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Carnaval 2018 
Fa no res celebràvem Sant Antoni, Sant Sebastià, Sant 
Sebastianet i ja ens hem endinsat cap la festa del Carnaval. 
 

Aquest any la festa començà el 27 de gener amb l’arribada de 
Sa Majestat Carnestoltes amb Xarxa Teatre. La seua arribada 
ha canviat aquest any de nou d’escenari, el lloc escollit ha estat 
el port de la nostra ciutat, acompanyat d’un gran espectacle de 
llum i color. Desprès en rua s’arribà a la plaça de l’Ajuntament, 
on va tindre lloc el pregó, aquest any a càrrec de Maria Juan. 
Desprès l’alcalde li va lliurar les claus de la ciutat a Sa Majestat. 
 

Desprès de nou en rua fins a l’entoldat del carnaval, on es va 
servir el sopar en honor a les Reines del Carnaval, imposició de 
bandes i entrega del premi honorífic “Carnestoltes d’Or” a Vicent 
Ferrer, persona molt vinculada des de sempre a la festa de 
Carnestoltes. 
 

La presentació de la Gala de les Reines prevista per dissabte 3 
de febrer a l’antic camp de fútbol, va ser tot un èxit amb 
l’assistència de 7000 persones, tor un espectacle, que començà 
a les 19h i finalitzà als voltants de les 22 h. Aquest any la 
presentació va ser a càrrec de Cristóbal Garrido, showman i 
finalista del programa “tu cara me suena todavia” i del 
vinarossenc Benny Sanchez. 
 

L’escenari també presentà novetats, per primera volta la 
decoració s’ha fet amb vegetació natural, amb unes dimensions 

espectaculars, amb una alçada de 17 m i una amplada de 30 m. 
A mes a més es van instal·lar nombrosos seients en graderies 
distribuïdes en altura per tot el recinte. 
 

També no hi ha que oblidar , la presentació de la Gran Gala de 
les Reines Infantils, que encara que el temps no va acompanyar, 
la il·lusió de totes elles, van aconseguir que la seua presentació 
fos extraordinària. 
 

Les gales de les Reines, és un dels actes més importants de la 
festa perquè podrem admirar a les reines de les diferents 
comparses amb els seus espectaculars vestits, que desprès 
lluiran en les desfilades els dies 10 i 11 de Febrer. La festa 
finalitzarà el dilluns 12 de Febrer  a les 20 h amb el Judici Final a 
Sa Majestat Carnestoltes, a l’antic Convent de Sant Francesc, 
amb l’actuació de “Xarxa Teatre” i “Ball de Dimonis”. 
Som sabedors que son dies de festa, de disbauxa, però es molt 
positiu que es promoguen campanyes des de l’Ajuntament pel 
que fa al consum d’alcohol responsable, així com per evitar 
possibles casos d’assetjament. 
 

Des del PVI volem felicitar a totes les reines, a les comparses i 
sobre tor als “comparseros”, pel seu treball, tenacitat, esforç, 
perquè sense ells la festa no seria possible. 
 

VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS 
 


