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NOTA DE PREMSA JUNTA DE FESTES DE VILA-REAL 

 

La Junta de Festes té el plaer d’anunciar que després de la reunió extraordinària que ha tingut lloc aquesta 

vesprada, i tenint en compte la seua vinculació a les associacions de la ciutat així com el seu interés mostrat 

per accedir al càrrec de reina en les entrevistes realitzades per la Comissió de Protocol de la Junta de Festes, 

la jove de Vila-real que ha sigut seleccionada entre les cinc candidates per ocupar el càrrec de reina de les 

festes de Vila-real 2016 ha sigut 

 

SILVIA CANTAVELLA PI 

 

Vila-real, 8 de gener de 2016 

 



REINA DE LES FESTES DE VILA-REAL 2016 
 

Junta de Festes de Vila-real – Comissió de Protocol 

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 ser reina de les festes de Vila-real 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. 


