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PROCLAMACIÓ FESTES SANT PASQUAL 2016 

 

SALUDA 

 

Reina de les festes, dames de la ciutat, pregoner, mantenidora, senyor 

regidor de Festes, Javier Serralvo, diputat provincial Antonio Cases, 

corporació municipal, alcaldes i representants de les localitats veïnes i 

ciutats germanes, Junta de Festes, Comissió de Penyes... A tots els 

honors i distincions de la ciutat, senyores i senyors, molt bona nit i 

gràcies per acompanyar-nos en esta nit tan especial! 

 

SALUTACIÓ A LA MANTENIDORA 

 

Bona nit també a la nostra mantenidora, Flores Higueras, a qui li 

agraïm molt les seues paraules i les seues reflexions i desitjos. La 

seua tasca solidària en el món del voluntariat i la Creu Roja, i la seua 

feina en el camp de l’educació, són signe que ens trobem davant una 

persona profundament compromesa amb el món que l’envolta. Crec 

que hui és important posar-lo de manifest, perquè cada vegada que 

venen dies de joia i alegria, dies de festes, encara és més important 

estar al costat dels col·lectius més vulnerables, víctimes de la pobresa 

o l’exclusió, que també eixos dies poden sentir la calidesa de la mà 

d’eixos voluntaris i voluntàries que mai els abandonen. Felicitacions, 

Flores, per la teua tasca. 

 

BENVINGUDA  A REINA I DAMES 

 

Vénen com dic dies de festa, dies en honor al nostre patró Sant 

Pasqual, tal com se’ns ha manifestat en la lectura del pregó realitzada 
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enguany pel nostre premi 20 de febrer Pepe Batalla, a qui li agraïm la 

seua participació hui ací.  

 

En un dels versos del pregó es demana que “obriu pas a les festeres i 

que cante el rondaller, que a Sant Paqual són les festes, ja ho ha dit el 

pregoner...” 

 

Així que, fent-li cas a este pregó de Manuel Pitarch, anem a obrir pas 

a les festeres, donant una càlida benvinguda a la reina i a la seua cort 

d'honor com a màximes representants de l'esperit d'estes celebracions 

patronals.  

 

Silvia, Belén, Sara, Marta, Rut, hui és la vostra nit i l'inici d'una època 

de les vostres vides molt especial. Com ho ha sigut durant els últims 

12 mesos per a les vostres predecessores Laura, Isabel, Gloria, Ana 

Maria i Aida. Estic segur que continuareu amb interés i dedicació la 

seua tasca, com han fet generacions de vila-realenques que al llarg de 

les dècades han estat en cos i ànima treballant per fer més i més 

grans les festes de Vila-real. Per continuar les nostres tradicions, 

defensar i alimentar les coses bones que ens han deixat en herència 

els nostres avantpassats. 

 

Així ho van fer fa 50 anys la reina Ana Maria i les seues dames 

Angelines, Juanita, Teresita, Maria Carmen Grau, Mari Carmen Ebro, 

Amparito, Conchita, Maria Isabel, Pilar i Conchita Ana. Onze joves que 

van poder ser testimonis de primera mà de com evolucionava la 

nostra vila, adquirint la fisonomia de hui, amb l’enderrocament de 

l’antic ajuntament i convent per a construir la nova plaça, la 

construcció de la piscina del Termet que ara gaudim renovada o 
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l’institut Francesc Tàrrega, que commemora enguany com es mereix 

el seu 50é aniversari. Des d’ací, moltes felicitats a tota la comunitat del 

Tàrrega, de la que hem format part molts dels que estem ací i que ha 

sigut una de les coses més importants que li han passat a la nostra 

ciutat per a avançar. Per molts anys més.  

 

Igual que aquelles joves passejaven orgulloses i il·lusionades de la mà 

de l’aleshores alcalde, José Ferrer, 25 anys després ho van poder fer 

també, amb el recordat Enrique Ayet, la cort de la reina Ana Parra, 

formada per les joves Minerva, Nuria, Suni, Maica, Rosa, Memen, 

Blanca, Eva, Paula i Lucía. Elles, que van poder exercir la 

representació de la ciutat en unes circumstàncies particularment 

emotives, quan celebràvem el tercer centenari de la canonització i el 

quart de la seua mort, amb les obres de la basílica del nostre Sant 

Pasqual i la devoció popular en plena efervescència, han volgut ser 

també hui testimonis d’una nit tan especial per a vosaltres i per a tota 

la ciutat. Gràcies per la vostra tasca i per la vostra implicació amb la 

nostra festa.  

 

 

 ( SILVIA CANTAVELLA PI) 

 

Ara Silvia, vos toca a vosaltres. S’inicia el teu regnat. La reina de les 

festes de Vila-real. Arreplegues a les teues mans el testimoni que 

t’han deixat, com has vist, diverses generacions de dones vila-

realenques. Et rebem tots amb alegria i respecte, i estem segurs que 

duràs amb orgull i estima el valuós honor que hui se t’atorga.  
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 “El riure no té temps, la imaginació no té edat i els somnis són 

 per a sempre”, va dir Walt Disney 

 

De vegades, quan algú somnia alguna cosa des de ben menut, esta 

acaba fent-se realitat, i sembla que així ha sigut en el teu cas. Perquè 

ja fa uns quants anys, no massa,  però quan encara eres un xiqueta 

menuda, estaves enamorada dels vestits de llauradora i de com el 

portaven les xiques de l’època, i aprengueres els balls regionals per 

poder portar-los i sentir-los així sobre la teua pell: una forma 

d’impregnar-se de cultura, tradició, estima pel poble i identitat.  

 

Al pas de la dansa i al compàs de la Unió Musical la Lira, de la que 

formes part, has anat vivint el ritme de la festa, eixe ritme que cada 

any, ens uneix a tots com a poble. La teua família, els teus pares, 

Roberto i Mari Carmen, també t’han acompanyat sempre en el teu 

gust per les tradicions, ja siga en la Penya el Balconet, com en les 

festes del nostre benvolgut barri del Crist de l’Hospital, d’on has sigut 

dama. Honor que compartim, per cert, ja que jo també vaig ser fester. 

Una trajectòria, doncs, lligada a les festes i tradicions, també des de 

l’Associació de Filles de Maria del Rosari, el Centre d'Estudis 

Tradicionals i  la penya Xaloc.  

 

Enguany sumes a eixa trajectòria el regnat de les festes. El major dels 

honors. Un any que segur que no oblides mai, i en el que viuràs 

moments molt especials. Et desitgem que pugues assaborir molts 

moments de germanor, tant a les festes patronals com a la resta de 

l’any. Que el teu regnat siga ple d' alegries. 

 

 ( BELÉN LLORET COLONQUES) 
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Belén. Si la reina és important, no ho és menys la Cort d’Honor, de la 

que tu formes part. Totes juntes, reina i dames, formen l’equip perfecte 

capaç de representar l’esperit de la festa allà on estiguen presents. Al 

llarg d'estos anys, tu també has participat de les tradicions vila-

realenques, formant part també, com Silvia, de l’Associació Filles de 

Maria del Rosari.  

 

Enguany, en pocs dies, participaràs encara d’una forma més activa en 

les nostres tradicions, vivint de forma intensa alguns dels actes que 

esperes amb més emoció: les processons, les ofrenes o les penyes, 

actes que segur viuràs amb responsabilitat i et desitgem també que 

amb molta il·lusió. La mateixa amb la que els teus pares, Enrique i 

Maria Pilar, viuran estes festes al teu costat.  

 

Belén, algun dia seràs mestra, i segur que amb les experiències que 

enguany viuràs, ajudaràs a eixes noves generacions de xicotets vila-

realencs i vila-realenques, a què coneguen millor la nostra cultura, les 

nostres tradicions i les arrels que ens configuren com a societat i ens 

donen identitat com a poble. Gaudeix molt de la teua participació a la 

Cort d’Honor. 

 

 

( SARA RAMOS CABEDO) 

 

Sara. Enguany viuràs les festes d’una forma totalment diferent, 

descobrint actes que potser ni coneixies, i a gent que segurament ja 

formarà part del teu cor per a sempre. Eres una jove alegre que de 

ben segur aportarà encara més dosi d'il·lusió a la cort.  
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Seran dies també molt intensos i plens d’actes, on caldrà calçar-se les 

sabatilles per aguantar bé el ritme de l’agenda, i on, per unes dies, els 

estudis, el grup de Teatre Temps Lliure, la Tuna Blava de la Puríssima, 

i la penya Bravatell hauran de tindre paciència perquè estaràs molt 

enfeinada amb estos nous quefers. Els de l’important tasca de 

representar la joventut del nostre poble en els nostres dies grans.  

 

Els teus pares, Vicente Juan i Silvia, et miraran amb orgull, veient en 

tu a la digna representat  festera que eres, un honor que també ta 

mare va assumir ja fa vora 30 anys. Et desitgem que disfrutes de la 

festa més que mai, i que junt a les teues companyes, faces d’estos 

dies una època inoblidable. 

 

( MARTA SOLER AGUSTÍ) 

 

Marta. Tu eres també membre de la cort i com a tal, tens a partir d’ara 

l’important  encàrrec de ser una de les representants de la nostra 

ciutat al llarg de les seues festes. Dies intensos als que segur que 

sabràs fer front sense defallir perquè a la teua jove edat, ja has donat 

bones mostres de saber organitzar-te: el ballet, la confraria de la 

Verge de les Angústies, la Congregació de Filles de Maria Inmaculada, 

la teua tasca a l’escola de la Consolació o a l’ONG Delwende. Així que 

no dubtem que també al llarg de les festes trauràs ànims i energies 

per a acudir a tot, sempre baix l’orgullosa mirada de la teua família i 

de ta mare, Salomé, i el suport que segur no et faltarà de la teua 

penya Trafec.  

 

Has demostrat la teua implicació amb el món que t’envolta, amb la 
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societat, i a partir d’ara, a més, mostres també eixe compromís amb la 

identitat i l’essència del teu estimat poble Vila-real.  

 

 

( RUT MANRIQUE RUIZ ) 

 

Rut, si no m’equivoque eres la més jove de les components de la 

nostra Cort d’Honor, i per tant aventurem que incorporaràs a la cort 

altes dosis d'entusiasme. El mateix que ja has demostrat allà per on 

passes, ja siga al conservatori o la Unió Musical la Lira, a la teua 

penya Trobà, o a diverses i nombroses entitats de tot tipus, des de la 

Puríssima, a la Venerable Ordre Tercera del Carmen, la parròquia 

Santa Isabel o la Joventut Antoniana.  

 

I és que des de la teua infància, els teus pares, Jesús i Ana, s’han 

esforçat per inculcar-te el respecte per les tradicions i costums de Vila-

real, animant-te a participar en tot, i sabedors que conéixer alguna 

cosa és el primer pas per estimar-la.  

 

Segur que després d’este període apassionant que s’inicia, encara 

guardaràs amb més estima al teu cor, al teu benvolgut poble, una 

estima que també et dedicaran a tu tots els veïns i veïnes de la ciutat.  

 

 

TANCAMENT 

 

Silvia, Belén, Sara, Marta, Rut. Vos desitgem que este regnat que ara 

inicieu estiga ple dels millors moments de la vida. Eixos en els que es 

respira la il·lusió, que ens fa estar expectants front al que ha de vindre, 
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i que ens fan mantindre les energies des del matí fins a l’última hora 

del dia. Que estiguen plens de sorpreses, d’eixes de les que, anys 

després, encara t’arranquen un somriure al pensar l’efecte que van 

produir i et diverteixen quan les recordes.  

 

Esperem que siguen dies on l’oratge ens acompanye i vos permeta 

gaudir de tot això que espereu amb tantes ganes: les ofrenes, les 

processons, els actes taurins, la cavalcada, o simplement compartir 

una estona amb els amics de la penya, amb el plat de cacaus i 

tramussos que mai no falte. Intentarem que així siga amb la cistelleta 

d’ous a les clarisses que portareu prompte complint la tradició perquè 

el nostre patró, sant Pasqual, ens protegisca en els dies de festa. 

 

Vos desitge que trobeu en estes festes i en tots els dies de l’any fester 

que heu de compartir, la germanor que vos mantindrà unides i vos 

convertirà en amigues per a tota la vida.  

 

A canvi de la il·lusió, les sorpreses, dies solejats i la germanor de la 

que gaudireu, haureu de fer també grans esforços i demostrar una 

gran responsabilitat. Estic segur que la vostra maduresa i convicció 

seran els elements perfectes perquè tot arribe a bon terme, com ja 

van fer la reina i dames del  2015, Laura, Isabel, Gloria, Ana Maria, 

Aida, així com les vostres predecessores de fa 25 i 50 anys.  

 

Heu de saber que no estareu a soles. Tindreu en mi i en la corporació 

municipal uns aliats per a tot allò que pugueu necessitar, i comptareu 

també amb l’ajuda inestimable de la Junta de Festes de Vila-real. 
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Aprofite esta ocasió per agrair la seua tasca i felicitar el seu president, 

José Pascual Colás, així com a la Comissió de Penyes i el seu 

president, Juanjo García, a qui vull enviar una abraçada especial en 

estos moments difícils que està passant, i també als seus equips. 

Gràcies a la seua tasca desinteressada en pro de la ciutat i a hores i 

hores de dedicació silenciosa i constant, les festes de Sant Pasqual 

faran brillar de forma especial estos dies a la ciutat de Vila-real. 

Intentant sempre incorporar innovacions, actes i detalls que val la 

pena destacar, com el lliurament, esta nit, de medalletes i cordonets 

de Sant Pasqual a les delegacions de ciutats veïnes que han volgut 

acompanyar-nos en este acte. Un detall que vos lliurem amb tota la 

nostra estima i agraïment, perquè el nostre patró vos guarde i vos 

protegisca sempre. Gràcies per esta magnífica idea que han tingut 

des de la Junta de Festes.  

 

Ja fa vora cinc-cents anys que Sant Pasqual va estar a la nostra 

ciutat, i la seua tasca, la seua figura i els valors de senzillesa i 

humilitat que representa van deixar tal empremta que encara hui 

formen part de la nostra forma de ser. També en els moments en què 

festegem la seua memòria.  

 

És al voltant d’estes festes quan tots fem una pausa en el ritme diari 

de la vida, dedicant-li estes jornades a Sant Pasqual i a allò que 

representa, perquè com diu el pregó “Com mana la tradició, Sant 

Pasqual serà sempre esguard del poble i Patró”.  

 

Són dies dedicats a la unió entre tots els vila-realencs i vila-

realenques, la concòrdia entre els veïns, el respecte pels altres, i la 

vida entesa com un regal que estos dies, més encara, hem de 
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celebrar. Ja siga als actes més oficials, als barris, a les penyes, en 

meitat d’un concert o al voltant d’una ofrena: celebrem tots que, junts, 

fem de Vila-real una gran ciutat acollidora i solidària. Una ciutat que 

convida a tots a la festa, tractant per igual a propis i forasters, i amb 

una estima per les arrels i els nostres orígens, que mai oblidarem. 

 

Amb aquest objectiu, la Junta de les Festes i la Comissió de Penyes 

ens han preparat una setmana que tindrà un poquet de cadascú de 

nosaltres. Perquè les festes també són això: una exposició, una 

mostra concentrada en només 10 dies, del que és la nostra ciutat, les 

nostres associacions, comerços, col·lectius, clubs, entitats cíviques i 

socials. Totes i tots formem part de la festa. Una setmana que, mai 

està de més recordar-ho, suposa també un revulsiu econòmic i un 

dinamitzador social importantíssim per a la nostra ciutat.  

 

 

Silvia, Belén, Sara, Marta, Rut, gaudiu d’estes festes que en breu 

començaran. Que tot siga encara millor que allò que fins ara heu 

pogut somniar. I a vostés, senyores i senyors, i a tota la ciutadania en 

general, els convide a disfrutar de les nostres festes patronals, 

passant-s’ho bé a cada acte, i acompanyant a totes les nostres 

representants festeres. 

 

Perquè la festa és de tots i de totes, de cadascú dels vila-realencs i 

vila-realenques, també d’aquells que ens visiten i que acollim 

encantats, que estos dies disfrutaran com mai de la seua ciutat, 

ajudant amb la seua valuosa presència i participació a fer encara més 

grans cadascun dels actes.  

 



11 

 

Senyores i senyores, moltes gràcies a tots per la seua atenció i 

gràcies també al personal de l’Auditori i els alumnes del taller 

d’ocupació d’esdeveniments per haver fet possible l’acte d’esta nit. I 

un agraïment també a tots els qui fan possible que gaudim de les 

festes. Empreses col·laboradores, funcionaris, Serveis Públics, Policia 

Local, Protecció Civil, Creu Roja, entitats socials, culturals, cíviques i 

de veïns, i als mitjans de comunicació. 

 

I, com ens va deixar escrit el recordat i enyorat Manuel Villarreal,  

 

Que tot Vila-real 

ple de joiosa alegria 

tinga festa nit i dia, 

i que l’amistat sincera 

siga la primera prova 

de la nostra sang festera 

 

Molt bona nit i molt bones festes!!! 


