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El Carnaval torna a Deltebre el cap
de setmana del 14 al 16 de febrer
Com a novetat, destaca la Pijamada Party, que es durà a terme el divendres a la
nit

Imatge d'una de les comparses premiades el 2019 | Cedida

Deltebre tornarà a omplir els seus carrers de llum i de color en una nova edició del Carnaval que es
celebrarà del 14 al 16 de febrer. Enguany, com a novetat, es realitzarà la Pijamada Party, que es
durà a terme el divendres a la nit i sorgeix com a una iniciativa dels quintos i quintes del 2000.
A banda, el Carnaval també comptarà amb la tradicional Rua del Carnaval, que aplega a més de
1.000 participants i 25 comparses, sent l'activitat de referència del programa d'actes que es
desenvoluparà durant el cap de setmana. Igual com en l'any anterior, els premis de la Rua estan
distribuïts en 6 categories diferents: 1r premi, millor carrossa, millor disfressa, més xaladora,
millor coreografia i més original.
Al mateix temps, la programació del Carnaval es complementarà amb el Carnaval Infantil, el taller
de Carnaval per als més petits i petites, el cinquè concurs de disfresses canines, que compta
amb la col·laboració de DeltaRescat, i el carnaval jove, que es realitzarà a la discoteca MUUM.
La regidora de Festes, Equipaments i Actes, Carme Franch, ha volgut agrair "la implicació de la
Comissió de Festes, del teixit associatiu i de totes les persones que fan possible que la celebració
del Carnaval siga un acte de referència a tota la demarcació". La regidora ha explicat que "s'està
treballant intensament per tal que el Carnaval esdevinga un nou èxit de participació i d'assistència
com els anys anteriors".
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El Carnaval també comptarà amb un catàleg de menús que ofereixen els restaurants dels municipi
per tal de complementar l'activitat amb la gastronomia típica del Delta de l'Ebre i el producte local
i de proximitat.
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