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Carnaval!

Quan escric aquestes paraules (finals del mes de novembre), a la meva colla, com a la majoria, ja hem escollit les
disfresses, hem anat a buscar la roba, s'està fent el vestit de prova i pensant o bé treballant en la carrossa. 

Com a Ajuntament, ja hem fet la presentació del cartell de Carnaval, ja que ens serveix durant dos mesos com a
eina de publicitat i promoció turística. Volem donar-nos a conèixer encara més, i és que és ben cert que el nostre
Carnaval llueix encara més quan Roses s’omple de gent vinguda d’arreu. I no ho dic només per l'activitat
comercial, hotelera i de la restauració, sinó perquè en el fons, a tots els que desfilem en agradar ser vistos i
aplaudits i volem que la gent gaudeixi amb nosaltres. 

Aquest any, el cartell de Carnaval s’ha basat en el primer cartell editat per l’Ajuntament, ara fa uns 30 anys. El
seu autor va ser en Willi Brunkow, un alemany nascut a Colònia i enamorat de Roses. 

Tres dècades després, l’encarregat de “tunejar-lo” aprofitant elements dels diferents cartells que han promocio-
nat el Carnaval durant aquests darrers anys ha estat en Boris Mörker, a qui vull felicitar per l'excel·lent feina feta:
una il·lustració que mostra perfectament l'essència i l'alegria de la nostra festa, oferint-nos un divertit joc consis-
tent a descobrir els diferents personatges que han protagonitzat els cartells d'edicions anteriors. Els heu trobat
tots?

No cal dir que les àrees de Festes i Joventut continuen treballant per aconseguir un Carnaval cada any millor,
ben organitzat, amb propostes per a tots els públics, fet per gaudir-lo plenament i sense excessos, ja sigui parti-
cipant-hi activament o com a espectador.

Per això, també pel nostre Carnaval, sé que sabrem trobar la dosi justa de seny i rauxa i viure, un any més, una
festa única.

Bon Carnaval! 

Montserrat Mindan i Cortada
Alcaldessa de Roses

SENY I RAUXA



1. Objecte del concurs
Elecció d’una fotografia representativa del Car-
naval de Roses 2015.

2. Participants
Concurs obert a totes les persones aficionades
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 concursant,
i s’han de presentar sobre un suport rígid que
s’ha de recollir al Servei d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya,
12) o al departament de Festes i Carnaval (plaça
de Catalunya, 8, 2a planta).

4. Obres
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.
Al dors de l’obra s’hi ha d’escriure el pseudò-
nim o títol de la fotografia. Cada obra s’acom-
panyarà 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 13 de
març de 2015, 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 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 autoritzat,
hauran de ser presents a l’acte de lliurament
dels premis. 
Les fotografies guanyadores es publicaran a la
revista de Carnaval de 2016.
El procediment de concessió del premi és de
concurrència competitiva.

7. Exposició
Totes les fotografies s'exposaran a la Biblioteca
Municipal de Roses del 20 de març al 10 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 31 de maig), des-
prés del veredicte i de l'exposició. 

8. 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’únic
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

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 qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri
de color)

- L’originalitat
- L’adequació a la temàtica (representativitat 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 Comu-
nicació i un professional de la fotografia. 
El seu veredicte, inapel·lable, es farà públic el
divendres 20 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’aixe-
carà acta.

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

XV CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL



01 Per tal de participar a les passades cal ins-
criure’s al Servei d'Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya,
12) fins el 23 de gener, de 9 a 14 h. Caldrà
omplir la sol·licitud d’inscripció amb les
dades de la colla i lliurar una còpia de l’asse-
gurança 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 6 de febrer. 

03 El dia 27 de gener, a les 20 h, al Teatre Mu -
nicipal, es realitzarà un sorteig per adjudicar
les posicions de sortida de cada colla. 

04 Per fer el sorteig s’ordenaran les inscrip-
cions de les colles segons data de presen-
tació 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 desit-
gi 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 6 de febrer.

06 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 6
de febrer.

07 Un cop formalitzada la inscripció es lliurarà
a la colla un adhesiu amb el número de
sortida de cada passada, que caldrà que
estigui situat en un lloc visible, i un com-
provant 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 passa-
da 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 alcohòliques.

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

NOTA
Els tiquets de l’arrossada es vendran anticipa-
dament a les colles a l’Oficina de Turisme fins
al dimecres 11 de febrer (de dilluns a diven-
dres 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 16
de febrer.

MANAMENTS DEL CARNAVAL



DIJOUS 12 DE FEBRER 
A les 22 h, des de la plaça de Catalunya fins a 
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 i ball amb el grup de
versions 7Drock i festa de la Joventut Rosinka.

DIVENDRES 13 DE FEBRER
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 Tapeo Sound System i Tremendos.

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

DISSABTE 14 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 
Discomòbil infantil. 

A les 23 h, al Pavelló Municipal d'Esports 
Discomòbil Éter Group

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

DIUMENGE 15 DE FEBRER
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 
Proclamació dels Reis i les Reines del Carnaval 2016 (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 Studio 54.

DILLUNS 16 DE FEBRER
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.

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.   



Preparatius i presentació
Dijous de carnaval





























Divendres
La passada de nit





























Dissabte
La passada infantil





















Diumenge
La passada de petits i grans





























Dilluns
L’Arrossada i l’Enterrament
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Guanyadors 
Fotoconcurs 
Carnaval 
2014

1 | Primer premi 
“I Déu visità el Carnaval”

Autor: Jose Roy Muñoz

2 | Segon premi
“Sentiment Rosinc pel Carnaval 2014”

Autora: Marina Poyato Garcia

3 | Tercer premi
“Volando voy, volando vengo”

Autor: Ramon Sala Comas
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