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Com bé sabeu, aquestes dues paraules del títol defineixen molt bé, al meu criteri, tot allò que és 

el Carnaval de Roses.  

 

Ja fa uns anys que la campanya impulsada per l'Ajuntament −i que, gràcies a la implicació i al 

suport de la ciutadania, ha resultat un gran èxit− incideix  a buscar l’equilibri necessari perquè 

tinguem un Carnaval exitós.  

 

Crec, sincerament, que aquesta campanya, reiterada, constant i insistent, ha aconseguit que, en 

l’imaginari de la majoria, hi hagi quedat gravada la frase “Per Carnaval NO tot s’hi val”. Un NO 

ampli, que afronta els problemes, com ara el consum d’alcohol i drogues o els abusos sexuals, 

de forma directa i anomenant les coses pel seu nom, que és com cal encarar aquestes qües-

tions per despertar consciències i generar el debat i la recerca de les solucions necessàries.  

 

I, de la mateixa manera que podem sentir-nos orgullosos per aquest compromís, cal estar-ne, 

d’orgullosos, i molt, de tota la vessant positiva, divertida i participativa del nostre Carnaval, del 

fet que, any rere any, es mantingui com un dels referents carnavalers a tot Catalunya.   

 

I jo n’estic! Orgullosa de l’esforç compartit per tal que cada any sigui millor, dels canvis propo-

sats pels mateixos participants i de les millores obtingudes, de la seva evolució i, alhora, del fet  

que mantingui tota la seva essència. Orgullosa de la passió i l’entusiasme que tots i cadascun 

de nosaltres, des dels més petits als més grans, demostrem amb cada nova edició. Orgullosa 

del seny i orgullosa de la rauxa.  

 

Per això..., Carnaval de Roses? Sí, gràcies!  

Visca el nostre Carnaval! 

 

Montserrat Mindan i Cortada 

Alcaldessa de Roses

Seny i rauxa



Objecte del concurs 
Elecció d’una fotografia representativa del  
Carnaval de Roses 2019. 
 
Procediment de concessió 
El procediment de concessió serà el de concur -
rència competitiva. 
 
Format 
Les fotografies han de ser originals i inèdites, i 
no poden haver estat premiades en altres con-
cursos. La tècnica és lliure. Les imatges reto-
cades digitalment seran excloses. 
Les fotografies s’han de presentar en format 
digital jpg, amb una resolució mínima aproxi-
mada de 3200 x 2400 píxels i un pes màxim de 
7 MB.  
 
Documentació que cal presentar 
Per participar al concurs cal presentar, per 
mitjans electrònics, a través de www.seu-e.cat/ 
web/roses la següent documentació: 
• Instància genèrica amb les dades de la per-

sona participant i el títol de les fotografies 
presentades. 

• Arxiu de les fotografies en format jpg. El nom 
de l’arxiu ha de correspondre al títol de la 
fotografia. 

 
Termini 
Les fotografies es podran presentar fins al dia 
17 de març de 2019, prèvia publicació del co -
rresponent extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, mitjançant la Base de 
Datos Nacional de Subvencions (BDNS). 
 

Destinataris 
Concurs obert a totes les persones aficionades 
a la fotografia. Quedaran exclosos del concurs 
aquells participants que tinguin consideració 
de professionals de la fotografia. Cada partici-
pant podrà presentar un màxim de 3 fotogra-
fies. La participació en el concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspec-
te no previst serà resolt pel jurat. 
 
Quantia dels premis 
S’estableixen tres premis: 
• Primer premi: 300 euros 
• Segon premi: 250 euros 
• Tercer premi: 200 euros 
Els imports esmentats es refereixen a quanties 
finals netes, que s’han obtingut una vegada 
aplicat el descompte relatiu a la corresponent 
retenció en concepte d’IRPF. 
El mateix participant no podrà obtenir més d’un 
premi. Els premis poden quedar deserts. 
Les fotografies guanyadores es publicaran a la 
revista de Carnaval de 2020 i totes les obres 
quedaran exposades a la web: rosescultura.cat. 
 
Drets 
Els drets d’explotació, reproducció, comunica-
ció i difusió pública, inclosa la difusió a Inter-
net, la transformació i la distribució de les 
obres premiades quedaran en propietat de l’A-
juntament 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 respon-
sabilitat  del participant obtenir l’autorització de 

les persones que poguessin aparèixer en cada 
fotografia per a l’efectiva activitat que es con-
voca, a menys que dita fotografia hagi estat 
realitzada en un lloc públic i en la forma legal-
ment establerta, assumint tota reclamació per 
drets d’imatges. 
 
Criteris de valoració 
Es tindran en compte els següents aspectes: 
• La qualitat tècnica (enfocament, llum,  

equilibri de color): màxim 6 punts 
• L’originalitat: màxim 2 punts 
• L’adequació a la temàtica (representativitat 

de la festa del Carnaval): màxim 2 punts 
 
Pagament premis 
Els premis seran abonats per transferència 
bancària al compte que el guanyador indiqui a 
la fitxa de creditor que haurà d’omplir. Per 
donar compliment a la normativa legal els per-
ceptors d’aquest premis seran declarats dins el 
model anual 347 de l’Agència Tributària i també 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
El jurat 
El jurat el formaran el regidor i el tècnic de l’Àrea 
de Cultura i Festes, un membre del departament 
de Comunicació i Premsa, l’assessor cultural de 
l’Ajuntament i un professional de la fotografia.  
Actuarà com a secretari un funcionari de la Cor-
poració de l’Àrea de Cultura i Festes. 
El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic 
el dia 28 de març de 2019 a través de la web 
www.rosescultura.cat. D’aquest acte se n’es-
tendrà acta.  
Informació completa a : www.rosescultura.cat

XIX CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL



1. INSCRIPCIONS 
a) Les colles que vulguin participar a les passa-

des del Carnaval de Roses s’han d’inscriure 
telemàticament a inscripcions.roses.cat o, 
presencialment, al Servei d’Atenció al Ciuta-
dà de l’Ajuntament de Roses (pl. Catalunya, 
12) de 9 a 14 h, fins al dia 8 de febrer. Cal-
drà omplir la sol·licitud d’inscripció amb les 
dades de la colla, la mida de la carrossa i la 
potència de l’equip de so, i adjuntar el rebut 
de l’assegurança del vehicle. 

b) Si, en el moment de fer la inscripció, no es 
té el rebut de l’assegurança, aquest es pot 
lliurar, com a màxim, el dia 22 de febrer.   

c) El dia 13 de febrer, a les 20 h, al Teatre Muni-
cipal, es realitzarà un sorteig per adjudicar les 
posicions de sortida de cada colla. Les colles 
que vagin sense carrossa o vehicle estan 
exemptes de participar en el sorteig.   

d) Per fer el sorteig s’ordenaran les inscrip-
cions de les colles segons la data de pre-
sentació de la documentació i se’ls assigna-
rà correlativament un número. Es diposita-
ran, en una bossa, tantes boles numerades 
com colles. El número de la primera bola 
que s’extregui correspondrà 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.  

e) Les inscripcions que s’hagin presentat fora 
de termini podran escollir la posició un cop 
finalitzat el sorteig o fins al dia 22 de febrer. 

 

 
f) Les colles que durant l’anterior edició hagin 

tingut un comportament incívic o hagin incom-
plert els Manament del Carnaval escolliran la 
posició en darrer lloc, una vegada realitzat el 
primer sorteig. En el cas que en siguin més 
d’una, es realitzarà un segon sorteig entre 
elles.  

g) Les colles que ho desitgin podran intercan-
viar-se la posició i ho posaran en coneixe-
ment de l’Ajuntament mitjançant un escrit 
signat per ambdues parts, abans del dia 22 
de febrer. 

h) Un cop formalitzada la inscripció, es lliurarà 
a la colla un adhesiu amb el número de sor-
tida, que caldrà que estigui situat en un lloc 
visible, i un comprovant per poder adquirir 
els tiquets de l’arrossada a l’Oficina de 
Turisme. 

 
2. PASSADES 
a) Els vehicles que participin en les passades 

han de complir les normes de circulació, han 
de tenir en vigor l’assegurança i han d’anar 
equipats amb la farmaciola i l’extintor 
corresponents. 

b) L’alçada màxima de la carrossa no pot exce-
dir els 4,5 metres. 

c) La potència de l’equip de so de les carrosses 
no pot excedir dels 6.000 watts RMS conti-
nus i no està permès portar equips volats 
tipus Array. El nivell de pressió sonora màxim 
permès serà de 105 dBA, mesurat a 1 metre 
dels altaveus, per evitar que pugui produir 
problemes d’escolta en les carrosses adja-
cents.  

 
d) Les carrosses hauran d’accedir a la passada 

per l’accés habilitat a la rotonda situada a 
l’encreuament de l’avinguda de Rhode i la 
carretera de Vilajuïga. 

e) A la sortida, cada colla s’haurà de situar a 
l’avinguda de Rhode, a l’espai que tingui 
reservat segons el número de sortida que 
tingui adjudicat.  

f) Les carrosses es poden estacionar a partir 
de 4 hores abans de l’inici de cada passada i 
s’han de col·locar a banda i banda de l’avin-
guda de Rhode, deixant el carril central lliure. 
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.  

g) Un cop iniciada la passada, les colles hauran 
de desfilar en el sentit de la marxa, a un ritme 
constant, sense parades i deixant una sepa-
ració màxima de 5 metres entre colla i colla.  

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

i) Durant la desfilada està prohibit menjar i el 
consum de begudes alcohòliques. 

j) Les fotografies de grup amb la colla parada 
s’han de fer a l’espai entre la rotonda de l’Ofi -
cina de Turisme i el Si Us Plau. Les fotogra-
fies que es facin durant la passada han de 
ser amb les colles en moviment. 

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

l) Les colles hauran de complir, en tot moment, 
amb les indicacions de l’organització i els 
cossos de seguretat.   

Informació completa a: rosescultura.cat

MANAMENTS DEL CARNAVAL



DIJOUS 28 DE FEBRER  
A les 22 h, des de la plaça de Catalunya fins  

a l'envelat de la plaça de Frederic Rahola 
Cercavila de benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes,  
a càrrec de la banda de percussió d’Ociart. 
 
A les 22.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola 
Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, ball amb el grup de 
versions La Loca Histèria i Dijous Kuit amb Joventut Rosinka. 
 
DIVENDRES 1 DE MARÇ 
A les 21 h, al llarg de l'avinguda de Rhode  

Passada del divendres. 
 
A les 23.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola  

Ball amb els grups de versions Banda Neon i Orquestra Mitjanit. 
 
I, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports 

Discomòbil Sarau. 
  
DISSABTE 2 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 22 h 

Ball de Carnaval de la SUF, amb Albert Paulo. 
 
A les 23 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports 

Discomòbil Sarau. 
 
A les 00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola  

Concert amb el grup Hotel Cochambre.

DIUMENGE 3 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 amb l'orquestra Selvatana. 
 
A les 19.15 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola  

Proclamació del Rei i la Reina de la Gent Gran del Carnaval 2020 i 
lectura del Testament del Rei Carnestoltes.  
 
Tot seguit, ball amb l'orquestra Selvatana.  
 

A les 20 h, a la plaça de sant Pere  

Proclamació del Rei i la Reina del Carnaval 2020 i del Rei i Reina 
infantil del Carnaval 2020. Tot seguit, proclamació dels guanyadors 
del concurs de colles de Carnaval. 
  
A les 22 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports 

Discomòbil Sarau. 
 
DILLUNS 4 DE MARÇ 
A les 13 h, al Pavelló Municipal d’Esports 

Arrossada popular.* 
 
A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la Perola  

Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de  
la sardina i espectacle pirotècnic. 
  
 

 

 

* Els tiquets de l’arrossada es vendran anticipadament a les colles a l’Oficina de Turisme 

fins al dimecres 27 de febrer (de dilluns a dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h). Per 

al públic en general, es posaran a la venda el dilluns 4 de març al pavelló. 

PROGRAMA DEL CARNAVAL DE ROSES 
DEL 28 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ



DIJOUS 
 ELS PREPARATIUS I LA PRESENTACIÓ





























DIVENDRES 
LA PASSADA DE NIT





























DISSABTE 
LA PASSADA INFANTIL





















DIUMENGE 
LA PASSADA DE PETITS I GRANS





























DILUNS 
L’ARROSSADA I L’ENTERRAMENT
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Guanyadors  
Fotoconcurs  
Carnaval  
2018 

1 | Primer premi  
Passejant el gos 

Autora: Sheila Jane McKinnon Hardie 
 

2 | Segon premi 
A punt 

Autora: Roser Llambrich Barbarà 
 

3 | Tercer premi 
Carnaval camaleònic 

Autor: Marina Francisco Domènech
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NO és NO! 
CARNAVAL LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS 

SI NECESSITES AJUDA, 
TRUCA AL  
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