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BELÉN LLORET COLONQUES 

Belén té 20 anys i estudia Magisteri a l’UJI. 

És membre de la Junta Directiva de l’Associació Filles de Maria del 

Rosari. Ha sigut vicesecretària i, actualment, és vocal de Menors. 

Els actes de les penyes són els que ella destaca i, com a membre de la cort 

d’honor, la processó de Sant Pasqual, la baixada i la pujada de la Mare de 

Déu de Gràcia i les ofrenes, ja que es viuen de manera especial. 

De les festes li agrada l’ambient de festa i diversió que es crea a Vila-real, quan la gent ompli els 

carrers d’alegria i de tradició. 

Pensa que ser festera li dóna l’oportunitat de viure les festes d’una forma totalment diferent, que 

li permetrà conéixer la part organitzativa i, com a representant de la ciutat, participarà en actes 

que potser no sap que es realitzaven. 

Per a ella, cal destacar la importància personal i emocional de conéixer noves persones amb les 

quals compartirà aquesta experiència única i irrepetible. 

Assumeix la responsabilitat adquirida i és conscient del que significa formar part de la cort 

d’honor, càrrec que pren amb il·lusió i emoció. 
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SARA RAMOS CABEDO 

 

Sara té 18 anys i està estudiant batxillerat. 

Sa mare va ser dama de la cort d’honor l’any 1987. 

Forma part de la Penya Bravatell. 

Del grup de teatre Temps Lliure i de la Tuna Blava de la Puríssima. 

Per a ella els actes més destacables són la proclamació de la reina i dames 

de la cort d’honor, les processons, les ofrenes, els concerts, els actes 

organitzats per les penyes, el bou… 

Li agrada visitar els casals de les penyes amigues i veure el bou embolat. També el bon ambient 

que hi ha pel carrer. 

El principal significat de ser festera és poder representar la joventut del poble i participar 

activament en les festes. 

Diu que serà una experiència molt bonica, en què coneixerà molta gent i viurà actes que d’una 

altra manera és més difícil conéixer. 
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MARTA SOLER AGUSTÍ 

Marta té 17 anys i estudia primer de batxillerat a l’IES Francesc Tàrrega. 

És de la Penya Trafec. 

De menuda va fer ballet i dansa, i és membre actualment de la Confraria 

de la Verge de les Angústies i de les Filles de Maria Immaculada, de la 

qual és congregant des que va nàixer. 

També pertany al MIC i COM del col·legi de la Consolació i participa en 

les acampades i campaments. 

També és membre de l´ONG Delwende. 

Li agrada l’ofrena als patrons en la qual ha eixit molts anys vestida de 

llauradora amb la Puríssima. 

També li agraden els bous i la Cavalcada de festes, i que es visca la setmana de festes amb els 

amics i amigues, als casals de les penyes i en qualsevol lloc del poble. 

Vol gaudir de tots els actes que s’organitzen, que sap que en són molts i variats. 

Pensa que els econòmics, els estudis i el treball són motius pels quals és difícil animar-se a ser 

festera, però que, en el seu cas, la il·lusió és molt gran per a ella i per a la seua família, i que és 

una forma de demostrar el que sent pel seu poble i per les festes de Vila-real. 

Considera que ha de ser una experiència inoblidable representar el poble i que ho farà amb orgull 

i agraint l’oportunitat de formar part de la cort d’honor. 
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SILVIA CANTAVELLA PI 

Silvia té 19 anys i estudia Podologia i Infermeria a l´Universitat de 

València. 

Forma part de l’Associació de Filles de Maria del Rosari i pertany a la 

Vocalia de Pietat i Cultura. També és músic de la Unió Musical La Lira 

de Vila-real i del Centre d’Estudis Tradicionals ACAF. 

Ha viscut la festa des de ben menuda, ja que els seus pares són de la 

Penya El Balconet. També han sigut clavaris del barri del Crist de 

l´Hospital, heretant Silvia aquest amor per la festa i va ser el 2014 dama 

d’honor del barri. 

Silvia és de la Penya Xaloc. 

El que més li agrada de les festes és l’ambient de germanor que es viu per tots els carrers del 

poble, en què les amistats es convoquen per a gaudir d’actes gastronòmics, taurins, etc.  

Per a ella formar part de la cort d’honor és una experiència meravellosa, un somni per complir. 

Des de menuda ja veia les seues antecessores amb els vestits de llauradora i va voler apuntar-se a 

aprendre balls regionals i així poder-los dur. 

De poder gaudir de les festes i de viure-les d’una manera diferent, n’està convençuda, així com 

de conéixer tots els actes des de dins, els de les festes patronals i els de la resta de l’any. 

També té clar que farà noves amistats, especialment amb la resta de la cort d’honor. Una amistat 

que, n’està segura, romandrà per sempre. 
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RUT MANRIQUE RUÍZ 

Rut té 16 anys i estudia Primer de batxillerat a l’IES Francesc Tàrrega. 

Està estudiant piano al Conservatori Mestre Goterris, i flauta a la Unió Musical 

La Lira. 

Alguns familiars seus han format part de les festes de carrer tan recordades com 

les de la Pietat. 

És de la Penya Trobà. 

Ha format part, i d’algunes ho continua fent, d’entitats com la Puríssima, Unió 

Musical La Lira, Venerable Tercer Orde del Carme, parròquia Santa Isabel, i 

Joventut Antoniana. 

Destaca les activitats festives amb un ambient agradable, reflectides en actes com els sopars de germanor. 

Li agraden, a més de les ofrenes i les processons, la Cavalcada, els correbous i el bou embolat.  

Per a Rut ser membre de la cort d’honor significa representar els ciutadans de Vila-real, gaudir des de 

dins les festes del poble i les dels pobles del voltant. 

Perquè des de la seua infància els seus pares li han inculcat respectar i conéixer els costums i tradicions 

del poble i l’han ajudada a participar en tots els actes possibles. 

I, sobretot, pensa que és una responsabilitat que li agrada tenir i complir el seu major somni, perquè 

aquesta oportunitat de representar el poble passa una vegada al llarg de la vida. I si eres elegida, cal agrair 

aquest gran moment i gaudir-lo molt. Cal aprofitar l’any i gaudir de cada segon amb les amigues de la 

cort d’honor, la família, els amics i, sobretot, amb tota la població de Vila-real. 

Rut diu: Una població acollidora, respectuosa amb els altres, solidària… Què he de dir?: És el meu 

poble!!! 


