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PER CARNAVAL, TOT S’HI VAL!
És una dita que hem sentit sempre i on hem evocat les ganes de disbauxa i gresca que caracteritzen les passades i els actes del nostre Carnaval. És una dita ben arrelada a la nostra tradició i que, fins i tot el mateix
Joan Amades, no dubtaria d’utilitzar com a mostra de la festa popular catalana.
Enguany, però, cal que, recollint el sentiment que moltíssima gent em fa arribar, gent que s’estima molt el
Carnaval de Roses, doni un toc d’alerta i demani posar seny. Gatzara i disbauxa és el que volem però, com en
tot a la vida, sempre hi ha un límit. Des de fa uns anys, i amb tendència a augmentar, assistim atònits a la
degradació que algunes persones, massa, pateixen a causa de l’alcohol i altres excessos. Com que la solució
d’un problema comença per reconèixer-lo, demano canviar aquesta tendència. I, a aquest fi, cal que tothom
hi ajudi. Les famílies i les colles són els grans col·laboradors necessaris: les primeres controlant de prop els
menors d’edat i no emancipats, i els altres minimitzant la presència d’alcohol a les carrosses, tot i que seria
millor eliminar-lo totalment. Participants i espectadors, cal exigir la gresca sana, pròpia de l’alegria natural,
sense influències estranyes.
Per Carnaval, no tot s’hi val!
Així de clar ho tenim tots i, des de l’Àrea de Joventut, encara més. I és per a salvar el Carnaval que han agafat
el toro per les banyes i han proposat fer una campanya per conscienciar sobre els hàbits poc saludables,
extremadament perillosos en els més joves. La societat ho demana. Cal divertir-nos, però sense prendre
mal. El divertiment és bo, fins i tot necessari, però amb els límits que ens permetin mantenir la salut física i
emocional. I cal que tothom estigui alerta. Sobretot els més dèbils. Què fem i com ho fem? Les famílies, els
educadors, l’escola, els clubs i les associacions culturals i/o esportives, tots en som corresponsables. No els
podem riure les gràcies.
La gran majoria ens ho passem molt bé, arribant a casa esgotats de tant anar i venir, de saltar i córrer, de riure i xerrar i ballar. I hi arribem feliços i contents per tot allò que representa el Carnaval de Roses. I així ha de
continuar. El Carnaval creix i cada any tenim més gent. Podem estar molt contents i orgullosos d’aquesta festa
i de tota la gent que hi participa. I ara ens cal mantenir-lo, lluitant per salvar-lo dels nostres propis defectes!
Per sempre, visca el Carnaval de Roses!
Carles Pàramo i Ponsetí
Alcalde de Roses

Xlll CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL
1. Objecte del concurs
Elecció d’una fotografia representativa
del Carnaval de Roses 2013.
2. Participants
Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia. Es prega als
professionals d’abstenir-se’n.
3. Format
Les mides han de ser de 18 x 24 centímetres, amb un màxim de 2 fotografies
per concursant, i s’han de presentar
sobre un suport rígid que s’ha de recollir al Departament de Festes i Carnaval (segon pis del Teatre Municipal).
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
pseudònim o títol de la fotografia. Cada
obra s’acompanyarà amb un sobre tancat, identificat amb el pseudònim o títol
de la fotografia a la part exterior. A dins
del sobre hi ha de constar 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
15 de març de 2013 a les 14 h. Les
obres s’han de lliurar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament 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 qualsevol 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
autoritzat, hauran de ser presents a
l’acte de lliurament dels premis.
Les fotografies guanyadores es publicaran a la revista de Carnaval de 2014.
7. Exposició
Totes les fotografies s'exposaran a la
Biblioteca Municipal de Roses del 22 de
març al 13 d’abril. Les obres premiades
quedaran en propietat de l'Ajuntament
de Roses. Les no premiades es podran
recollir, posteriorment, al Departament
de Festes i Carnaval (fins al 3 de maig),
després del veredicte i de l'exposició.
8. Drets
Els drets d’explotació, reproducció,
comunicació 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’únic autor de la/les fotografies i
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titular de tots els drets d’autor sobre
la/les fotografia/es que presenta al
concurs. Així mateix, serà responsabilitat del participant obtenir l’autorització
de les persones que poguessin aparèixer 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 (els
quals es valoraran amb 2 punts cadascun): la tècnica, l’originalitat i la representació de la festa del Carnaval.
10. El jurat
El jurat estarà format per l’alcalde, el
regidor de Festes i Carnaval, el tècnic
de Festes, un membre del Departament de Comunicació i un professional
de la fotografia.
El seu veredicte, inapel·lable, es farà
públic el divendres 22 de març, a les 19
h, a la Biblioteca 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’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà
resolt pel jurat.

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) del 2 al 18 de
gener, de 9 a 14 h. Caldrà omplir una
fitxa amb les dades de la colla, indicar
els metres lineals d’espai que es
necessiten (carrossa i vehicle) i lliurar
una còpia de l’assegurança del vehicle
02 Si quan es fa la inscripció no es té la
còpia de l’assegurança es pot lliurar,
com a màxim, el dia 31 de gener.
03 El dia 22 de gener 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
inscripcions 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 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.

05 Les inscripcions que s’hagin presentat fora de termini podran escollir la
posició un cop finalitzat el sorteig o
fins al dia 31 de gener.
06 Les colles que ho desitgin podran
intercanviar-se la posició i ho posaran en coneixement de l’Ajuntament
mitjançant un escrit signat per ambdues parts, abans del dia 31 de
gener.
07 Un cop formalitzada la inscripció es
lliurarà 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’Oficina de Turisme.
08 Els vehicles que participin a les passades han de complir les normes de
circulació, tenir en vigor l’assegurança i han d’anar equipats amb la farmaciola i l’extintor corresponent.
09 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.
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 Iniciada la passada, està prohibit anar
en sentit contrari al de la marxa.
12 Els caps de colla vetllaran perquè es
mantingui 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 m.
15 Es recomana que durant la passada
infantil del dissabte no es consumeixin begudes alcohòliques.
16 El dijous (arribada d’en Carnestoltes)
i el dilluns (enterrament de la Sardina) es recomana anar disfressat.
NOTA
Els tiquets de l’arrossada es vendran
anticipadament a les colles a l’Oficina
de Turisme fins al dimecres 6 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

DIJOUS 7 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 23 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Ball amb l’orquestra Girasol.

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 2013, a càrrec d’en Quim Masferrer i gran festa amb Els Buhos.

DIUMENGE 10 DE FEBRER
A les 12 h, al llarg de l'avinguda de Rhode
Passada de petits i grans.

A les 00.30 h, a la SUF
Festa de dijous gras organitzada per Joventut Rosinka.
DIVENDRES 8 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 21 h, al llarg de l’avinguda de Rhode
l’Associació Rosinca de Festes repartirà galetes i
garnatxa al públic assistent.
A les 21.30 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 Tràfic i The Covers Band.
I, al Pavelló Municipal d'Esports
Discomòbil Gres-k.

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

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 Principal de la Bisbal.
A les 20 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola
Acte de proclamació dels Reis i les Reines del Carnaval
2014 (categories infantil i gent gran incloses).
Tot seguit, el ball continuarà amb l’orquestra La Principal
de la Bisbal.
A les 22 h, al Pavelló Municipal d’Esports
Discomòbil Gres-k.
DILLUNS 11 DE FEBRER
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.

DISSABTE 9 DE FEBRER
A les 16 h, al llarg de l’avinguda de Rhode
Passada infantil.

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.

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

NOTA
1 En cas de mal temps, l’arrossada es realitzarà al Pavelló.

#PREPARATIUS, PRESENTACIÓ I DIJOUS

#LA PASSADA DEL DIVENDRES

#LA PASSADA DEL DISSABTE
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GUANYADORS
FOTOCONCURS
CARNAVAL
2012
1 | Primer premi
Kolors Karnavaleros
Joan Juanola

3

2 | Segon premi
Borratxera de colors
Arnau Sala
3 | Tercer premi
Catwoman
Jordi Font
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