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CARNAVAL

La gresca arriba a les Terres de l’Ebre amb
un cap de setmana intens de Carnaval
participants vestien disfresses i
usaven màscares. Amb el temps,
s’ha anat transformant. Les persones canvien la identitat per a transformar-se i fugir de la seua vida quotidiana, almenys, per unes hores. I
com diu la dita “Per Carnaval, tot
s'hi val”.
A les Terres de l'Ebre, Godall amb
la popular batalla de la farina, celebra el Carnaval més antic amb una
tradició de més cent anys, que va
sobreviure a la prohibició dels carnavals durant la Guerra Civil de
1936. Ara esta tradició se celebra
a la majoria de poblacions ebrenques, en algunes ja van començar
de forma multitudinària el passat
cap de setmana com és el cas d’Ulldecona i Deltebre, però en la major
part tindrà més incidència este proper cap de setmana. ■

Comarques Redacció

El Carnaval és una de les celebracions més populars. Dijous Gras
marca l’inici i es celebra fins Dimecres de Cendra, el qual marca el final d'esta festa i el començament
de la Quaresma.
És una festa de transgressió i de
diversió, amb l'arribada i el regnat
del rei Carnestoltes i també l'enterrament de la sardina. La gent es
disfressa, balla, canta i segons el
municipi es pot viure de diverses
maneres. Combina elements com
disfresses, desfilades, les populars
rues, gastronomia i festes al carrer.
Es caracteritza per la permissivitat i
cert descontrol. En els seus inicis,
probablement amb un cert sentit
del pudor propi de la religió, el Carnaval era una desfilada en què els

Imatge de la batalla de farina de Godall, una tradició de més de cent anys.

TORTOSA

El Carnaval de Ferreries finalitza enguany
al pavelló poliesportiu municipal

L’ALDEA

El Carnaval de l’Aldea per a grans i petits
■ L’Aldea celebra el Carnaval aquest dissabte 2 de març, que s’iniciarà
al matí amb el Carnestoltes infantil, que començarà a les 10 hores
amb inflables, pintacares i globoflèxia al pavelló, per a seguir amb el taller de llaminadures i taula dolça de Mercè Martí, i finalitzarà amb l’entrega del pastís de llaminadures. A la tarda a les 16.30 h, tindrà lloc la
concentració a la plaça Dr. Maimó, per a començar la rua mitja hora
després. A les 20.30 h es farà entrega de premis a les millors carrosses, de 250, 200. 150, 120 i 100 euros, a les millors comparses, la primera de 150 i segona i tercera de 100 euros i disfresses individuals de
100 i 80 euros, tots els premis amb vals de descompte. A la nit festa al
pavelló amb el Dj. Lluís Torralbo.

JESÚS

Jesús celebrarà el seu Carnaval a la vora del canal
■ Amb una festa al pavelló municipal poliesportiu, com a principal no-

vetat d’aquest any, finalitzarà el Carnaval de Ferreries, previst per a este
dissabte 2 de març. A les 17 hores, tindrà lloc la concentració i xocolatada a la rambla Catalunya, amb inici de la rua per efectuar un recorregut pels carrers Rambla Catalunya, Hernán Cortés, plaça 1 d’Octubre,
carrer Alcanyís, i seguidament arribada al pavelló, on es farà el final de
festa, amb entrega de premis, a la comparsa gran amb més de 10 persones, de 500, 200 i 100 euros, a la comparsa infantil amb més de 10
persones de 150 i els dos restants un pernil. També hi haurà premis per
la millor disfressa absoluta i millors disfresses infantils, millor disfressa
nadó, cotxet millor engalanat i millor parella adulta. El dimarts 5 de
març es farà l’enterrament de la sardina al calvari.

■ Jesús celebra este dissabte el
‘Carnaval de la vora del canal
2019’. Començarà a les 17.30
hores amb una xocolatada popular i concentració de disfresses
al camp de futbol, per a seguir
amb la rua de disfresses fins a
la pèrgola. A la nit, al Casal Jesusenc, ball de màscares amb el
Grup Zamba Show seguit de música jove amb Dj’s. Enguany amb
la novetat del lliurament de diferents premis.
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CARNAVALS

AMPOSTA

Carnaval solidari a Amposta

Rua, concursos i ball amb Remember
Music al Carnaval de Roquetes

Roquetes viurà este dissabte el
seu Carnaval, amb un ball de disfresses al pavelló i el Remember
Music Show, que començarà a les
21 hores, amb el sopar de Carnaval. A continuació se celebrarà el
concurs de disfresses i lliurament
de premis. La festa començarà a
les 17.30 hores amb concentració
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al carrer Churruca, i la posterior
rua de disfresses pel carrer Major
fins a l’Hort de Cruells, amb discurs del Rei Carnestoltes, i la cloenda de la rua amb la xocolatada
popular. Es faran entrega de premis a la comparsa més espectacular i nombrosa i la millor disfressa individual .■

Dinar i xocolatada popular al Carnaval d’Ascó
Amb un dinar a les dos de la
tarda i una xocolatada popular a
les cinc, Ascó celebra este diumenge el Carnaval, Abans a les
11.30 h tindrà lloc la rua, que recorrerà els carrers de la població,
fins a tornar de nou a la Rambla,
amb premis en metàl·lic a les millors carrosses i comparses. El
dissabte a les 23 hores començarà el ball de disfresses amb
l’Orquestra Himalaya i premis a
les disfresses individuals, parelles i grups. ■

Festa Carnestoltes By

Godall com cada any

Arenalia a l’Ametlla

fidel a la seua tradició

Amposta celebrarà el Carnestoltes Solidari a La Lira Ampostina i
Legend Music Club. Serà el dissabte 2 de març, amb una festa divertida, boja i surrealista, amb un line
up ideal per a tots els gustos i colors. La recaptació íntegra de taquilla anirà destinada a APASA. La
festa del Carnaval organitzada per
l'Ajuntament d'Amposta i Els Tres
Gats Blaus comença aquest divendres 1 de març, amb festa a ritme
de Xartuka, correfoc infantil i cercavila de correfocs des de la plaça
Ramon Berenguer IV fins al Pont
Penjant. Dissabte es farà el pregó,
rua i entrega de premis, i diumenge carnestoltes infantil, amb xocolatada i espectacle, finalitzant el

dimarts amb l'enterrament de la
sardina, vetlatori del Rei Carnestoltes amb pastissets i vi dolç, i la rua

de l'enterrament de la sardina i encesa del taüt reial a l'embarcador
del riu. ■

LA RÀPITA

Festa i disfresses de pirates a la Ràpita
Amb l’enterrament de la sardina, i disfressats de dol, acomiadaran el dimarts cinc de març,
els rapitencs, tres dies de festa
amb motiu del Carnaval, enguany
amb la temàtica de pirates, que
començaran divendres amb la
cercavila, arribada de Sa Majestat Carnestoltes a la Casa de la
Vila. Dissabte se celebrarà la rua
infantil, amb acompanyament del
grup Batuxalc, els capgrossos,
Colla de Dolçainers i l’Esbart
Dansaire Rapitenc. A continuació
festa infantil, amb actuació del
Mag Nebum i lliurament de premis. A la nit ball de carnaval amb
Bengo i Joel Chalé. Dimarts a

partir de les 19.30 hores, judici i
sentència a mort del Rei Carnes-

toltes amb mistela i l’enterrament de la sardina . ■

MÓRA D’EBRE

Sopar popular i música a Móra d’Ebre

L’Ametlla comença el Carnaval
amb la rua infantil aquest divendres 1 de març, per seguir el dissabte amb la rua de disfresses
tarda i de nit, amb el concurs, entrega de premis i la Festa Carnestoltes By Arenalia, amb entrada
gratuïta. El diumenge tindrà lloc
la rua de disfresses i concurs infantil amb premis i xocolatada. ■

Godall torna amb el seu tradicional Carnaval, el més antic de
les Terres de l’Ebre, amb una
festa que comença divendres a
la nit, i continua amb molt d’ambient i gresca fins al dimarts 5
de març, amb la popular batalla
de la farina dissabte i dimarts a
la tarda les menjades i balls gratuïts totes les nits. ■

Móra d’Ebre celebrarà com cada any la festa del Carnaval. Esta
edició va començar el passat 26
de febrer amb una activitat a la
Biblioteca Comarcal per als més
petits, i continua el 2, 3 i 6 de
març. Els actes centrals de la festa es faran este dissabte amb la
rua de Carnaval, que s’iniciarà a
les 18.30 hores, per a finalitzar
amb el sopar i la festa d’Imagina
Ràdio. L’endemà, diumenge, serà
el torn del Carnaval infantil amb
coc i xocolate. Posteriorment, dimecres tindrà lloc l’enterrament
de la sardina. ■
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ULLDECONA

DELTEBRE

Ulldecona tanca el Carnaval
amb molta participació

Ulldecona va viure amb gran
ambient una nova edició del Carnaval, amb la festa grossa divendres amb cercaviles, ball i protagonisme per als més petits. A la
nit el Casal Jove va acollir amb
molta presència de públic el tradicional Tribut de Carnaval, en-
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guany dedicat a la música electrònica. També va tindre molta acceptació el ball de dissabte a la
nit al pavelló cobert, una de les
principals novetats d’esta edició, i
la desfilada i l’espectacle Balambambu, a càrrec de la companyia
Pentina el Gat. ■

La comparsa Alegria, guanyadora del Premi Rua
d’un multitudinari i exitós Carnaval de Deltebre

La comparsa Alegria, amb la recreació de l'espectacle Alegria del
Cirque du Soleil, va guanyar el Premi Rua Carnaval Deltebre 2019,
que va representar un èxit amb
28 comparses i 1.200 participants. El premi a la Millor Carrossa ser per a Temps de Lleure, la
Comparsa Més Original per a
lTransformers, la més xaladora
per a l'Associació de Veïns i Veïnes
de Jesús i Maria, millor Coreografia per al Club de Ball Feel Dance
amb més de 100 persones, i la
millor disfressa per a l'Associació
de Dones de Deltebre.. ■

