
Benvolgut Ajuntament de Calafell, escrivim aquesta carta que esperem que arribi aviat a les 

vostres mans amb motiu de la massiva retallada de participació de carrosses baix penedesenques 

a les vostres rues. 

Escrivim aquesta carta per deixar constància de la incomoditat que ens genera aquesta situació, 

ja que a dues setmanes vista, ens arriba la informació de la possible prohibició de la participació 

de les nostres carrosses als vostres termes municipals. 

Aquesta situació ens genera un gran rebuig cap a la vostra tasca d'alcaldia i representació de la 

població, ja que sense motiu justificable deixeu fora a 13 carrosses i encara estem esperant-ne 

el perquè. 

Per què no ens voleu a la vostra rua? 

Per què som joves? Per què gaudim lliurement del carnaval? Per què ens agrada divertir-nos? 

Per què no tenim carrosses prou boniques? Per què les nostres carrosses no demostren un gran 

poder adquisitiu? 

Tornem a preguntar, per què? 

Citem textualment les vostres paraules "Aquest programa conjunt és possible gràcies a un treball 

de coordinació de les respectives festes i té com a objectiu aconseguir, entre tots, un producte 

turístic més atractiu tant per la població del nostre territori com per als visitants." 

I ens fem més preguntes. 

Que entenem per atractiu? 

Per nosaltres atractiu és allò que inclou la totalitat de gent que vol participar-hi sense distinció 

discriminatòria. 

Atractiu és que un poble no s'avergonyeixi del seu jovent i vulgui amagar-lo a ulls turístics. 

Atractiu és deixar als penedesencs i penedesenques gaudir d'una de les festes més esperades de 

l'any, el seu carnaval. Festes que ens preparem, assagem i organitzem per donar la millor versió 

de cadascuna de les nostres carrosses i disfresses. 

És per això que demanem respostes a totes aquestes preguntes, perquè no entenem sota quin 

criteri sen's està discriminant i per quin motiu a dues setmanes vista, a correcuita, ens veiem en 

la possible situació de no gaudir plenament com hem fet des de fa anys de les nostres rues. 

Recordem i remarquem que som carrosses dels vostres pobles germans. Recordem també que 

en aquestes carrosses hi ha calafellencs i calafellenques que no podran formar part del seu propi 

carnaval. 

Acabem aquesta carta demanant respostes i solucions, volem gaudir del nostre carnaval, volem 

sentir-nos estimats/des pels nostres ajuntaments i volem que el carnaval segueixi sent una gran 

festa feta espectacle, però recordem, carnaval no és tan sols un espectacle, carnaval és una festa 

i reclamem el nostre dret a gaudir-la com la resta. 

Moltes gràcies i visca el carnaval. 

 


