
Reis Mags
d’Ibi

rograma
d’
Gener 2018
Desembre 2017

Actes
P



18’00 hores. MUSICAL. “El libro de la selva”. Teatro Río. 

Dimarts, 2 de gener

Millor fotografia individual tema “Reyes Magos”: Manuel Iváñez España.

Sant Josep, colliume pomes?
María, que altes estan?
Si les rames no s’acatxen,
pomes no se’n colliràn.

(Text íntegre respectant l’escriptura original del 
“Cancionero de la provincia de Alicante”, de Salvador 
Seguí, editat per la Diputació d’Alacant l’any 1973).



11.00 hores, cercavila dels Nanos amb Castell Vermell, des de la 
seu de l’Associació Reis Mags. El recorregut acabarà al Centre 
Social Polivalent on es representarà l’obra de titelles “On Estan els 
Monstres?”

17.00 hores. ARRIBADA DE L’HERALD DE SES MAJESTATS A 
IBI. Recepció a l’Excm. Ajuntament per part de les primeres autoritats 
locals i l’Associació de l’Enviat dels Reis Mags. Tot seguit s’iniciarà la 
cavalcada de l’Herald pels carrers d’Ibi per arribar a les....

18.00 hores a la plaça dels Reis Mags, on l’estaran esperant milers de 
xiquets per entregar-li les cartes amb les seues demandes de joguets, 
regals i desitjos. L’Herald llegirà una missiva dels Reis Mags en què 
comunicarà a tots els xiquets que l’endemà faran la seua entrada a Ibi.

Després, els patges s’ocuparan de l’ENTREGA DE CARTES, ajudant 
l’Herald a recollir-les perquè les lligen Ses Majestats els Reis Mags. 
Per la gran quantitat de xiquets que entreguen la carta a Ibi, Ses 
Majestats enviaran dos patges per cada rei per a recollir-les.

22.30 hores. SOPAR DE SES MAJESTATS al restaurant “El Picaor”, 
on tot aquell que vulga podrà assistir prèvia reserva de plaça. A 
continuació, ball i festa fins a la matinada.  

18’00 hores. TEATRO. “El rincón de los títeres”. Teatro Río. 

Dijous, 4 de gener

Dimecres, 3 de gener

11.00 hores. Cercavila dels Nanos amb Castell Vermell d’Ibi, des 
de la seu de l’Associació Reis Mags. El recorregut acabarà al 
Centre Social Polivalent, on hi haurà una sessió de contacontes.

12.00 hores VISITA A L’ASIL DE SANT JOAQUIM, on l’Associació 
Reis Mags oferirà regals a tots els ancians, acompanyats d’una 
Comitiva Reial.

Divendres, 5 de gener



Pasen bones festes, senyores
i bona olla de carn,
bones façedures
i un conill ben gran.

(Text íntegre respectant l’escriptura original del 
“Cancionero de la provincia de Alicante”, de Salvador 
Seguí, editat per la Diputació d’Alacant l’any 1973).

16.00 hores. CERCAVILA de les bandes de cornetes i tambors 
que participaran en la Cavalcada pels carrers del recorregut.

16.30 hores. ENTRADA DE CAMIONS REIALS. És molt 
emocionant! Recorregut: Les Eres, Juan Carlos I, Reyes Católicos, 9 
d’Octubre, Plaza de los Reyes Magos, rotonda Pozo de nieve, Juan 
Carlos I, rotonda fuente, Avda de Azorín, Virgen de la Esperanza, 
Avda. de la Provincia, Els Dolçainers, Avda. de la Industria, Avda 
de la Paz, Comunitat Valenciana, Maestro Chapí, Pablo Sorozábal, 
Manuel de Falla, Comunitat Valenciana, Avda de la Paz, Dr. Ferrán, 
Constitución, Ravalet, Les Eres, Joaquín Vilanova.

18.00 hores. Començarà l’acte sacramental de l’Adoració. 

19.30 hores aproximadament. LXXXVII CAVALCADA DELS 
REIS MAGS en què desfilaran pel recorregut habitual la Sagrada 
Família, Pastors, el seguici del Rei Herodes, els Patges Reials i, 
especialment, Ses Majestats els Reis Mags MELCIOR, GASPAR 
i BALTASAR.

La Comitiva Reial farà entrada a Ibi per l’Avinguda Joaquín Vilanova i 
iniciarà el recorregut pels carrers d’Ibi per acabar a la plaça que du el 
seu nom, des d’on partiran cap arreu del món.

Ací deixaran els servidors negres del rei Baltasar, amb les seues 
escales i camions, repartint joguets i regals a tots els xiquets d’Ibi.

Divendres, 5 de gener



Adoració dels Reis Mags al Jesuset el dia de la Cavalcada. 
Fotografia de Manolo Fotógrafo.

Fotografia de Manolo Fotógrafo.



Estendard de l’Associació de Reis Mags d’Ibi.
Foto: Manolo Fotográfo.

11.30 SANTA MISSA. A la parròquia de Santiago Apòstol, 
solemne missa d’acció de gràcies per part de l’Associació 
Reis Mags i l’actuació de la Coral Ibense, amb assistència 
d’autoritats locals, on queden convidats tots els xiquets i els 
majors que vullguen unir-se a les seues pregàries. Cercavila 
acompanyats pel Taller de Música Castell Vermell d’Ibi.

En finalitzar, Acte Institucional al Teatro Río.

Dissabte, 6 de gener



LA ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE IBI

Desea a todo el pueblo unas

Hazte Socio y colabora en: 
www.reismagsibi.com

Felices Fiestas
Síguenos en:


