
Eixida de la comitiva des de la seu 
de l’Associació Socarrats (Sarthou, 38), 
i recorregut per l’avinguda del Cedre, 
carrer de Pere III, carrer Major Sant 
Jaume, plaça de la Vila, Major Sant 
Domènec i Lluís Vives, fi ns a arribar 
a la Torre Motxa, on tindran lloc els 
parlaments institucionals.

Amb la participació dels Miquelets 
del Regne de València.

Portador del penó, Josep Usó.
Presenta l’acte, Glòria Castellote.

Dissabte 11 de gener del 2020, a les 19 h
Vila-real

Commemoració dels fets ocorreguts 
el 12 de gener de 1706 a Vila-real en 
el transcurs de la Guerra de Successió



La Guerra de Successió a Vila-real
 
<< La Guerra de Successió (1702-1713) va ser el primer conflicte bèl·lic 
viscut a terres valencianes amb una triple connotació de guerra civil 
(entre maulets i botiflers), peninsular (entre les corones d’Aragó i 
Castella) i europea (entre els aliats dels Habsburg d’Àustria i els Borbons 
de França), és a dir, una primera guerra mundial entesa en el sentit de 
lluitar per l’hegemonia a Europa, però també a l’Amèrica Hispànica, 
amb l’objectiu de controlar les colònies de la Corona Espanyola.

La participació de Vila-real en aquesta guerra ha deixat la data del 12 de 
gener de 1706 com l’impacte local d’un conflicte internacional. Aquesta 
data, a més de ser un dels episodis més tristos viscuts pels vila-realencs, 
és un fet històric singular per la participació, voluntària o involuntària, 
de la pràctica totalitat dels habitants de Vila-real i, sobretot, per les 
conseqüències directes que va tenir, és a dir, tant conjunturalment, pel 
gran nombre de conciutadans morts (253 en una vesprada per a una 
població d’uns tres milers d’habitants), com a llarg termini, degut als 
canvis institucionals esdevinguts al Regne de València amb l’abolició 
dels Furs pels Decrets de Nova Planta (29 de juny de 1707)...>>
 
Extret de: Antoni Pitarch Font, 1706, La Guerra de Successió a Vila-real. 
Ajuntament de Vila-real, 2006
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