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Ja el tenim aquí. Sembla que no ha d'arribar mai, però després de reunions, sopars, carrosses, fils i disfresses,  acabem tro-
bant-nos tots a la Passada: faci fred, vent, plogui o, fins i tot, nevi.

Els qui em coneixeu, sabeu que visc aquests dies amb molta intensitat. Aquest primer any com a alcaldessa, a més, he
pogut participar amb una major implicació en els preparatius i detalls de la festa. Al costat del regidor Ferdy, he assistit a
les reunions de colles, on he pogut copsar de primera mà quins són els vostres neguits, inquietuds i preferències a l'hora de
celebrar el carnaval. 

Les conclusions extretes d'aquestes trobades han estat moltes i molt enriquidores, i em complau enormement haver cons-
tatat la importància que tots i totes atorgueu a aquesta gran festa, que, durant uns dies, situa Roses com un dels epicen-
tres del carnaval, com un esdeveniment únic i absolutament participatiu.

Tal i com he pogut comprovar, la voluntat comuna de tots els que participem i treballem pel Carnaval de Roses, és la de
continuar esmerçant esforços per donar un nou impuls al nostre carnaval, per millorar-lo i projectar-lo encara més amb
cada nova edició.

El Carnaval de Roses és la nostra gran festa, es coneix arreu, fins al punt d'arribar a esdevenir un autèntic tret identitari de
la nostra vila. Per continuar gaudint de l'orgull que representa organitzar un dels millors carnavals del món, cal que tots i
totes ens impliquem, que tots i totes el gaudim, i que tots i totes fem possible que els nombrosos visitants que rebem, gau-
deixin igualment d'aquesta gran festa, oferint-los tot l'esclat de diversió i color de les disfresses, carrosses i passades als
quals hem dedicat tanta il·lusió i esforç.

Com deia, em consta que aquest és un objectiu comú de tots els què el fem possible i, per tant, estic plenament convençu-
da que, també entre tots, serem capaços de mantenir el Carnaval de Roses en el lloc que per tradició, participació i història,
li correspon.

Us desitjo un molt feliç Carnaval 2014 

Montserrat Mindan i Cortada
Alcaldessa de Roses

Un Carnaval únic



1. Objecte del concurs
Elecció d’una fotografia representativa del
Carnaval de Roses 2014.

2. Participants
Concurs obert a totes les persones aficiona-
des a la fotografia. Quedaran exclosos del
concurs aquells participants que tinguin la
consideració de professionals de la fotografia.

3. Format
Les mides han de ser de 18 x 24 centímetres,
amb un màxim de 2 fotografies per concur-
sant, i s’han de presentar sobre un suport rígid
que s’ha de recollir al Servei d’Atenció al Ciuta-
dà de l’Ajuntament de Roses (plaça de Cata-
lunya, 12) o al Departament de Festes i Carna-
val (plaça de Catalunya, 8, 2a planta).

4. Obres
Les fotografies han de ser originals i inèdites,
i no poden haver estat premiades en altres
concursos. La tècnica és lliure. Les imatges
retocades digitalment seran excloses.
Al dors de l’obra s’hi ha d’escriure el pseudò-
nim o títol de la fotografia. Cada obra s’a-
companyarà amb un sobre tancat, identificat
amb el pseudònim o títol de la fotografia a la
part exterior. A dins del sobre hi ha de cons-
tar el pseudònim o títol, el nom i cognoms de
l’autor/a, l’adreça i el telèfon.

5. Termini
El termini de recepció finalitzarà el dia 4 d’a-
bril de 2014 a les 14 h. Les obres s’han de lliu-

rar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’A-
juntament de Roses (plaça de Catalunya, 12).

6. Premis
Als premiats se’ls donarà un val, en el qual
figurarà la quantitat del premi aconseguit i que
podran canviar per material fotogràfic a qual-
sevol de les botigues de fotografia de Roses.
– Primer premi:  material fotogràfic valorat
en 450 euros

– Segon premi:  material fotogràfic valorat
en 300 euros

– Tercer premi:  material fotogràfic valorat
en 150 euros

Els guanyadors, o un representant autorit-
zat, hauran de ser presents a l’acte de lliura-
ment dels premis. 
Les fotografies guanyadores es publicaran a
la revista de Carnaval de 2015.
El procediment de concessió del premi és de
concurrència competitiva.

7. Exposició
Totes les fotografies s'exposaran a la Biblio-
teca Municipal de Roses de l’11 d’abril al 26
d’abril. Les obres premiades quedaran en
propietat de l'Ajuntament de Roses. Les no
premiades es podran recollir, posteriorment,
al Dept. de Festes i Carnaval (fins al 31 de
maig), després del veredicte i de l'exposició. 

8. Drets
Els drets d’explotació, reproducció, comuni-
cació i difusió pública, inclosa la difusió a
Internet, la transformació i la distribució de

les obres premiades quedaran en propietat
de l’Ajuntament de Roses.
El participant manifesta i garanteix que és l’ú-
nic autor de la/les fotografies i titular de tots
els drets d’autor sobre la/les fotografia/es
que presenta al concurs. Així mateix, serà res-
ponsabilitat  del participant obtenir l’autorit-
zació de les persones que poguessin aparèi-
xer en cada fotografia per a l’efectiva activitat
que es convoca, a menys que dita fotografia
hagi estat realitzada en un lloc públic i en la
forma legalment establerta, assumint tota
reclamació per drets d’imatges.

9. Criteris de valoració
A l’hora de valorar les obres es tindran en
compte els següents aspectes (es valoraran
amb 2 punts cadascun): la tècnica, l’originali-
tat i la representació de la festa del Carnaval. 

10. El jurat
El jurat estarà format per l’alcaldessa, el regi-
dor de Festes i Carnaval, el tècnic de Cultura i
Festes, un membre del Departament de
Comunicació i un professional de la fotografia. 
El seu veredicte, inapel·lable, es farà públic
el divendres 11 d’abril, a les 19 h, a la Biblio-
teca Municipal. Si el jurat ho creu oportú, els
premis poden quedar deserts. D’aquest acte
se n’aixecarà acta.

11. Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’ac-
ceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte
no previst en les bases serà resolt pel jurat.

XiV CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL

01 Per tal de participar a les passades cal
inscriure’s al Servei d'Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament de Roses (plaça de
Catalunya, 12) fins el 7 de febrer, de 9 a
14 h. Caldrà omplir la sol·licitud d’ins-
cripció amb les dades de la colla i lliurar
una còpia de l’assegurança del vehicle.

02 Si en el moment de fer la inscripció no
es té la còpia de l’assegurança es pot
lliurar, com a màxim, el dia 21 de febrer. 

03 El dia 11 de febrer a les 20 h, al Teatre
Municipal, es realitzarà un sorteig per
adjudicar les posicions de sortida de
cada colla. 

04 Per fer el sorteig s’ordenaran les ins-
cripcions de les colles segons data de
presentació de la documentació i se’ls
assignarà correlativament un número.
Es dipositaran, en una bossa, tantes
boles numerades com colles. El número
de la primera bola que s’extregui corres-
pondrà a una de les colles, la qual triarà
el número de sortida que desitgi i així
successivament. En el cas que no hi
hagi cap representant de la colla, perdrà
el torn i haurà d’escollir la posició un
cop finalitzat el sorteig. 

05 Les inscripcions que s’hagin presentat
fora de termini podran escollir la posició
un cop finalitzat el sorteig o fins al dia 21
de febrer.

06 Les colles que ho desitgin podran inter-
canviar-se la posició i ho posaran en
coneixement de l’Ajuntament mitjançant
un escrit signat per ambdues parts,
abans del dia 21 de febrer.

07 Un cop formalitzada la inscripció es lliu-
rarà a la colla un adhesiu amb el número
de sortida, que caldrà que estigui situat
en un lloc visible, i un rebut per poder
adquirir els tiquets de l’arrossada a l’Ofi-
cina de Turisme.

08 Els vehicles que participin a les passa-
des han de complir les normes de circu-
lació, tenir en vigor l’assegurança i han
d’anar equipats amb la farmaciola i l’ex-
tintor corresponent.

09 Les carrosses hauran d’accedir a la pas-
sada per l’accés habilitat a la rotonda
situada a l’encreuament de l’avinguda
de Rhode i la carretera de Vilajuïga.

10 La colla que no respecti la numeració, que
arribi al lloc de sortida un cop iniciada la
passada o que no vulgui sortir quan sigui
el seu torn sortirà en la darrera posició. 

11 Un cop iniciada la passada, està prohibit
anar en sentit contrari al de la marxa.

12 Els caps de colla vetllaran perquè es man-
tingui el bon ordre de la seva colla.

13 Està prohibit l’ús d’esprais, de productes
pirotècnics i de gots o envasos de vidre.

14 L’alçada màxima de la carrossa no pot
excedir els 4 metres.

15 Es recomana que durant les passades
del dissabte a la tarda i el diumenge al
matí no es consumeixin begudes alcohò-
liques.

16 Tant el dijous (arribada d’en Carnestol-
tes) com el dilluns (enterrament de la
Sardina) es recomana que tothom vagi
disfressat.

NOTA
Els tiquets de l’arrossada es vendran antici-
padament a les colles a l’Oficina de Turisme
fins al dimecres 26 de febrer (de dilluns a
divendres de 9 a 18 h, dissabtes de 10 a 14 h i
de 15 a 18 h i diumenges de 10 a 13 h). Pel
públic en general es posaran a la venda el
dilluns 3 de març. 

MANAMENTS DE CARNAVAL



DIJOUS 27 DE FEBRER 
A les 21.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a 
la Plaça de Frederic Rahola
Cercavila de benvinguda de Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes.

A les 22 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Lectura del Pregó
de Carnaval 2014, a càrrec d’en Joan Pera i ball amb el grup
Tràfic.

DIVENDRES 28 DE FEBRER
Al matí, pels carrers de la vila
Matinades de Carnestoltes, a càrrec de la Companyia de la
Ciutadella (miquelets i canoners).

A les 18, davant de la Ciutadella 
Concentració de colles per a la passada.

A les 20.30 h, al llarg de l’avinguda de Rhode 
l’Associació Rosinca de Festes repartirà galetes i 
garnatxa al públic assistent. 

A les 21 h, al llarg de l'avinguda de Rhode 
Passada del divendres.

Tot seguit, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola 
Ball amb els grups The Covers Band i 7Drock.

I, al Pavelló Municipal d'Esports
Discomòbil Gres-k.

DISSABTE 1 de març
A les 16 h, al llarg de l’avinguda de Rhode
Passada infantil.

Tot seguit, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola 
Discomòbil infantil. 

A les 23 h, al Pavelló Municipal d'Esports 
Discomòbil Gres-k.

A les 00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola 
Gran festa amb el grup Hotel Cochambre.

DIUMENGE 2 de març
A les 12 h, al llarg de l'avinguda de Rhode 
Passada de petits i grans.

A les 18 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Concert i ball per a la gent gran amb l'orquestra 
La Selvatana.

A les 20 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola 
Oroclamació dels Reis i les Reines del Carnaval 2015 (categories
de la gent gran i infantil incloses). 

Tot seguit, el ball continuarà amb l'orquestra La Selvatana.

A les 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports
Discomòbil Gres-k.

DILLUNS 3 de març
A les 13 h, al passeig Marítim1

Arrossada popular.

A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la Perola 
Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes i enterrament de la
sardina, amb l’espectacle pirotècnic dels Senyors del Foc.

Tot seguit, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Acte de lliurament de l’ànec d’or en reconeixement al foment de
les tradicions locals per part de l’Associació d’Amics de les Festes i
les Tradicions, lectura del testament del difunt Rei Carnestoltes a
càrrec de La Minúscula Teatre i ball amb l'orquestra Swing Latino.   

NOTA
1 En cas de mal temps l’arrossada tindrà lloc al Pavelló Municipal
d’Esports.
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GUANYADORS 

FOTOCONCURS 

CARNAVAL 

2013

1 | Primer premi 

Carnaval 2013
Roser Llambrich

2 | Segon premi

Endimoniats
Jordi Font

3 | Tercer premi

Titola d’or
Jacob Aklen



Oficina de Turisme de Roses
Av. de Rhode, 77-79 | Tel. 972 25 73 31 
www.roses.cat | www.visit.roses.cat
turisme@roses.cat

Edita: © Ajuntament de Roses | Comunicacio i Premsa 2014
Fotografies: Robin Townsend Pi-Sunyer
Cartell de carnaval: Tavi Algueró
Disseny i maquetació revista: Martí Parada
Dipòsit Legal: GI-131-2012
La maquetació d’aquesta revista ha finalitzat el dia 22 de gener de 2014

www.visit.roses.cat

www.roses.cat




