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La castellonina Laia
Garcia signa el disseny del
cartell de Carnaval 2020
Vilamalla ja ha celebrat el Carnestoltes
El municipi és el primer de la comarca a celebrar la festa de la
rauxa. Aquest cap de setmana, desenes de vilamallencs i vilamallenques van gaudir de la rua i l’animació infantil i de la rua nocturna, que va cloure amb el ball de disfresses.

Tots els treballs presentats s’exposaran a la sala polivant els dies de Carnaval
Redacció l castelló d’empúries

Concurs carnavalesc al Pitch&Putt
Va ser aquest diumenge i hi van participar 21 parelles. Siscu Fernández i Josep Salleres van guanyar com a millor parella Scratch,
i Gregoire Picavet i Arnaud Vatinet com a primera parella Handicap. La millor disfressa va ser de Meritxell Julià i Xavier Tosca.

A Peralada hi haurà rues, animació i ranxo
Peralada també celebrarà la disbauxa de Carnestoltes els dies 22
i 23 de febrer. Els actes s’iniciaran dissabte amb i el Pregó del rei
Titus al balcó de l’Ajuntament i una rua pels carrers de la vila i un
berenar popular. L’endemà serà el torn de l’acte més tradicional
de Peralada, la cocció i degustació del Ranxo de Carnestoltes.
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astelló d’Empúries també celebra el Carnaval,
però per no coincidir
amb la majoria de carnestoltes de la comarca, el consistori, seguint la línia d’altres anys,
l’ha programat pels dies 28 i 29 de
febrer i 1 de març.
EL CARTELL . Enguany el firma l’alumna de l’INS de Castelló
d’Empúries Laia Garcia, qui ha estat la guanyadora del concurs de
cartells de Carnaval, que donarà
la imatge a la festa. Ja fa anys que
el cartell de Carnaval és escollit a
través d’un concurs entre l’alumnat dels instituts de secundària del
municipi. Si bé en edicions anteriors el concurs es portava a terme
entre l’alumnat de primer d’ESO,
aquest any han estat els de tercer
els qui hi han participat. En total es
van presentar més de 100 propos-

la data límit per
inscriure’s al
carnaval de Castelló
d’Empúries és el
dijous 21 de febrer, al
consistori

tes, entre les quals també s’han
seleccionat dos treballs finalistes obra de Narcís Andrei, de l’INS
d’Empuriabrava, i Paula Reyes, de
l’INS de Castelló. L’alcalde de Castelló, Salvi Güell, i la regidora d’ensenyament, Anna Massot, van fer
una recepció a la sala Gòtica als
autors i autores dels cartells se-
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leccionats, que van anar-hi acompanyats de familiars i professors, i
es va aprofitar per fer-los entrega
d’un petit obsequi, la setmana passada. Massot va destacar la qualitat de les propostes de l’alumnat
afegint que s’exposaran tots els
treballs presentats a la Sala Polivalent perquè serveixin de decoració durant els dies del Carnaval.
LES INSCRIPCIONS. El consistori informa que la celebració del
Carnaval s’ha convertit en una de
les festes més multitudinàries del
municipi, amb prop de 1.500 escrits. I per poder participar en les
desfilades, en la xocolatada i en
el dinar és obligatòria la inscripció
prèvia, que es pot portar a terme
de manera telemàtica o presencialment a l’Oficina de Turisme que
es troba al convent de Santa Clara, al carrer Carbonar, núm 1. Hi ha
temps fins al 21 de febrer per inscriure’s.
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