
Ja queda menys perquè els carrers de Vila-real tornen a omplir-se de nou de 
màgia i il·lusió amb el tradicional cant del Tirorí, tirorí. Per això, des de la 
Joventut Antoniana estem treballant des de fa temps per a donar de nou la 

benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar. En aquesta programació de Nadal i Reis 
us presentem tots els actes que hem preparat, no tan sols per a celebrar l’arribada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient el 5 de gener, sinó també per a rememorar el 
naixement de Jesús i llançar al món un missatge de pau i esperança. 

Aquesta esperança és la que els antonians tractem de portar durant tot l’any a 
aquelles famílies de Vila-real que ho estan passant pitjor. Per aquest motiu, volem 
recordar-vos el caràcter solidari d’aquesta festa, ja que tots els diners que es recap-
ten amb els actes de Nadal i Reis van destinats a la tasca d’atenció primària a les 
famílies més desfavorides del nostre voltant. Per això, aquestes dates han de ser 
també un temps per a l’agraïment, per a donar gràcies a Déu per allò que tenim i 
per les persones amb les quals podem compartir-ho. 

Us animem a participar de totes les activitats que hem programat des de la Jo-
ventut Antoniana i a mantenir en les vostres llars la flama de la màgia i la il·lusió 
que ens fa tornar per una nit a la nostra infantesa. Gràcies a totes les persones que 
feu possible que Melcior, Gaspar i Baltasar ens facen oblidar per uns moments les 
preocupacions i porten un somriure d’esperança i felicitat a tants veïns i veïnes de 
la nostra ciutat.

Nadal i Reis
2016-2017

Nadal i Reis
2016-2017

Festa d’Interés Turístic Provincial

Descarrega’t el

“Tirorí”

Joventut Antoniana
Patrocina:

joventutantoniana

Organitza:

Col·labora:



Dilluns 26
desembre 2016

10.30 h Els missatgers de Ses Majes-
tats arribaran a la plaça Major per a 
recollir les cartes de tots els xiquets i 
les xiquetes de la ciutat. Totes les car-
tes han de portar el segell antonià que 
es podrà adquirir allí mateix a l’igual 
que la palla i garrofes i les casques. 
La comitiva reial eixirà del convent 
dels Pares Franciscans i recorrerà els 
carrers de Betxí, Tremedal, Sant An-
toni i Comte Albay per a arribar fins 
a la plaça Major. 

18.30 h Pregó de Reis a càrrec de 
Suni Bernat. L’acte, que tindrà lloc 
a l’Auditori Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner, comptarà amb di-
verses actuacions infantils, així com 
el repàs anual de totes les activitats 
portades a terme per la Joventut An-
toniana. Les invitacions es podran re-
collir a l’Auditori abans de començar 
l’acte.

Dijous 5
gener 2017

18.30 h Cavalcada de Ses Majes-
tats els Reis d’Orient. Melcior, 
Gaspar i Baltasar recorreran amb 
les seues carrosses les avingudes 
de Pius XII, la Murà i Francesc Tà-
rrega, i els carrers d’Ignasi Verga-
ra, Polo de Bernabé, plaça de Sant 
Pasqual, Raval de Sant Pasqual 
i Major Sant Jaume fins a arri-
bar 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 co-
mençaran a repartir regals i visitaran 
tots aquells domicilis que ho hagen 
sol·licitat a l’organització prèvia-
ment.

Divendres 6
gener 2017

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

els dies:

Horari d’encàrrecs
Convent dels Pares Franciscans
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gener de 2016

per tal d’agilitzar les tasques d’organització
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