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Des de fa ja alguns mesos, des de la Joventut Antoniana estem 
treballant amb intensitat en la preparació d’una de les festes més 
esperades de l’any, però és en aquest moment quan us presentem 
la programació de Nadal i Reis. Vila-real es prepara ja amb 

il·lusió per a rebre un any més a Ses Majestats d’Orient. Melcior, Gaspar i 
Baltasar tornaran a visitar el Jesuset, que llança de nou al món un missatge 
d’esperança i pau. Una Bona Notícia que és més necessària si cap en un 
moment de difi cultat com el que travessen moltes famílies del nostre voltant. 

Per això, aprofi tarem aquesta festa tan entranyable per a portar també un 
poc d’esperança i il·lusió a aquells que més ho necessiten. Com sabeu, a 
Vila-real la festa dels Reis Mags d’Orient, que 
aquest any estrena el títol de Festa 
d’Interés Turístic, no és sols la 
festa dels xiquets i de la màgia, 
sinó també la festa de la 
solidaritat. Per aquest 
motiu, us convidem a 
participar de tots els 
actes que des de la 
Joventut Antoniana 
s’han preparat, tenint 
sempre presents 
aquelles famílies més 
necessitades del nostre 
poble, a les quals es 
destinaran els diners 
que es recapten amb 
aquestes celebracions. 

Gràcies una volta més per la 
vostra col·laboració!

Joventut Antoniana J o v e n t u t



Divendres 26
desembre 2014

11.00 h Els missatgers de Ses Majestats arribaran a la plaça Major per a 
recollir les cartes de tots els xiquets i les xiquetes de la ciutat. Totes les cartes 
han de portar el segell antonià que es podrà adquirir allí mateix. La comitiva 
reial eixirà del convent dels Pares Franciscans i recorrerà els carrers de Betxí, 
Tremedal, Sant Antoni i Comte Albay per a arribar fins a la plaça Major. 

18.30 h Pregó de Reis a càrrec de Joaquín Monzonís. L’acte, que tindrà 
lloc a l’Auditori Municipal, comptarà amb diverses actuacions infantils, així 
com el repàs anual de totes les activitats portades a terme per la Joventut 
Antoniana. Les invitacions es podran recollir al mateix Auditori abans de 
començar l’acte.

Dilluns 5
gener 2015

19.00 h Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient. Melcior, Gaspar 
i Baltasar recorreran amb les seues carrosses les avingudes de Pius XII, La 
Murà i Francesc Tàrrega, i els carrers d’Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, 
Raval de Sant Pasqual i Major Sant Jaume fins a arribar a la plaça Major. A 
les portes de l’Ajuntament seran rebuts per les autoritats locals i realitzaran 
l’emotiva adoració al Jesuset. Tot seguit, Melcior, Gaspar i Baltasar es 
dirigiran a tots els ciutadans i les ciutadanes de Vila-real. 

21.30 h Una vegada finalitzada la cavalcada, els Reis d’Orient 
començaran a repartir regals i visitaran tots aquells domicilis que ho hagen 
sol·licitat a l’organització prèviament.

Dimarts 6
gener 2015

9.00 h Repartiment diürn de regals per tots els carrers i barris de la ciutat. 
En aquest cas, Ses Majestats no accediran a cap domicili, el repartiment es 
realitzarà únicament al carrer. 

Programació

Horari d’encàrrecs
Convent dels 
Pares Franciscans
d’11 a 13 hores 
i de 17 a 21 hores

els dies:
divendres 2 de gener de 2015
dissabte 3 de gener de 2015
diumenge 4 de gener de 2015

NO s’acceptaran encàrrecs el 
dilluns 5 de gener de 2015 

per tal d’agilitzar les tasques 
d’organització


