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Carnaval 2019                                            Maria Dolores Miralles 
 

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

Aquest any  la festa començà el 16 de febrer a migdia amb l’arribada 
de l'emissari del emperador Carnestoltes a l'Ajuntament, després  en 
comitiva ens endinsarem cap al mercat municipal. Per la vesprada es 
van imposar les bandes a les reines  a l’entoldat del carnaval, acabat 
l'acte totes en rua i acompanyades per un xaranga recorreren els 
carrers de Vinaròs. Després es va servir  el sopar en honor a les 
Reines del Carnaval, elaborat per l'Associació d'Hosteleria de Vinaròs, 
amenitzant la vetllada l'orquestra Vendetta. 

L'emperador Carnestoltes, aquest any arribà diumenge al Passeig de 
San Pere, seguit en rua fins l'àgora, on el pregoner Marc Mendez 
dóna oficialment el tret de sortida al carnaval 2019. Aquest any  s'han 
engegar novetats, una ha estat la inauguració d'un espai gastronòmic, 
també s'ha celebrat la primera edició de la «Nit per la Igualtat i la 
Diversitat», també ens trobaren durant aquesta setmana  al recinte de 
les casetes punts de informació per atendre qualsevol agressió i on 
s’informarà sobre politiques de igualtat. 

La presentació de  La Gala de les Reines, novament  canvia 
d'ubicació, prop de la plaça del Llagostí.  Aquest any la presentació de 
la gala ha estat conduïda pel vinarossenc Anthony Senen  i la 
periodista Belen Garcia. En la gala es va presentar la cançó del 
carnaval 2019, interpretada per Ivan Chaler, també Geena Drag, va 
participar en aquesta gala amb diferents gags, concloent la gala 
interpretant en directe la cançó «yo soy asi», acompanyada per totes 
les reines. 

La Gala de les Reines és un dels actes més importants de la festa 
perquè  vam poder admirar  a les reines de les diferents comparses 
amb els seus espectaculars vestits , que després lluiran en les 
desfilades els  dies 2 i 3 de Març. 

Som sabedors que són 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 evitat possibles casos 
d’assetjament. 
 
Animem a tots i a totes a participar de forma massiva en la 
programació que s'ha preparat. Gaudir de les desfilades, on els 
carrers de Vinaròs, s'ompliran de gom a gom de comparseros , llum, 
color i música. Són dies de festa, d'alegria, però també el nostre 
Carnaval és una finestra oberta a la resta del món, ja que ens permet 
alhora promociona la nostra ciutat. 

Quan arriba el Carnestoltes, ens disfressem, ens col·loquem les 
caretes per desinhibir-nos, i d'aquesta manera defugim de la rutina, de 
les normes de convivència que ens oprimeixen durant tot l'any. 
 
Des del PVI, volem felicitar a totes les reines, a les comparses i sobre 
tot als “comparseros”, pel seu treball, tenacitat, esforç, perquè sense 
ells la festa no seria possible, i a la COC pel seu treball altruista. 
 
VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS!! 

 
 


