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del poble
de roses

feina feta
En aquest diari, us presentem part de la feina feta
durant aquest mandat. Fa 4 anys, vam decidir formar
part de l’equip de govern per a treballar per Roses,
per a donar un altre aire a la política del nostre poble,
encapçalant algunes de les més importants regidories,
com Turisme, Cultura i Festes, motors del nostre poble.

nadal i reis
Hem aconseguit que Roses tingui
la cavalcada que es mereix. Una gran
cavalcada per l’avinguda de Rhode
molt esperada pels rosincs i cada
cop més visitada.

el carnaval
Els canvis que hem introduït han fet que
el Carnaval de Roses torni a ser la nostra
gran festa. Hem creat el consell de carnaval
perquè juntament amb les colles treballem
units per millorar-lo.

modernitzar el teatre
Hem aconseguit un teatre modern, per a
tots els públics. Amb un sistema de venda
d’entrades online que permet la compra des
del mòbil o l’ordinador. Amb una programació
de primer nivell amb obres tant en català com
en castellà.

ruta de les tapes
En 4 anys hem aconseguit crear un dels
atractius gastronòmics més importants
i esperats de la comarca. La Ruta de
les Tapes posa en valor la nostra
gastronomia i els nostres restauradors.

ca l’anita
Qui no coneix Ca l’Anita a Roses? i a la
comarca? En 3 anys hem estat capaços de fer
de Ca l’Anita un referent cultural. Un nou espai
que funciona al 100%, amb una programació
d’exposicions, tallers i conferències gairebé
setmanals.

fira de la rosa
Pensant en els nostres comerciants, hem
aconseguit donar la volta a la Fira de Rosa
i que aquesta sigui una festa al carrer per a
la gent de Roses i pels visitants, així com un
impuls econòmic pel poble.

programació de nous cicles
Hem creat nous cicles: com el cicle De dins,
el març de paraules, Roses Patrimoni viu
o el de Música i patrimoni. Hem vist que
organitzant la programació per cicles millorem
la comunicació, gastem menys recursos
i programem les activitats amb més coherència.
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fira de la cervesa artesana
L’octubre, un mes on no passava res vàrem
crear la fira de la cervesa artesana. Hem
apostat per Roses tot l’any, creant nous
esdeveniments fora de temporada.

festivalet
Pensant en el “Roses per tot l’any”, vam crear
fa 3 anys el Festivalet. Paisatge, gastronomia,
i les millors postes de sol, són els elements
d’un dels festivals que pot arribar a ser un
referent, fora de la temporada d’estiu.

cap de creus
Tenim una idea clara: Roses, porta del Cap
de Creus. Hem promocionat el turisme actiu
de natura, amb el senderisme i el ciclisme,
per millorar ocupació turística fora de
temporada.

patrimoni
El patrimoni no és una cosa del passat, sinó
que cal utilitzar-lo. El festival de Sons del Món,
el cinema a la fresca, o els concerts al castell
i la Ciutadella serveixen per donar a conèixer
el nostre patrimoni tant a la gent de Roses
com als visitants.

plà de màrqueting
És fonamental saber cap a on volem anar.
Per això, amb la col·laboració de tots els
agents implicats, hem actualitzat el Pla de
Màrqueting. Una eina necessària per al futur
econòmic del nostre poble.

ROSES
per tot l’any
Hem aconseguit organitzar un calendari
d’activitats per a Roses durant tot l’any.
Reis, Carnaval, Març de Paraules, a l’abril
la Ruta de les Tapes i el Cicle De Dins, al maig
la Fira de la Rosa i el Maig Megalític.
Passat l’estiu, al setembre Roses Patrimoni
Viu, a l’octubre la Fira de la Cervesa i el Suquet
de Peix, al novembre el Festivalet, i finalment
al desembre Nadal.
És a dir, Roses per tot l’any.
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ho hem fer per TU!
Gent del Poble, amb els nostres dos regidors
a l’equip de govern, ha tingut l’orgull i el plaer
de treballar per a allò que més ens agrada, Roses.
Han estat quatre anys intensos, treballant dia a dia
pel futur del nostre poble.
Ara us volem mostrar satisfets el resultat de
la feina feta amb només dos regidors. Volem
donar-vos les gràcies pel suport que ens vau donar
i estem convençuts que amb més representació
aconseguirem fer la Roses que tots somniem.
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