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Aquest any 2021 no podrem celebrar la festa més emblemàtica 
de la nostra ciutat: el Carnaval de Vinaròs, festa d’Interès 
Turístic Autonòmic. A l’edició de 2020 ens va anar ben justet de 
poder celebrar-ho, ja que pocs dies després, concretament el 14 
març, es va decretar el confinament a tot el territori del nostre 
país. 

Des del PVI, entenem aquesta suspensió perfectament, ja que 
degut a la pandèmia mundial del COVID19 es impossible 
celebrar la nostra estimada festa carnavalera. 

Si aquest maleït virus no ens hagués atacat com ho ha fet, el 
dissabte 6 de febrer a la Gala de Reines i Reis: elles i ells 
haguessin lluït les seues espectaculars fantasies, fruit de molts 
de mesos de treball i patiments. Diumenge 7 de febrer Dia de 
Paelles i com no, de la ja consolidada Gala de Reines i Reis 
Infantils, on els més menuts disfruten moltíssim. 

Encetaríem la “Setmana Forta” de Carnaval amb un bon ambient 
a les casetes de Fora Forat amb variada programació.  Dijous 11 
Dia del Pijama, acte multitudinari on tothom hagués lluït el seu 
pijama particular i diferent.  Divendres 12 torn per a la Desfilada 
Infantil, Xocolatada i per la nit: festa a les casetes, la “Nit Loca”, 
autèntica bogeria on els vinarossencs i vinarossenques, junt als 
nombrosos visitants haguéssim disfrutat d’una bona festa. 

Aquest dissabte s’hagués celebrat la primera de les dos 
desfilades del carnaval,on milers de comparsers i comparseres 
haguessin ensenyat als milers de visitants les seues creacions 
per a aquesta edició.  Ja per la nit festa a les casetes de Fora 
Forat. Diumenge torn per a la segona desfilada i, al acabar festa 
de comiat al recinte es casetes. Dilluns 15 judici i crema de 
Carnestoltes, el “Enterro de la Sardina”, on s’hagués donat fi als 
dies de més bogeria de la nostra ciutat. 

No obstant, els centres infantils i les escoles de la nostra ciutat 
han preparat un programa carnavaler diferent a altres anys però 
amb d’il·lusió suficient per a que els nostres menuts i menudes 
puguen divertir-se i no perdre l’esperit carnavaler de Vinaròs. 

També des de la COC i l’Ajuntament s´ha preparat un 
documental que vam poder vore el passat dissabte 6 de febrer 
molt emotiu sobre la nostra festa. Per últim, el concurs de dibuix 
escolar  infantil també es podrà celebrar. 

Des del PVI, demanem a tota la ciutadania que sigue conscient 
de la greu situació sanitària que estem patint des de fa mesos. 
Hem de fer cas a les normes vigents i entre tots i totes lluitar 
junts i aconseguir derrotar aquest maleït virus. Ho aconseguirem 
i prompte tornarem amb més força que mai. 


