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Molins de Rei i de Reina 

Per primera vegada en la història molinenca una dona ostenta el càrrec de Reina del Carnaval. 

Acompanyada pel seu sèquit reial, va rebre de mans de l’alcalde Xavi Paz la vara i va donar el 

tret de sortida a la festa amb un clar missatge feminista: la revolució té nom de dona. 

 

Aquest any, el Comitè de l’Antifaç ha deixat molt clar el seu missatge: la revolució té nom de 

dona, i el Carnaval, també. 40 anys s’ha trigat a Molins de Rei en deixar que una dona regnes la  

nostra festa gran del mes de febrer.  

Amb l’arribo de Sa Majestat la Reina del Carnestoltes XL s’obren els actes oficials del Carnaval de 

Molins de Rei 2020, i fins al proper dimecres de Cendra amb la Prufessó de l’enterrament, queda 

instaurat el Carnaval i amb ell, la disbauxa. La regidora de cultura, Ainoa Garcia, ha volgut 

elogiar la tasca dels organitzadors el Comitè de l’Antifaç tot agraint “la bona feina i la seva 

aposta per Molins de Rei i el nostre carnaval. Convidem a tots els molinencs i molinenques a 

participar-hi i gaudir de la festa amb responsabilitat i civisme”. 
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Dissabte és el dia més esperat per tots i totes; la Gran Rua de Carnaval començarà a les 19 

hores al Foment per recórrer els carrers de Rubió i Ors i Rafael Casanova, la plaça de la Creu, el 

carrer Major, la plaça de Catalunya, els carrers Rafael Casanova i Rubió i Ors, i el passeig del 

Terraplè fins a tornar a l’origen, la façana del Foment. Allà la Comitiva Reial premiarà la 

comparsa guanyadora, que s’endurà un bany de masses.  

El punt lila serà present al gran ball de Carnestoltes de l’espai Mariona del dissabte a la nit, 

seguint amb la implementació del protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais 

d’oci. Un espai de referència físic dins de l’acte festiu on qualsevol persona que vulgui 

informació, que hagi estat víctima o testimoni d'una agressió sexual, sigui masclista o homòfoba, 

es pugui adreçar. La regidora de feminismes i LGTBI Jessica Revestido ha destacat que 

“aprofitar un esdeveniment tradicional i cultural d’aquesta envergadura, com és el 

Carnestoltes, per a visibilitzar i reivindicar els drets de les dones ha estat una aposta molt 

encertada per part del Comitè de l’Antifaç”.    

 


