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El dia de Resurrecció, un dia de alegria i 
celebració arribà la nefasta notícia, el 
nostre Germà Major Honorari 2018, Do-

mènec Vila i García havia deixat aquest món 
i ja es trobava al costat del Nostre Senyor. 

Fill del Cabanyal, va nàixer prop de la seua 
Església dels Àngels l’any 1957. 

De jove va estar de monitor dels Juniors 
de l’Església dels Àngels, on deixà una em-
premta molt gran, en tots aquells joves que 
vàrem ser testimonis de la seua manera d’en-
tendre la paraula de Déu i la seua manera de 
comunicar-la.

Va ser ordenat rector i va entrar a l ór-
dre dels Dominics, on va ser destinat a uns 
quants llocs del món, entre ells Xile, on va 
exercir una labor molt instructiva.

Sempre va ser seguidor del Crist del Sal-
vador i el va dur, en la paraula i en el cor, 
paraules que tots recordem quan feia amb 
la Germandat el Via Crucis de Dimarts Sant 
amb la seu manera tan peculiar de predicar i 
fer que les seues paraules t’arribaren al cor i 
et feien reflexionar.

Sempre ha estat al costat col·laborant i 
ajudant a la seua benvolguda Església dels 
Àngels del Cabanyal.

Homenatge a
Domènec 
Garcia i Vila

Naixement d’aquesta publicació
Vos volem donar la benvinguda a aquesta nova publicació , que elabora la Germandat, 

per acostar-vos les notícies i novetats que es fan a la confraria. La iniciativa és per acos-
tar-vos tot allò que es fa, i promou la Germandat, així com informar.

Volem que sigueu partícips tots els confrares a les activitats i notícies que es produïs-
quen a la Germandat.

Vull aprofita per a convidar-vos a participar aquesta nova publicació amb el vostre sug-
geriment i idees, per millorar tot el que conforma la nostra Germandat 

Esperem que vos agrade 

La seua frase; callar, pregar i esperar que 
sempre deia, sempre la tindrem en el nostre 
pensament.

Va ser el nostre Germà Major Honorari 
d’aquesta darrera Setmana Santa, en el so-
par de germandat per a nomenar-lo va ser 
molt emotiu i com sempre ens va deixar les 
seues paraules tan peculiars d’agraïment de 
germanor i d’amor a la nostra Germandat i al 
Crist del Salvador, també ens deixà uns gojos 
al Crist del Salvador així com una història del 
Crist que va recopilar per a tots els membres

Ara descansa junt al Crist i sempre serà re-
cordat i estimat en el nostre cor
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Dimarts Sant
Camí a la Creu

La Germandat ha recuperat la processó 
del Dimarts Sant amb el nom de “Camí a 
la Creu”, ressaltant en aquesta ocasió la 

quarta estació a on Jesús en el camí al calva-
ri es troba amb la seua mare, fent una refle-
xió i una oració per totes aquelles mares que 
com la Mare de Déu en eixa ocasió ploren i 
pateixen per els seus fills per culpa de la dro-
ga el alcohol i les guerres.

Després d’uns anys on no es celebrava, el 
Crist va tornar a eixir al solemne processó de 
Dimarts Sant un acte que es trobava a faltar 
en aquesta Setmana Santa

Des de la casa agraciada eixia el Crist a 
prossessionar pels carrers de la feligresia, en 
un a processó on el silenci i la reflexió, acom-
panyen a molta gent amb fervor i emoció.

Destacar el moment quant passava el Crist 
pel local social de la Germandat on es podia 
vore a la porta el mural del Crist il·luminat. 

3



Participació de la 
dona en les 
processons amb 
Crist

Cal destacar de la passada Setmana San-
ta, que enguany la dona ha tingut un 
paper fonamental, no sols a la German-

dat, sino en tots els Actes on ha eixit el Crist 
del Salvador, dugen el cinto i sentint-lo en 
els trasllats i processons de Divendres Sant 
o la tan emotiva de la platja a primera hora 
del dia

És una iniciativa integradora, per a les do-
nes, que són una part molt important i ne-
cessària de la Germandat. Ja que el Crist és 
de tots.

Concurs de balcons engalanats

Esta Setmana Santa també 
es va celebrar el concurs 
de Balcons engalanats 

amb fotogràfies del Crist. 

Ha sigut un éxit i moltes ca-
ses varen participar en ésta 
iniciativa, fent lluir els balcons 
amb fotos de les balconeres 
del Nostre Crist . 
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El guanyador dels balcons engalanats és José Benaches 
Granader de la Verge del Dolors.



Recollida dels 
personatges
Bíblics

Enguany s’ha recuperat una antiga tradició 
que es feia fa molts anys i es anar a recollir 
als personatges bíblics .

Aquesta tradició s’havia deixat de fer i s’ha 
considerat que seria una bona iniciativa recu-
perar esta costum , on es reconeix al personat-
ge bíblic dotant-li de la importància que mereix 
a la Setmana Santa, i lo que representen.

Pensem que ha segut una bona proposta 
que ha agradat als personatges bíblics i a la 
Germandat en general.

PARADA DE PERSONATGES BÍBLICS
PREPARATS PER A DESFILAR? ¡ANEM!

Hum
or cofrade
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Facsímil del Crist 
del Salvador
“El Cristet”

Com sabeu el Facsímil de la imatge del 
Santíssim Crist “El Cristet”, va per les ca-
ses del confrares i devots, que el vullgen 

tindre.

Enguany, ha estat per cases del Cabanyal 
i  ha arribat fins a la localitat de La Pobla de 
Vallbona. 

Informar-vos que qualsevol germà confra-
re o persona devota al Crist, pot tindre-lo a la 
seua casa, la persona encomanada d’esta tas-
ca és Sergio Sasera el podreu trobar al local 
social doncs també és un dels nostres loters, 
des de estes línies donar les gràcies tan a ell 
com a Paco per a la seua labor al front de la 
loteria i la atenció que donen sempre a la gent 
que s’acosta a la germandat. 

Personatges de la Germandat:
Juan Botella i Tonica
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Parlar de Juan Botella, es anomenar a un his-
tòric de la Germandat, des de 1980.

Sempre acompanyat per la seua dona To-
nica, i pare d´una família de llarga tradició, on va-
ren desfilar els fills com a vestes i personatges

De Juan podem dir, sense equivocar-nos que 
és una persona afable i sincera.

Va ocupar càrrecs com a vicepresident, i de-
legat de la Germandat representant-la en varies 
ocasions i altres responsabilitats com a loter.

Per tot açò te la recompensa de medalla de 
plata de la Junta Major

També ha realitzat molts treballs, desinteres-
sadament, tant al local social com a l’urna on ha 
estat el Crist de la Pietat i que processiona els 
dimecres Sants i al que hi ha que agrair-li tot lo 
que ha fet

Per molts anys Juan!
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A la Junta General del 17 de maig, on es 
tancava l’exercici 2018, es va informar 
de l’estat de comptes i es tractà tam-

bé l’elecció del Germà Major 

A proposta de la Junta de Govern de 
la Germandat i per l’anterior Germà Major, 
José Luis Peiró varen escollir a la persona 
de Miguel Ángel Prima Expósito, com a nou 
Germà Major de la Germandat del Santíssim 
Crist del Salvador.

D’estirp i família de la Germandat, el nou 
Germà Major, va ser elegit per unanimitat. 
En la seua intervenció va dir que era un ho-
nor i una responsabilitat ser Germà Major 
de la seua Germandat.

Responsabilitat que complirà i segur que 
sabrà dur.

Des d’ací li desitgem molta sort, i la nos-
tra ajuda 

Miguel Ángel Prima i Expósito
Nou Germà Major

El nou Germà Major i el President, dia de la Junta General

Les meues primeres 
paraules

Si quan jo era xicotet i portava la meua vara de 
fusta i algú dels meus primers companys de 
“guàrdia” m’haguera dit que arribaria a ser el 

Germà Major de la meua Germandat, li haguera dit 
que estava tronat, que això seria per a altres perso-
nes més importants que jo, mai m’haguera imaginat 
que a la volta dels anys, la Germandat depositaria 
en la meua persona tan gran honor i responsabili-
tat.

Responsabilitat que tenim tots els que formem 
part d’aquesta Germandat, siga a la Junta de Go-
vern o qualsevol vesta, tenim la responsabilitat de 
seguir lluitant per les nostres creences, la nostra 
cultura, el nostre poble, els nostres avantpassats 
que formaren part de aquesta antiga Germandat 
per tot açò i per un futur que mai tinga fi, a la nos-
tra Germandat.

Jo treballaré junt a la Junta de Govern i tots vos-
altres per a que tot açò siga una realitat i per que 
siga lo més fàcil possible vos demane ajuda per a 
que entre tots, fer una Germandat cada dia més 
gran.

Moltes gràcies a tots per pensar el la meua per-
sona. Espere tornar-vos la confiança que heu de-
positat en mi.

El vostre Germà Major
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Activitats de la Germandat

Els divendres, la Germandat organitza al 
seu local sopar de “sobaquillo”, per a tots 
els confrares que vulguen vindre.

Pensem que éstos sopars són un bon mo-
tiu per reunir-se i passar una nit d’harmonia i 
convivència, i fer Germandat entre tots, que 
és de lo que es tracta.

Notícies de la Junta Parroquial

En aquest espai volem proporcionar-vos 
les noticies i decisions que es prenguen 
a la Junta Parroquial que nosaltres per-

tanyem.

El exercici a acabat en una bona harmonia 
el president de la Junta Parroquial don Juan 
Huelamo ens detallà i ens felicità per el bon 
comportament en tota la setmana, no mes es 
feu destacar la incidència de la suspensió del 
Diumenge de Rams, per por, que la pluja fera 
acte de presència, en més importància que al 
final no va ser.

Enguany l’escola confrare te la seua prime-
ra parada a la nostra seu social tindrà lloc el 
dia 6 de juny. El nostre Rector i Consiliari Don 
Jesús, a l’última escola confrare celebrada a 
la seu social del Crist del Perdó ens informà 
que l’escola anirà al voltant dels Profetes.

No penses que es un rotllo hi han coses molt 
interesants a les Sagrades Escriptures vine i 
ho comprovaràs, després tindrem una picaeta 
“por que no solo de pan vive el hombre”.

Escola Confrare

Paelles Junta parroquial dels Angels

Un any més la Germandat col.labora amb 
la recollida d aliments. 

Dins dels fins socials, de la German-
dat d’ajudar als més necessitats, s’ha organit-
zat una recollida extraordinària d’aliments no 
peribles per a entrega de Càritas Parroquial.

Fins a meitat del mes de Juny estarem a la 
Germandat, recollint aliments.

Aporteu el que pugue per a les persones 
necesitades.

El dia 12, es va celebrar les paelles de La 
Junta Parroquial, que per el mal oratge de 
Febrer quedaren suspeses.

Acompanya l oratge i varem dinar a La Pla-
ça dels Angels, amb les Germandats de Ora-
ción en El Huerto, Sto. Silencio, Jesús con La 
Cruz, Granaders de la Verge dels Angels, tot 
amb bona armoníai cordialitat

Es va donar un premi de reconeixement a 
Francisco San Pablo  membre del Sant Silen-
ci i Vera creu

Destacar la nombrosa assistència de la 
gent de la Germandat, que varen vindre al di-
nar

Recollida d’aliments


