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La segona Cavalcada de Reis més antiga de la 
Comunitat Valenciana se celebra a Vila-real i té, a més 
a més, la particularitat de ser l’única a la Comunitat 
Valenciana organitzada per una associació sense ànim 
de lucre i no per una institució oficial.

Des de 1928 tots els 5 de gener Ses Majestats els Reis 
d’Orient visiten Vila-real de mà del treball constant 
i desinteressat de la Joventut Antoniana. Des de fa 
85 anys, aquesta associació juvenil ha celebrat la 
Cavalcada de Reis sense perdre de vista els seus 
objectius principals, no sols de portar la il·lusió als 
xiquets de Vila-real, sinó també d’ajudar els més 
necessitats. Els diners recaptats per la venda de segells 
per a la carta als Reis d’Orient i de productes com 
ara les garrofes, xapes o casques, estan destinats en 
la seua totalitat a fins socials d’ajuda per a la compra 
d’aliments de primera necessitat i despeses d’habitatge, 
medicaments o material escolar de famílies amb 
situació econòmica precària de la localitat1. 

Des del seu naixement, la Cavalcada de Reis de 
la Joventut Antoniana ha seguit el mateix ritme 
d’evolució que ha fet la ciutat, però sempre sent fidels 
a la tradició i l’empremta d’alegria d’aquest dia. 

Des de principi dels anys setanta, es realitzen visites 
la nit del 5 de gener als domicilis perquè els xiquets 
reben els seus regals. El volum de sol·licituds ha 
crescut tant que aquests lliuraments s’han de realitzar 
també el dia 6 de gener.
L’Ajuntament de Vila-real ha col·laborat des de 
1  Segons Portadors d’esperança enmig de les dificultats, memòria de 2012 
presentada per la Joventut Antoniana, s’han atés 175 famílies de Vila-real l’any 
2012.

quasi el principi de la Cavalcada ajudant la Joventut 
Antoniana, ja siga amb la cessió de material, de 
camions i de carrosses, ja siga amb ajudes mitjançant 
subvencions o l’actual conveni de col·laboració. 

La Cavalcada de Reis de Vila-real ha sobrepassat 
el caràcter lúdic d’aquest tipus d’actes. Per raons 
històriques, és la segona cavalcada més antiga de la 
Comunitat Valenciana; per raons culturals, continua 
una tradició de gran calat social com és la vinguda 
de Ses Majestats els Reis d’Orient a portar regals 
als xiquets la nit del 5 de gener, al mateix temps 
que suposa la integració i participació de la societat 
local, l’afluència i integració de visitants i turistes, la 
potenciació, conservació i difusió de valors positius 
de convivència, tolerància i reconeixement de la 
diversitat.

En aquests actes també està present la rica tradició 
cultural vila-realenca al voltant del Nadal. En l’acte del 
Missatger Reial es reparteixen les tradicionals palles i 
garrofes que s’ofereixen als Reis d’Orient, es manté 
viu el famós Tirorí, tirorí que entonen menuts i grans 
la nit de Reis i que ja apareix esmentat en la Historia 
de Villarreal, de mossén Benito Traver (1909).

Vist l’interés de la Regidoria de Joventut per promoure 
i conservar la Cavalcada de Reis que organitza Joventut 
Antoniana amb la col·laboració de la Regidoria 
de Joventut, i vist que el 2013 es va celebrar el 85 
aniversari d’aquesta Cavalcada, que forma part dels 
béns culturals i immaterials del municipi.

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
DE LA SOL·LICITUD

DE FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL
A LA FESTA DE REIS DE VILA-REAL
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HISTÒRIA DE LA FESTA DE REIS A VILA-REAL,  

1928-2014

86 ANYS REGALANT IL·LUSIÓ I AFECTE

ANTECEDENTS DE LA CAVALCADA.
DES DE 1928 FINS A 2003

La Cavalcada de Reis de Vila-real se celebra des de l’any 1928. Va ser 
un membre de la Joventut Antoniana, Eduardo Roses, qui després d’haver 
viscut durant un temps a la ciutat alacantina d’Alcoi, va proposar aquell any 
l’organització a la ciutat de Vila-real d’una cavalcada de Reis amb la finalitat 
de recaptar fons per a ajudar els més necessitats. Aquella primera cavalcada, 
molt lluny de les que se celebren en l’actualitat, va consistir en l’arribada de 
Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça dels Pares Franciscans, on Melcior, 
Gaspar i Baltasar portaven vestits que la Joventut Antoniana va llogar per 
a l’ocasió i repartien joguets entre tots aquells xiquets més pobres. Aquests 
vestits van ser llogats fins a l’any 1948, ja que la Joventut Antoniana va 
acordar el 1949 la renovació de tota la indumentària dels participants en la 
Cavalcada de Reis per a no haver de llogar-los. El 1951, l’escultor José María 
Ponsoda, una de les figures més destacades de l’escultura religiosa valenciana 
del segle xx, confecciona els esbossos de les corones, que són les que utilitzen 
en l’actualitat els Reis d’Orient juntament amb els nous vestits. 

Després d’uns anys molt marcats per les circumstàncies socials i 
econòmiques de l’època, no es va poder donar un gran impuls a aquesta 
festivitat fins després de la Guerra Civil. Vila-real, ciutat des de sempre 
molt vinculada a l’agricultura, posseïa moltes cavalleries de cultiu en l’època 
de postguerra. Aquestes cavalleries van constituir durant diversos anys els 
mitjans a través dels quals els Reis d’Orient i el seu seguici arribaven a 
Vila-real. En aquelles cavalcades desfilaven també els dos únics camions 
que llavors hi havia a la ciutat, propietat de l’Ajuntament i de la Cambra 
Agrària respectivament. Els camions que transportaven els regals que els 
Reis portaven d’Orient, contenien dipòsits de gasolina que eren alimentats 
de forma molt racionada, perquè el governador facilitava vals de gasolina 
a l’associació per a poder utilitzar-los en la Cavalcada. De fet, el 1953, es 
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construeix una estrela de grans dimensions, que anava muntada sobre un camió. Al Nadal de l’any 1956 es 
construeix una cova amb un naixement vivent a la plaça del Convent dels Pares Franciscans, on efectuaven 
l’adoració els Reis d’Orient al final de la Cavalcada. L’any 1959, Joventut Antoniana sol·licita a l’alcalde de 
la ciutat que subvencione la Banda de Música en la Cavalcada de Reis, de la qual es va prescindir a causa de 
l’elevat preu i es va substituir per un picú sobre un vehicle. En la Cavalcada d’aquell any va desfilar la Banda 
de Cornetes i Tambors dels Requetés i se sol·licita a l’Ajuntament ajuda per a la Cavalcada.

Els anys seixanta, amb l’arribada d’un nou director a l’associació, la festivitat de Reis va donar un gran 
pas endavant. El pare Salvador Gallart va donar un fort impuls a la Cavalcada i l’associació va preparar tres 
carrosses reials per a la desfilada dels Reis d’Orient. Per a això, es van aprofitar, entre d’altres, les carrosses de 
Sant Francesc i la Mare de Déu dels Desemparats. Els materials amb què les van preparar eren tan simples com 
suro, cartons pintats en els laterals i algun adorn senzill. La popular carrossa que conté l’estrela orientadora 
dels Reis d’Orient estava formada per una carreta tirada per cavalleries. 

En aquella època la Cavalcada realitzava un trajecte diferent de l’actual, amb eixida des del convent 
dels Pares Carmelites i final en el dels Pares Franciscans, amb la celebració d’una eucaristia. Encara que la 
Cavalcada passava per la plaça Major, els Reis d’Orient no visitaven el consistori municipal ni s’adreçaven als 
ciutadans com ho fan en l’actualitat. 

Vila-real va viure en la dècada dels setanta un procés d’industrialització, en el qual els habitatges començaven 
a tenir forma de blocs de pisos i cada vegada menys gent necessitava un cavall per a les seues tasques de camp. 
Per això, des de l’Alcaldia es van oferir a Joventut Antoniana les carrosses de la Cavalcada de la Taronja, que se 
celebrava en les festes patronals del mes de maig en honor a sant Pasqual, per a la desfilada dels Reis d’Orient. 
Al voltant de deu xics dissenyaven, construïen i decoraven les carrosses reials. Però a partir d’aquest moment 
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també les xiques van començar a treballar en aquestes tasques. Unes feines gens fàcils ja que, a causa de les 
curtes subvencions que proporcionava l’Ajuntament, es construïen les carrosses a partir d’objectes restants de 
la Cavalcada de la Taronja. En aquesta etapa la Cavalcada canvia el recorregut amb eixida des del convent dels 
Pares Franciscans i final a l’Ajuntament. Els Reis d’Orient eren rebuts per la màxima autoritat de la ciutat i es 
dirigien des del balcó a tots els ciutadans que havien anat a rebre’ls. 

A principi dels anys setanta, es van començar a realitzar les visites nocturnes dels Reis d’Orient als domicilis 
durant la nit del 5 de gener. El primer any, els Reis van visitar al voltant d’una dotzena de domicilis. El 
segon, les visites es van incrementar fins a arribar aproximadament fins a les 25 visites. Aquestes visites s’han 
incrementat fins a arribar a les més de 325 en l’actualitat. Els Reis d’Orient també feien el repartiment de 
regals durant el matí del dia 6 de gener. 

El 1978, amb la celebració del 50 aniversari de la Cavalcada, va tenir lloc l’espenta definitiva. Abans de 
res, es va estructurar la Cavalcada amb la desfilada de set carrosses: una ambientada en un tema infantil, la 
del portal de Betlem, la de l’Anunciació als pastors, la de l’Estrela i les de Melcior, Gaspar i Baltasar. Aquestes 
carrosses eren més estètiques i boniques que les que fins llavors s’havien fet. També en aquella Cavalcada 
es van construir unes quantes peanyes perquè els patges reials portaren les ofrenes d’or, encens i mirra. Les 
dècades dels vuitanta i noranta no van suposar un canvi tan gran com en els que s’han esmentat anteriorment. 

L’any 2003 es va celebrar el 75 aniversari de la Cavalcada. Amb aquest motiu es va realitzar una exposició 
de fotografies a la Casa de l’Oli, en la qual es recollien imatges d’aquests 75 anys d’història de la Cavalcada.
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LA CAVALCADA EN L’ACTUALITAT

L’estructura de la Cavalcada actual es compon de vuit carrosses, una més que en l’anterior model, ja que s’ha 
afegit la carrossa d’Herodes. Encara que, això sí, les millores i els avanços en material, il·luminació, colorit i 
decoració s’incrementen any rere any, així com el nombre de participants, fins a arribar als 400 en l’actualitat. 
Però això amb la mateixa finalitat que fa 86 anys; recaptar fons per a l’ajuda dels més necessitats, al mateix 
temps que s’aconsegueix omplir de màgia la ciutat durant una nit. 

La Cavalcada dels Reis d’Orient de Vila-real és la segona més antiga de la Comunitat Valenciana, després 
de la d’Alcoi i possiblement no hi haurà moltes cavalcades de Reis que siguen organitzades per una 
associació catòlica i benèfica com la Joventut Antoniana. Sense cap dubte, la Cavalcada de Reis és l’acte 
més multitudinari que se celebra a Vila-real al llarg 
de l’any, en el qual participen moltes persones de 
manera desinteressada, que davant de la crida de 
la Joventut Antoniana sempre estan disposades 
a tirar una mà. Són els mateixos membres de la 
Junta Directiva de l’associació, juntament amb els 
col·laboradors i voluntaris, els que cada any i en 
arribar el mes d’octubre es posen mà a l’obra per 
a construir les carrosses que finalment desfilen la 
nit del 5 de gener, després de dedicar-los moltes 
hores del temps lliure disponible durant els caps de 
setmana. L’elaboració de les carrosses es duu a terme 
en un magatzem cedit per l’Ajuntament de Vila-
real i solen participar un grup de trenta persones 
en el muntatge de les vuit carrosses que desfilen 
anualment en la Cavalcada de Reis. 

La Cavalcada de Reis de Vila-real, l’obri un grup 
de percussió i continua la carrossa infantil en què 
participen aproximadament un centenar de xiquets i xiquetes dels diferents col·legis de Vila-real, el grup de 
teatre del col·legi de la Consolació de Vila-real, en el qual uns vuitanta xiquets i joves realitzen una coreografia. 
Li segueix la carrossa de l’Anunciació, en la qual participen quinze xiquets i xiquetes juntament amb el grup 
de Pastorets de l’associació Mare de Déu del Rosari. A continuació, ve la carrossa del Naixement, en què 
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participen quinze xiquets i xiquetes juntament amb el grup de Pastorets de la congregació de Filles de Maria 
Immaculada. Els segueix la carrossa d’Herodes, en la qual participa un grup de ball. A continuació, ve la 
carrossa de l’Estrela, en què participen trenta xiquets i xiquetes vestits d’àngels. Finalment, vénen les carrosses 
dels tres Reis. La primera, la del rei Melcior, acompanyat del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real i 
la cort de patges del rei Melcior, composta per trenta persones. La segona, la del rei Gaspar acompanyada de 
l’Associació de Bombos i Tambors de Vila-real i la cort del rei Gaspar, formada per trenta patges. Finalment, 
la carrossa de Baltasar, acompanyada per l’associació de música La Lira i la cort del rei Baltasar, formada per 
trenta patges. En la Cavalcada de Reis de Vila-real participaran aproximadament unes quatre-centes persones. 
A més, compta des de l’any 2013 amb la participació del grup Xarxa Teatre, que s’encarrega d’aportar dues 
animacions a la Cavalcada. Durant el recorregut, els xiquets i les xiquetes canten als Reis d’Orient un cant 
autòcton i tradicional de Vila-real, que és el Tirorí tirorí. La Cavalcada finalitza a la plaça Major, on els Reis 
d’Orient recorren una passarel·la tot saludant tots els xiquets i xiquetes presents fins que arriben a un escenari 
on es produeix l’Adoració a l’infant Jesús. Posteriorment, els Reis d’Orient són rebuts per l’alcalde de la cuitat 
i la corporació municipal i entren a l’Ajuntament i, des de la balconada, adrecen unes paraules a tots els 
xiquets i xiquetes de la ciutat.

Però la Cavalcada, i especialment la figura dels tres Reis d’Orient, tenen altres valors afegits com són les visites 
domiciliàries dels Reis per al repartiment de joguets la nit del 5 de gener i les caravanes de repartiment del 
dia 6 de gener. La Cavalcada dels Reis d’Orient significa per a la Joventut Antoniana, però especialment per 
als xiquets i xiquetes de Vila-real, un motiu d’esperança i d’alegria. Però per a Vila-real les festes de Nadal 
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i Reis no són tan sols la festa de la màgia, sinó que són també la festa de la tradició, de la solidaritat i de la 
generositat, ja que tots els diners que es recapten durant les visites domiciliàries dels Reis d’Orient la nit del 5 
de gener i el matí del 6 de gener van destinats a la tasca d’atenció a les famílies més necessitades, que viuen en 
situacions molt difícils i que atenen tots els membres de la Joventut Antoniana. Per tal que els Reis d’Orient 
visiten els domicilis dels xiquets i xiquetes de Vila-real, prèviament i durant els dies 2, 3 i 4 de gener, els pares 
s’acosten al convent dels Pares Franciscans per a fer el corresponent encàrrec reial i pagar el preu de la visita. 
Durant la nit del dia 5 de gener, els Reis d’Orient visiten 350 llars i el matí del 6 de gener visiten 175 llars. En 
les visites nocturnes els Reis d’Orient accedeixen als domicilis i, abans de lliurar els regals als xiquets i xiquetes, 
mantenen una conversació molt pròxima amb ells, de manera que les visiten solen durar entre quinze i vint 
minuts. Durant el matí del 6 de gener, els xiquets i xiquetes baixen al portal de sa casa perquè els Reis d’Orient 
els lliuren els regals. Es tracta d’una tradició molt arrelada, consolidada i volguda a la ciutat de Vila-real, en la 
qual s’impliquen molts col·laboradors perquè els Reis d’Orient visiten els domicilis. 

En aquesta festa, els Reis no s’obliden de visitar els xiquets i xiquetes de les famílies que atén Joventut 
Antoniana i que viuen dificultats serioses per a lliurar-los joguets als seus domicilis, i també visiten l’Hospital 
de La Plana, els convents i les residències de la tercera edat de Vila-real, tot seguint el mandat de Ses Majestats 
els Reis d’Orient, que volen ser universals i per a tots.
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MISSATGER REIAL

A més de preparar l’arribada dels Reis 
d’Orient, Joventut Antoniana organitza 
cada 26 de desembre l’acte del Missatger 
Reial i el Pregó de Reis. L’acte del 
Missatger Reial s’organitza des de l’any 
1963 i consisteix en l’arribada dels tres 
Missatgers Reials a la plaça Major per a 
recollir les cartes dels xiquets i xiquetes de 
la ciutat. Fins al 2003 se celebrava l’últim 
diumenge de l’any. A partir d’aquesta 
data els Missatgers recullen les cartes dels 
xiquets el 26 de desembre. 

És un acte carregat d’il·lusió i solidaritat, 
perquè totes les cartes han de portar el 
segell antonià, que es ven al mateix lloc, i tot el que es recapta serveix per a ajudar les famílies més necessitades 
que s’atenen. L’any 2013 aquest acte ha complit 50 anys d’existència. A més, en aquest acte també es venen 
les tradicionals bosses de palla i garrofes que són lliurades als Reis d’Orient la nit del 5 i el matí del 6 de gener 
quan visitaran els xiquets i xiquetes als seus domicilis per a entregar-los els regals. Aquest acte compta amb la 
col·laboració de les regidories de Joventut i de Tradicions, ja que es preparen bosses per a repartir les tradicionals 
casques i avellanes elaborades per forns locals, que porten la lletra del Tirorí tirorí, xapes amb el rostre dels Reis 
d’Orient i la possibilitat de descarregar-se el Tirorí tirorí a través d’un codi QR.

Codi QR del Tirorí tirorí
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La vesprada del 26 de desembre, a les 18.30 hores, se celebra a l’Auditori Municipal l’acte del Pregó de Reis, 
que se celebra des de 1978. En aquest acte es fa un repàs de l’activitat anual de la Joventut Antoniana, compta 
amb actuacions musicals infantils i, en la part principal, una persona molt vinculada a l’entitat s’encarrega de 
fer el Pregó de Reis per a anunciar l’arribada dels Reis d’Orient.

EL PREGÓ
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Joventut Antoniana ha buscat des d’un principi la recaptació de fons per a la seua obra social i assistencial 
i per això va instaurar el repartiment de joguets del dia 6 de gener l’any següent de la realització de la 
Cavalcada. Des de 1929 va començar el repartiment diürn de joguets i va ser durant molts anys l’únic mitjà 
de repartiment, que va anar creixent a mesura que passaven els anys. Els encàrrecs els realitzen els pares dels 
xiquets i xiquetes que acudeixen al convent dels Pares Franciscans durant els dies 2, 3 i 4 de gener i paguen el 
preu estipulat de la visita reial. El lliurament dels encàrrecs el feien els mateixos Reis d’Orient muntats a cavall 
fins als anys 70. Posteriorment, es van introduir els cotxes tot terreny descapotables, amb l’ajuda d’uns quants 
camions que s’encarreguen de transportar els regals que els Reis d’Orient entreguen als xiquets i xiquetes. Els 
Reis es fan servir de pals amb l’objectiu de portar els regals fins als balcons de les cases on els xiquets i xiquetes 
canten amb entusiasme el popular Tirorí tirorí per a rebre’ls. Des dels inicis es repartia amb dues caravanes, 
una per a cada part de la ciutat. El repartiment començava a les 9 hores del matí i s’estenia fins a ben entrades 
les 14 hores de la vesprada. En l’actualitat són aproximadament uns 600 paquets els que es reparteixen el matí 
del 6 de gener. 

L’any 2013 i pensant en les famílies que pateixen les conseqüències de la crisi, es va facilitar a les famílies tots 
els seus membres de les quals estan en desocupació la possibilitat que els Reis d’Orient visitaren el matí del 6 
de gener la seua llar amb l’objectiu de portar regals als seus fills sense pagar el preu de la visita.

A més, el matí del 6 de gener els Reis d’Orient visiten els xiquets i xiquetes de les famílies que són ateses per 
la Joventut Antoniana per a lliurar-los regals als seus domicilis i no s’obliden de visitar l’Hospital de la Plana, 
els convents, les residències de la tercera edat i els centres de discapacitats psíquics de la ciutat. Es pretén amb 
aquesta iniciativa que els Reis d’Orient siguen universals a Vila-real i arriben a tot arreu.

L’any 1978 i coincidint amb les noces d’or de la Cavalcada de Reis, s’introdueix el repartiment de joguets 
la nit del 5 de gener. El primer any va ser testimonial i Melcior, Gaspar i Baltasar van repartir regals a set 
domicilis. La idea va tenir impacte ràpidament, va agradar i l’any següent els Reis es van multiplicar per dos i 
així successivament, fins a aconseguir en l’actualitat les més de quaranta comitives reials, que arriben a realitzar 
prop de 350 visites entre domicilis i xalets, i visiten un miler de xiquets. Prèviament, igual que les visites 
diürnes del 6 de gener, els pares dels xiquets i xiquetes acudeixen al convent dels Pares Franciscans durant els 
dies 2, 3 i 4 de gener per a fer els encàrrecs i paguen prèviament el preu estipulat per la visita reial.

Tot allò que s’ha recaptat durant aquests dies va destinat íntegrament a ajudar les famílies que Joventut 
Antoniana atén i acompanya.

REPARTIMENT DE JOGUETS
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CONCURS D’UNA ESTÀTUA EN HONOR ALS REIS D’ORIENT

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vila-real va convocar un concurs l’any 2013 entre els estudiants 
de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat dels centres públics i privats de Vila-real per a triar una obra que fóra 
representativa de la importància que té la cavalcada dels Reis d’Orient amb motiu del 85 aniversari d’aquest 
esdeveniment, així com la seua relació amb Vila-real, i, també, com a reconeixement de la nostra ciutat a la 
Joventut Antoniana i la seua obra social. Aquest model en fang serviria després de model per a una reproducció 
posterior de major grandària.

Al mateix temps, la Regidoria de Joventut volia que aquesta experiència servira de presa de contacte amb tot 
el procés de creació d’una obra artística, des dels primers esbossos fins a la creació final de l’obra, involucrant 
els alumnes participants en un aprenentatge lúdic, actiu i col·laboratiu d’”aprendre fent”. El treball s’havia 
de fer de forma col·laborativa amb col·lectius de dues persones, com a mínim, i de deu, com a màxim. Les 
obres presentades havien de ser de nova creació, originals i inèdites. Les dimensions de les obres no podien 
excedir els 20 centímetres en cap de les seues dimensions i havien d’estar realitzades en argila sense coure i 
sense esmalt. S’admetia la combinació amb materials no ceràmics sempre que aquests foren de suport i l’obra 
mantinguera com a material central i protagonista la ceràmica.

El col·lectiu guanyador participaria en la creació de l’obra final en tots els passos, donant-los la possibilitat de 
conéixer de primera mà com es passa d’un esbós a fer una obra realitat.

Van participar el col·legis i IES següents amb aquestes obres: 
- Fundació Flors, amb les obres El regal de Nadals, Càncer d’estrelles, El camí fins a l’estrella d’Orient, 
La corona, El cofre de les il·lusions i  El record de tot un poble. Van participar 35 alumnes.
- IES Broch i Llop, amb 6 obres sense títol i amb la participació de 18 alumnes.
- Col·legi Santa Maria, amb 1 obra i la participació de 5 alumnes.

Es va crear un comité de selecció per a triar l’obra guanyadora entre els models presentats. Aquest Jurat estava 
format per persones qualificades professionalment i relacionades amb el món de la ceràmica i el disseny: Ángel 
Manuel Igual Poveda, ceramista i persona encarregada de dur a terme la realització final de l’obra guanyadora 
juntament amb el col·lectiu que l’havia creada; Pascual Vilanova Navarro, membre de la Joventut Antoniana, i 
Juan Carda Castelló, catedràtic de la Universitat Jaume I i director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat 
de Vila-real. Actuava com a president del Jurat el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Vila-real. Els criteris 
de valoració que van seguir els membres del Comité de Selecció van ser la tècnica, la temàtica, la innovació, 
la creativitat, l’expressivitat de l’obra, l’estètica i les característiques constructives.

RECONÈIXEMENT DE LA CIUTAT DE VILA-REAL
A LA FESTA DE REIS
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Hi havia un cinqué membre del Jurat, els vots del públic. Del 2 fins al 31 de juliol de 2013 es van 
exposar totes les obres representades a concurs a l’Espai Jove Vila-real, seu de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Vila-real. Des de la pàgina de Facebook de l’Espai Jove (Espai Jove Vila-real) es podia votar 
per les estàtues que més ens agradaven. L’obra amb més M’Agrada rebria el 20% dels vots (la puntuació 
corresponent a 5 membres).

L’escultura guanyadora va ser la presentada pel col·legi Santa Maria. Els 5 alumnes participants van començar 
en el mes de juny a crear l’obra, procés que va concloure al mes de novembre. Està composta per tres peces 
diferenciades que recorden els tres Reis d’Orient, com a símbol de solidaritat i generositat, té una alçària de 
2,36 metres. 

Tot el procés creatiu i constructiu de l’escultura ha estat documentat en un vídeo i, juntament amb el material 
proporcionat per diferents entitats i particulars, formarà part d’una unitat didàctica que es distribuirà als 
instituts per a promoure el coneixement de la història dels Reis d’Orient a Vila-real.

PROJECTE DE L’ESTÀTUA GUANYADORA REALITZAT PER: 

Mar Garcóia-Mochles Cerezo
Ferran Garcia Santana
Vicente Arnau Ferrer
Azael Cazorla Montes
Mar Clausell Montes

Profesor: Juan González Campos
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EMPLAÇAMENT DE L’ESTÀTUA GUANYADORA

L’emplaçament definitiu de l’escultura serà l’espai comprés entre la Biblioteca Universitària del Coneixement 
i el col·legi de la Consolació. Es tracta d’una zona de vianants, propera a la seu de Joventut Antoniana i punt 
de començament de la Cavalcada dels Reis d’Orient.
L’escultura està formada per blocs ceràmics de pasta refractària de tipus xamota CH-B, pasta adequada per a 
la realització d’escultures, modelatge i murals.
Les tres peces s’orienten per a tenir una visual frontal des del carrer d’accés al col·legi i a la biblioteca. 
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La Cavalcada i la figura dels tres Reis d’Orient són per a la Joventut Antoniana un motiu important per a 
l’obtenció de fons amb l’objectiu d’ajudar i de portar esperança a tantes i tantes persones i famílies que estan 
passant dificultats econòmiques i socials. La missió de la Joventut Antoniana consisteix a exercir la caritat cap als 
més necessitats i mantenir viva la flama de la solidaritat.

Els ingressos obtinguts durant les festes de Nadal i Reis que organitza anualment la Joventut Antoniana van 
destinats a l’atenció de més de cent famílies. La partida de Despeses en ajudes familiars de l’any 2012  va ascendir 
a 88.759,48 €, segons queda reflectida en la Memòria social “Portadors d’esperança enmig de les dificultats”. La 
necessitat bàsica més sol·licitada per les famílies són aliments i en cas de disposar de xiquets menuts se’ls entrega 
bolquers, llet infantil i farinetes. Per a la partida d’aliments es van destinar 41.232,23 € l’any 2012. A més es 
proporcionen productes d’higiene personal i de neteja de la llar. Però en molts casos les famílies no demanen tan 
sols aliments, sinó que també necessiten ajuda per a pagar les despeses de l’habitatge, medicaments, roba, llibres i 
material escolar, beques de menjador, transport i material òptic. Respecte al capítol de l’habitatge, la partida més 
important és la destinada a les ajudes per a pagar rebuts de llum, aigua i gas. En concret es van destinar 2.949,96 
€ durant l’any 2012. El capítol de despeses sanitàries es destina per a pagar medicaments i vacunes. Les despeses 
en aquest apartat s’han incrementat de forma important en els últims anys destinant 5.653,42 € durant l’any 
2012. Una partida molt significativa és la de llibres i material escolar a la qual es van destinar 7.679,83 € durant 
l’any 2012.

La realitat que es constata des de la Joventut Antoniana és que la pobresa s’ha enquistat en els últims anys i 
s’ha tornat més intensa i extensa, la qual cosa provoca que l’atenció s’allargue més en el temps i que les famílies 
demanen més ajudes.

INFORME REPERCUSSIÓ SOCIAL
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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MOSTRA DE CARTELLS
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RECULLS DE PREMSA
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ANNEXOS



SUPORT I ADHESIÓ D’ORGANISMES PÚBLICS I PRIVATS 
A LA SOL·LICITUD

DE FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL
A LA FESTA DE REIS DE VILA-REAL
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ANNEXOS



DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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ALLOTJAMENTS

Hotel Azul

Dades de la la web: www.comunitatvalenciana.com
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Pensió Cortés

ALLOTJAMENTS

Dades de la la web: www.comunitatvalenciana.com
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ALLOTJAMENTS

Hostal La Masía

Dades de la la web: www.comunitatvalenciana.com
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Hostal Los Domingos

ALLOTJAMENTS

Dades de la la web: www.comunitatvalenciana.com
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ALLOTJAMENTS

Pensió Sant Joan

Dades de la la web: www.comunitatvalenciana.com
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Hotel Vila-real Palace

ALLOTJAMENTS

Dades de la la web: www.comunitatvalenciana.com




