
Concurs de roses | Premis
S’atorgaran tres premis per cada una de les categories: amateur, 
popular, miniatura i polyhanta, consistent en un trofeu 
commemoratiu del guardó obtingut i:
• primers premis: 60 euros
• segons premis: 30 euros
• tercers premis: 15 euros
     
Així mateix, es lliurarà un record commemoratiu a totes les 
persones concursants, per la seva participació.

Premi especial a l’estand amb la millor col·lecció de roses  
Donat per la Ciutat de Roses
 
Premi especial a les millors roses varietat Mil·lenari 
Donat per Vivers Francisco Ferrer

Premi especial a la millor rosa varietat Rosa Sant Feliu
Donat per Horticultura Dot

Premi d’honor Pere Dot a la millor rosa  
Donat pels Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat
Creat pel 125è aniversari del seu naixement

Premi a la varietat de millor rosa Estrangera
Donat per Roses Poulsen - Plantbanc

Premi a la varietat de millor rosa Nacional
Donat per l’Asociación Española de la Rosa

Premi a la varietat de rosa més antiga
Donat per Òmnium Cultural

Premi d’honor a la rosa més perfumada
Donat per les ciutats roserístiques de Calella, Reus, el Vendrell i 
Sant Feliu de Llobregat

Lliurament de premis:
El dissabte dia 12 de maig, a les 13 h, al saló de sessions de 
l’Ajuntament.

Organització:

Amb el suport de:

Informació
www.santfeliu.cat/festesdeprimavera

Tel. 936 858 000
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Les persones que vulguin participar-hi hauran d’inscriure’s i 
concursar d’acord amb les bases següents:

CONCURS PER A AMATEURS (58a edició)
a) Cada concursant podrà presentar un mínim de deu 

gerros de roses i un màxim de quinze. Cada gerro es 
compondrà de tres roses.

b) El jurat tindrà en compte, quan quali�qui, la novetat de 
les roses i el fet de no repetir les varietats.

c) El conjunt de tots els gerros presentats per cada concur-
sant disposarà d’un espai reservat, denominat estand. 
Aquests estands hauran d’estar totalment acabats abans 
de les 12 h del migdia del dia 11 de maig. Seran desquali-
�cats pel jurat aquells estands que no estiguin totalment 
acabats.

d) No s’admetran a concurs roseristes professionals.

CONCURS A LA MILLOR ROSA (amateur i popular)
a) Cada concursant (amateur o popular) només podrà 

presentar una sola rosa en aquesta modalitat.

b) Es destinarà un espai especial per a l’exposició de les 
roses concursants en aquesta modalitat.

CONCURS POPULAR
a) Cada concursant podrà presentar �ns a un màxim de deu 

gerros. Cada gerro es compondrà d’una a tres roses.

b) Es podrà concursar a títol individual o en nom d’una 
entitat.

CONCURS DE ROSES EN MINIATURA
a) Cada concursant podrà presentar �ns a un màxim de deu 

varietats. Cada varietat haurà d’omplir un gerro del 
concurs.

b) Es podrà concursar a títol individual o en nom d’una 
entitat.

CONCURS DE POLYANTHA
a) Cada concursant podrà presentar un màxim de deu 

gerros. Cada varietat haurà d’omplir un gerro de concurs.

b) Es podrà concursar a títol individual o en nom d’una 
entitat.

CONCURS A LA ROSA MÉS PERFUMADA
Només podran participar-hi les persones inscrites en el 
concurs per a amateurs o en el concurs popular.

a) Cada concursant només podrà presentar en aquesta 
modalitat una sola rosa.

b) Es destinarà un espai especial per a l’exposició de les 
roses concursants en aquesta modalitat.

BASES COMUNES
Vàlides per a les cinc modalitats de concursos de roses.

a) Queden excloses les roses d’hivernacle o tractades amb 
productes que alterin les característiques naturals de les 
mateixes.

b) La persona concursant haurà d’inscriure’s com a màxim 
el dia 2 de maig. Les inscripcions es podran fer o bé 
telefònicament (tel. 93 685 80 06) o bé personalment al 
Programa Ciutat de la Rosa (Palau Falguera, c/ Falguera, 
2 i 6).

c) La recepció de roses es farà de 7 a 11.30 h del matí del 
dia 11 de maig, al recinte de l’Exposició del Palau Falgue-
ra. La Comissió estendrà un rebut indicant-hi el número 
de registre que correspondrà al gerro assignat. Es lliurarà 
a la persona concursant l’etiqueta uni�cada per posar, de 
forma obligatòria, el nom de la varietat, que s’haurà de 
posar en el suport previst al costat del gerro assignat. 

d) L’organització facilitarà els gerros i la infraestructura 
necessària.

e) La persona concursant haurà de col·locar les roses en els 
gerros que li siguin designats, i assegurar-ne la bona 
conservació durant els tres dies de l’Exposició.

f) El veredicte del jurat tindrà lloc el dia 11 de maig, a les 13 h. 
Quedarà desquali�cada qualsevol aportació posterior a la 
data de lliurament �xada.

g) Després del veredicte del jurat, la Comissió col·locarà el 
nom de cada concursant en el seu estand.

h) Les persones concursants no podran retirar les roses �ns 
que no s’hagi acabat l’Exposició, per evitar molèsties i 
vessaments d’aigua dels gerros.
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