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Carnaval 2020                  Maria Dolores Miralles 
 

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

Aquest any  la festa començà el 8 de febrer, per la vesprada,  
amb l’arribada de sa majestat Carnestoltes “ Venècia”. La seua 
arribada ha canviat  aquest any de nou  d'escenari,  el lloc elegit 
ha estat l’espigó de la platja del Fortí, on hem pogut gaudir d’un 
gran espectacle de llum i de color. Al passeig marítim 
l’esperaven reines i reis, comparsers, els estendards, 
autoritats……. Desprès en rua arribà  a la plaça de l'Ajuntament, 
on va tindre lloc el pregó, aquest any a càrrec de la polifacètica  
Àngela Albiol. Al finalitzar el pregó l’alcalde  li va lliurar  les claus 
de la ciutat a Sa Majestat, i tot seguit s’ha fet la imposició de 
corbatins i estendards i també les bandes a les reines i reis 
infantils d’aquest any. 

Després de nou en rua fins a l’envelat del carnaval, on es va 
servir  el sopar en honor a les Reines  i  Reis del Carnaval, 
imposició de bandes, i entrega del premi honorífic “Carnestoltes 
d’or” a la desapareguda comparsa de Les Agüeles. 

La presentació de  La Gala de les Reines i  Reis, aquest any ha 
estat conduïda per Marta Román i Mario Adell, on es van donar 
a conèixer els espectaculars vestits plens de fantasia i color, una 
gran festa marcada aquest any 2020 per la representació 
masculina. L'escenari  de 14 metres d’altura,dissenyat per 
l'artista faller Carlos Carsi. simulava el Palau Ducal de Venecia. 

La gala va concloure amb un gran castell de focs artificials, amb 
totes les reines i reis ballant al ritma de la cançó del Carnaval. 
La bona climatologia va afavorir que s’aproparen a a la gala més 
de 7000 persones. 

El diumenge es va celebrar a migdia el concurs de mascotes 
disfressades, després al recinte del Carnaval les paelles, i per la 
vesprada la gala de les reines i reis infantils. 

Les  Gala  de les Reines i dels Reis, és un dels actes més 
importants de la festa perquè hem pogut admirar als 30 
representants de les diferents comparses amb els seus 
espectaculars vestits , que després lluiran en les desfilades els  
dies 22 i 23 de Febrer. 

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 evitar 
possibles casos d’assetjament. 

Des de el PVI, volem felicitar a la C.O.C , a totes les reines i reis, 
a les comparses i sobre tot als “comparseros”,  pel seu treball, 
tenacitat, esforç, perquè sense ells la festa no seria possible. 
 

VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS !! 


