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EL TEMA

CARNAVAL

El Carnaval de
Vila-seca treu
al carrer més de
1.700 persones
Entre els premiats Purgatori, Mercabar, Los que
faltaban, Els divendres, Nou Colomí i Els amics
Redacció

Un any més la colla El Purgatori
s’ha endut el primer premi del
Carnaval de Vila-seca. Enguany,
la comparsa vila-secana va presentar un motiu d’estètica Steampunk o retrofoturisme, un
subgènere de la fantasia i la ciència ficció.
El premi a l’originalitat va ser
per a la colla Mercabar, per la
disfressa Les veïnes del costat; el
guardó a la colla més festiva se’l
van endur els faunes de Los que
faltaban, mentre que el premi al
millor muntatge va ser compartit
entre les colles carrer Nou Colomí i Els divendres. Finalment, la
colla Els amics van ser reconeguts com els que tenien millor
vestuari, per les seves disfresses
de viatgers del temps.
Durant l’entrega de premis,
que es va celebrar el 13 de febrer,

L’Associació de
Veïns de la Plana
celebra deu anys
de disfresses i
bon ambient
La colla més multitudinària del Carnaval de
Vila-seca és la que conformen els membres de
l’Associació de Veïns de
la Plana, que ja fa deu
anys que participen en
la gran rua en una sortida festiva i molt familiar. Enguany, per celebrar l’efemèride, van
organitzar un sopar al
Centre Cívic que va culminar amb un divertit
sorteig. Entre els premis
hi va haver una espatlla
de pernil, un sopar amb
monòleg, i dues entrades a l’Aquum de la Pineda, per gentilesa del
Bar Vicente, L’Oficina,
i Spa Aquum. D’altra
banda, es va entregar el
Premi Fidelitat als membres de la colla que han
participat en la rua els
deu anys i un obsequi a
les persones que hi han
col·laborat també tots
aquests deu anys. C.S.

també es va atorgar un reconeixement a un dels fundadors del
Carnaval, Josep Porqueres.
Ball i comiat
Al vespre d’aquell mateix dia es
va celebrar la també tradicional
Gran festa de Carnaval, que va
tenir lloc al Pavelló Municipal
d’Esports. La festa es va cloure
tres dies després amb el seguici
mortuori del rei Carnestoltes,
que va recórrer els carrers del
centre històric acompanyat de
la Txaranga Band Tocats. Un cop
a la plaça de l’Església, es va fer
l’entrega de premis i es va acomiadar la festa amb una xocolatada
infantil i una sardinada oferta
per la Comissió del Carnaval de
Vila-seca.
Enguany el Carnaval ha comptat amb la participació de 1.747
persones i un total de 19 colles.

Les comparses van esmolar la imaginació per escollir les disfresses de la rua.
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Els petits
desafien el fred i
omplen la pista
del Colomí pel
Concurs infantil
Després de dies de fred
intens, el passat 9 de
febrer es va celebrar la
tradicional festa infantil
i Concurs de disfresses
de Vila-seca. En paral·
lel, es va fer l’entrega de
premis del Concurs de
cartells de Carnaval, un
certamen en què participen totes les escoles. El
guanyador va ser Isaac
Uzquiano, de l’escola
Sant Bernat, seguit per
Ivan González i Antonio
García, tots dos de l’escola de la Plana. C.S.
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