 
desitgin alletar els seus infants, per tal que la lactància 
sigui exitosa. 

Grup de suport a la lactància i a la criança 
Associació Marones 
El primer i tercer dijous de mes, setembre a desembre / De 18 h a 19.30 h

Grup de suport 

Més informació a: 

maronesassociacio@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Marones 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Exposició d’escultures de l’artista Núria Pallisera.

Exposició: Distòpia, rastres d'una memòria. De Núria Pallisera  
Sala d’exposicions de la Ca l’Anita 
Del 16 de setembre al 13 de novembre

Exposició 

Entrada: Lliure 

Més info: rosescultura.cat

L'astrologia estudia la posició i el moviment dels as-
tres, la seva influència sobre les persones i esdeveni-
ments en el món.  
La paraula prové del grec ἀστρολογία: “estudi dels 
astres”. 

Xerrada: L’astrologia 
A càrrec de Joan Comella 
Dijous 22 de setembre / 20 h

Xerrada 

Entrada: Lliure 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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L'astrologia és l'estudi especulatiu de les influències 
dels astres sobre el destí dels homes. Tradicionalment, 
s'ha considerat una eina mitjançant la qual, a partir de 
les posicions dels astres, es pot interpretar i compren-
dre un determinat coneixement de la realitat.

Taller: Astrologia 
A càrrec de Joan Comella 
Els dimecres del 5 d’octubre al 30 de novembre / De 17 h a 19 h

Xerrada 

Preu: 45 € socis de l’Ass. Llunàtics  

i 60 € els no socis 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

T'agradaria aprendre a dibuixar lletres boniques? 
En aquest taller de lettering aprendràs què és i com 
pots iniciar-te en aquesta tècnica.

Taller: Lettering 
A càrrec de Taleia 
Dissabte 1 d’octubre / D’11 h a 13.30 h

Taller 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Inscripcions: Fins al 29 de setembre 

al SAC de l’Ajuntament de Roses o 

via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Les fonts literàries mencionen el primer monacat a la 
segona meitat del segle IV i V. Quins, on i com eren els 
monestirs més primitius a nivell arquitectònic és un 
dels grans reptes que es planteja l’arqueologia actual 
de la fi de l’Antiguitat i la primerenca Edat Mitjana.

Xerrada: Aspectes arqueològics del primer monacat a Catalunya (s. IV-VII) 
A càrrec de Jordi Sales (Universitat de Barcelona) 
Dijous 6 d’octubre / 19 h

VI Cicle de xerrades  
d’arqueologia  
de la càtedra UdG 

Entrada: Lliure 

Edat: Tots els públics 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Xerrada: Lactància materna i portament 
A càrrec de Gemma Guillamón 
Dissabte 8 d’octubre / 11 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Ho organitza: Ass. Marones 

Més info: rosescultura.cat

Cicle de xerrades: Fem Memòria 
Jornades de memòria històrica local 
11, 18 i 25 d'octubre / 19 h

Entrada: Lliure / Edat: Tots els públics 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat



El Castell de Gironella es va convertir, durant l’edat 
mitjana en la principal fortificació de la ciutat. 
A finals del XVI va transformar la seva fesomia feudal 
en un nou quarter, anomenat d’Alemanys, tot i que va 
mantenir el seu rol de principal defensa de la ciutat.

Xerrada: La Torre Gironella i Quarter dels Alemanys. La defensa oriental de Girona 
A càrrec de David Vivó (Universitat de Girona) 
Dijous 3 de novembre / 19 h

VI Cicle de xerrades  
d’arqueologia  
de la càtedra UdG 

Entrada: Lliure 

Edat: Tots els públics 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

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.

Xerrada pràctica: Autosanar amb Reflexoteràpia Podal 
A càrrec de Pilar Piqué 
Dijous  20 d’octubre / 20 h

Xerrada pràctica 

Preu: Gratuït 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Us proposem un joc: inventar històries amb personat-
ges tan sorprenents i extraordinaris com vulgueu. 
Pintar sobre fustes  tot allò que us agradaria que sortís 
al conte: els personatges, què els passa, què senten… 
Podreu fer-ho sols o en grup, si veniu amb la família.

Taller: Taller familiar explica’m un conte 
A càrrec de Sa Botigueta 
Dissabte 22 d’octubre /D’11 h a 13.30 h

Taller 

Preu: Gratuït 

Públic: Familiar 

 

Inscripcions: Fins al 20 d’octubre al 

SAC de l’Ajuntament de Roses o via 

web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Marones és una entitat sense ànim de lucre que vol 
oferir acompanyament, informació i suport a les ma-
res que desitgin alletar els seus infants, per tal que la 
lactància sigui exitosa.

Taller: Desalletament respectuós 
A càrrec de l’Associació Marones 
Dijous 17 de novembre / 18 h

Taller 

Més informació a: 

maronesassociacio@gmail.com 

 

Ho organitza: Ass. Marones 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Creació de diferents punts de macramé i tapís combi-
nat tot amb peces de fang nadalenques. 

Taller: Un tapís de nadal 
A càrrec de Sa Botigueta 
26 de novembre d’11 h a 13.30 h

Taller 

Preu: Gratuït 

Públic: Tots els públics 

 

Inscripcions: Fins al 24 de novembre 

al SAC de l’Ajuntament de Roses o 

via web a inscripcions.roses.cat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

El dolor psicològic de les víctimes de la violència de gè-
nere és el fil conductor de l’exposició. Cada obra projecta 
una manera de veure el dolor interior i treure'l a l'exte-
rior, posant el focus en aquesta cicatriu que estava ama-
gada i mostrant emocions silenciades.

Exposició: Cicatrices del Alma, d’Emma Alcalà 
Sala d’exposicions de la Ca l’Anita 
Del 25 de novembre al 22 de gener

Exposició 

Entrada: Lliure 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Taller: La teva felicitat està en tu 
A càrrec de Raquel Salamanca 
Els dimarts del 29 de novembre al 13 de desembre / 20 h

Taller 

Preu: 25€ socis Ass. Llunàtics.  

40€ no socis 

Inscripcions: 

llunaticsroses@gmail.com 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Una invitació per a explorar el nostre món intern. Ens 
aproparem conscientment a observar els pensaments, 
identificar les creences, indagar en els conflictes emo-
cionals i deixar-los anar, deslligar-nos de la nostra his-
tòria mental per a sortir del patiment.

Prendre consciència és bàsic si volem generar canvis 
en la nostra vida. Indagar i qüestionar-nos els pa-
ranys que ens hem auto-imposat, per a buscar fora 
la felicitat que no sentim. 

Xerrada: La teva felicitat està en tu 
A càrrec de Raquel Salamanca 
Dijous 17 de novembre / 20 h

Xerrada 

Entrada: Lliure 

Edat: Adults 

 

Ho organitza: Ass. Llunàtics 

Hi col·labora: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Xerrada: Sant Esteve de Banyoles, la recerca arqueològica al servei  
del coneixement d’un gran monestir.  
A càrrec d’Almudena García Ordóñez (In Situ, scp) | Dijous 1 de desembre / 19 h

VI Cicle de xerrades  
d’arqueologia  
de la càtedra UdG 

Entrada: Lliure 

Edat: Tots els públics 

 

Ho organitza: Càtedra d’arqueologia 

de la UdG i Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

El monestir benedictí de Sant Esteve de Banyoles és 
un dels cenobis més antics de Catalunya. Les inter-
vencions arqueològiques han ampliat el coneixement 
sobre l’evolució d’un dels monestirs més importants 
de Catalunya en l’època medieval i moderna. 



Sopa de lletres: Club de lectura i més 
A càrrec de Pilar Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 10 d’octubre / 17 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: 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 3 anys 
A càrrec d’Anna Vicens 
Dissabte 15 d’octubre / 11.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Presentació llibre: Contes de Roses  
Text d’Anna García. Il·lustracions de Pilarín Bayés 
Dimecres 19 d’octubre / 19 h 

Presentació llibre 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Recull de contes que  
tenen diferents indrets 
de Roses com a teló de 
fons.

Aquesta és una història 
basada en fets reals que 
gira al voltant d’una ma-
laltia com és el càncer. 
Dietari d’una superació; 
de caire íntim, emotiu i 
encoratjador, que ens 
permet veure com afron-
ta l’autor una difícil si-
tuació en un camí ple 
d’obstacles i entrebancs. 

Presentació llibre: A dos pams del cel  
De Joan Carles Subirats 
Dimecres 14 de setembre / 19 h

Presentació llibre 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

A Benvolguda, Empar 
Mo   liner exhibeix el seu 
talent literari en un relat 
commovedor i inoblida-
ble sobre l’amistat, el pas 
del temps, el perdó i la 
cruesa secreta, mai ex-
plicada i sempre suavit-
zada, del climateri.

Presentació llibre: Benvolguda 
D’Empar Moliner 
Dissabte 1 d’octubre / 12 h

Presentació llibre 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat
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Joves lectors: Club de lectura per a nens i nenes de 8 i 9 anys 
A càrrec de Sònia Giner 
Dilluns 31 d’octubre / 17.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Llegir el teatre: Club de lectura de teatre 
A càrrec d’Enric Matarrodona 
Dijous 10 de novembre / 18.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Presentació llibre: Tots els colors del negre 
De Jordi Borràs 
Divendres 18 de novembre / 19 h 

Presentació llibre 

Entrada: gratuïta 

Aforament: limitat 

 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Jordi Borràs presenta la 
investigació periodística 
de tota una vida, que ha 
fet infiltrat a les manifes-
tacions de la ultradreta  
a Europa, amb la qual 
desemmascara els he-
reus del feixisme a casa 
nostra. 

Petits contes: Per a mainada a partir de 3 anys 
A càrrec d’Olga Cercós 
Dissabte 19 de novembre / 11.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Club de lectura: Per a adults 
A càrrec de XXX 
Divendres 25 de novembre / 19.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Petits lectors: Club de lectura per a nens i nenes de 6 i 7 anys 
A càrrec de Sílvia Ametller 
Dilluns 28 de novembre / 17.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Xerrada: Impressions d’un fotògraf. L’obra i la persona  
de Francesc Català-Roca 
Dimecres 30 de novembre / 18.30 h

Projecció de fotografia i conversa entre Andreu Català Pedersen i Laura Terré. Commemoració del centenari 

del naixement del fotògraf. En col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses / Més info: rosescultura.cat



ALTRES  
ACTIVITATS 
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Sopa de lletres: Club de lectura i més 
A càrrec de Pilar Rabell i Pilar Cortés 
Dilluns 12 de desembre / 17 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Superlectors: Club de lectura per a joves a partir de 10 anys 
A càrrec de Glòria Puigdevall 
Dijous 15 de desembre / 17.30 h

Entrada: gratuïta / Aforament: limitat 

Cal inscripció prèvia: al tel. 972 15 09 28 o presencialment a la biblioteca 

Ho organitza: Ajuntament de Roses 

Més info: rosescultura.cat

Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 
Diumenge 11 de setembre 
A les 12 h, a la plaça Catalunya

Sardanes amb la Cobla Cervianenca 
Diumenge 11 de setembre 
A les 19 h, a la plaça de les Botxes

Festa andalusa 
24 i 25 de setembre 
A la pista annexa del pavelló poliesportiu

Festa de la cervesa artesana & music de Roses 
Del 7 al 9 d’octubre 
A la plaça Illa d’Itaca



 

 
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
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