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Una Setmana Santa pasada pel aigua

Mal auradament enguany l’oratge no va acompanyar a la nostra festa. Quasi tots els 
actes previstos, es varen suspendre a conseqüència d’un oratge remenat que vàrem 
patir a la nostra terra.

La germandat va poder eixir pels carrers del Cabanyal, el Diumenge de Rams, tant pel 
matí a la benedicció de les palmes. A  la vesprada traslladarem el Crist fins a la casa agracia-
da. I l’última vegada va ser del Dimecres Sant a la processó del Crist de la Pietat

Un any d’il·lusió, treball, que la pluja i el vent vàrem fer impossible que gaudirem de les 
nostres processons, pel que treballem tot l’any. Però hem que resignar-se la voluntat de Déu 
i nosaltres només podem que viure aquesta Setmana Santa d’una manera diferent dins de la 
germandat, tal volta convivint d’una manera diferent aquest dies de passió.

Esperem que la Setmana Santa de 2020, que comença el 5 d’abril, l’oratge siga més benè-
vol amb nosaltres i pugam gaudir i porclamar el nostre amor al Crist el Nostre Senyor i a la 
seua Mare pels carres del nostre Marítim.

Com ja em dic al nostre editorial, em tingut aigua i vent un oratge que no ens ha acompa-
nyat, però la germandat, ha pogut fer moltes activitats i algunes processons que volem  
reflectir en aquesta publicació.

Viatje a Oliva, besamans a la imatge del 
Jesús Cautivo, jornada de germanor

El dia 4 de març, prop de les 10 del matí membres de la germandat viatjaren a la localitat 
d’Oliva a la jornada que tenim amb la “GERMANDAt DE JESúS EN EL PRENDIMIENtO” 
“EL CAUtIvO” amb motiu del seu besamans a la venerada imatge.

volem fer un poc d’història al voltant d’aquesta gran germandat que sempre ens acull 
d’una manera extraordinària a tots els que em compartit amb ells aquestes jornades de con-
vivència i germanor.

Aquesta germandat de la comarca de La Safor, va ser fundada l’any 2014 i conta amb 350 
germans confrares, sense dubte tot un exemple a seguir. No sols de la quantitat de membres 
-que també és important- si mp per la qualitat de les seues processons i la voluntat que de-
mostren, com ells diuen “tot és per Ell”

La seua indumentària és túnica blanca amb cinto d’espart i caputxa blava fosca amb la 
creu trinitària brodada.

Aquesta germandat, procesiona el Diumenge de Rams amb les altres nou confraries d’Oliva, 
i per la nit fan la seua processó de “EL CAUtIvO” pel seu Barri de Sant Francesc, parròquia a 
la que pertany aquesta germandat. també processiona el Divendres Sant pel matí fan la pujà 
al Calvari. A la vesprada com passa a la nostra Setmana Santa se uneixen totes les germandats 
del poble acompanyant al Sant Sepulcre d’aquesta localitat, a la processó del Sant Soterrar la 
“GERMANDAt DE JESúS EN EL PRENDIMIENtO “EL CAUtIvO” encapçala aquesta processó.

El seu president és Javier Sánchis Núñez i la seua Madrina de 2019 ha sigut Lorena verdú, 
una peculiaritat de la Setmana Santa d’Oliva, es que totes les germandat tenen la seua ma-
drina les escoltes de la bandera de “EL CAUtIvO” són Eva i Isabel.



La jornada de convivència va començar a l’Es-
glessia de Sant Francesc d’Asís amb la Santa Eu-
caristia presidida pel la imatge de “EL CAUtIvO” 
. La Santa Missa va ser celebrada pel rector de la 
parròquia German Oltra, que va tindre present a 
la nostra germandat i el Santísim Crist del Salva-
dor,en la homilia ens va agrair la nostra presència.

Després va arribar el moment del concert de 
la seua magnífica banda, que compta amb més 
de 80 músics. Aquesta banda porta el nom de 
“EL CAUtIvO” i d’Oliva per tota Espanya, A més 
a més té una banda d’educands amb el nom de 
“Humildad y Pasión” que és la pedrera dels futurs 
membres de la banda. Com sempre ens va delitar 
amb les seues marxes una volta més.

Arribà el moment del Besamans a la Imatge 
de “EL CAUtIvO” i tots els presents varem acos-
tar-se a presentar els nostres respectes a la imat-
ge.

La veritat siga dita el matí havia començat 
prompte i la panxa ja ens feia sorolls això vol dir 
que arriba l’hora de dinar. Anàrem al centre cívic 
de la localitat com és costum a on gaudirem d’un 
putxero molt bo típic de la comarca de La Safor i 
alguna cassalleta que altra també caigué. 

El dinar com sempre, va transcórrer amb bona 
harmonia amb el amics de “EL CAUtIvO” sempre 
ben rebuts, molt ben atesos. És un plaer compar-
tir taula en gent que com nosaltres tenen el ma-
teix sentiment d’amor al Nostre Senyor.

volien donar les gràcies a la gent major de la 
nostra germandat que sempre ens representen 
allà a on va la nostra germandat, sense ells aquest 
tipus d’actes no serien possibles. voldria fer una 
crida a la resta de components de la nostra ger-
mandat perquè participaren d’aquestes jornades 
de convivència.
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Divendres 29 de Març, a la Parròquia de 
la Ntra. Sra. dels Àngels del Cabanyal va 
ser el dia escollit per al pregó de la nos-

tra Setmana Santa Marinera de valència.

L’altar va estar presidit pel Santiísim Crist 
del Salvador i del Empar que enguany la seua 
germandat celebra el 75 aniversari del seu 
naixement.

Enguany el encarregat de fer el pregó va 
ser el periodista i Doctor en teologia Baltasar 
Bueno, que fa uns anys va ser Germà Major 
Honorari de la nostra germandat.

La seua dissertació va estar al voltant, de 
com la nostra Setmana Santa és un gran tre-
sor religiós de cultura popular i una de les 
festes de més arrel a la nostra ciutat de va-
lència. Però que continua sent la gran des-
coneguda per molts valencians. va instar als 
polítics que es varen combregar al acte a fer 
un esforç en pro d’aquesta festa que val la 
pena conèixer.

va suggerir que caldria exportar a altres 
parts de la ciutat alguns del actes de la Set-
mana Santa, per donar a conèixer la nostra 
festa i inclús reproduir  algun acte col·lectiu  
com la retreta.

va abogar perquè sorgiren en algunes par-
ròquies de la ciutat confraries i germandats 
que unides i integrades en la Setmana Santa 
Marinera, per fer tots els anys pública cele-
bració de Fe, recordant la mort, passió i re-
surrecció de Jesús. 

Al acabar el Pregó la comitiva i membres 
de les distintes germandats, confraries i cor-
poracions es traslladaren a la localitat d’Albal 
per fer el tradicional sopar del Pregó.

Al acabar el sopar es varen lliurar les me-
dalles d’argent de la Setmana Santa Marinera 
de valència a aquelles persones que la seua 
germandat pensa que reuneix tot eixos va-
lors que li fan mereixedora d’aquesta alta dis-
tinció.

Enguany la Germandat del Santísim Crist 
del Salvador va pensar en la persona de Am-
paro Chuliá i Peiró, pels seus 46 anys com a 
membre de la nostra germandat, filla de un 
gran confrare com és el tio Ximo President 
Perpetuo de la germandat i la seua dona 
Amparo que sempre a treballat colze a colze 
amb el seu home a la germandat. 

Els fills d’Amparo Sergi i Rebeca son també 
membres de la germandat des de el moment 
de nàixer. El seu home Sergio és el actual vi-
cepresident de la germandat.

Des de ací, la nostra felicitació i enhorabo-
na, de tota la germandat, Si algú mereixia 
eixa medalla, ets tu.

Pregó de la Setmana Santa Marinera
de València 2019
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Representant a la germandat a la XXXIII
Processó Diocesana que es celebrà a la 

ciutat d’Oliva

El dia 30 de març, el nostre Germà Major Miguel 
Ángel Prima Expósito va acompanyar a la Ger-
mandat de “EL CAUtIvO”, pels carrers de la ciu-

tat d’Oliva.

Més de 5000 confrares de 32 municipis de la pro-
víncia de valència varen participar al acte de cloen-
da, del Encontre Diocesà de Confraries i Germandats 
de la Diòcesis.

Cal destacar la participació al acte del “Cristo del 
Carmen” de Xàtiva, Ntra. Sra. de la Pietat, la Mare de 
Déu dels Dolors, el ECCE- HOMO i el Sant Sepulcre 
d’Oliva. Estigueren representades entre altres locali-
tats com Gandia, Pego, Benifairó i tavernes de la vall-
digna.

L’acte començà a les 16.30 h i s’allargà ben entra-
da la nit l’eixida va ser de la Parròquia de Sant Fran-
cesc d’Assís, a on te la seua seu la germandat del “EL 
CAUtIvO”.

El nostre Germà Major, va poder d’aquesta mena, 
acompanyar a “EL CAUtIvO”, 

No hem volgut desaprofitar aquesta ocasiò per a 
poder gaudir del Cautivo i dels nostres amics del ger-
mandat i de la seua magnífica banda. 
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Dinar de recompenses

El dia 7 d’abril al Restaurant Brasa de mar a la Patacona, (Alboraia), va tindre lloc el dinar 

d’homenatge a eixos germans confrares que porten molt de temps amb nosaltres, també 

donem a conèixer qui és la persona en la que la Junta de Govern de la nostra germandat 

ha volgut proposar i ha rebut la medalla d’argent del Setmana Santa Marinera de valència 

i retre homenatge al nomenament de Germà Major Honorari de la Setmana Santa de 2019.

Normalment, aquesta celebració tenia lloc al Dissabte de Passió, però la Junta de Govern 

va proposar aquesta nova data, per poder gaudir de la Setmana Santa plenament, ja que 

molts actes els membres de la nostra germandat no podíem assistir i representar a la ger-

mandat en altres processons de germandats amigues.

Enguany la medalla d’argent de la Setmana Santa Marinera ha recaigut en la persona de:

Amparo Chulia i Peiró

Membre de la nostra germandat des de fa 46 anys ha sigut personatge Bíblic i ara és 

membre de la Junta de Govern.

En quant al nomenament de Germà Major Honorari va recaure a la institució:

“La Unión Musical de Pescadores” del Cabanyal, 

Aquesta agrupació musical va estar representada per la seua Presidenta Milagros Parra 

Ruiz i per Miquel Madrigal Ruiz que també son membres de la nostra germandat.

Al acabar l’acte de lliuraments d’obsequis als membres que varen complir 10, 15 i 25 anys 

, va prendre la paraula el President i el Germà Major, desitjant que la propera Setmana Santa 

que estaven a punt de començar siguera una realitat la paraula germandat i que tots vis-

quem en germanor les nostres volgudes festes.
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Divendres de 
Dolor a 
Benifaió

Com és tradicional, un any més la germandat volgué estar junt a la Mare de Dèu el Diven-
dres de Dolor, acompanyant-la pels carrers del poble de Benifaió, població del Ribera 
que com nosaltres celebren la Setmana Santa.

Germandat de la Mare Dolorosa de la Gran Esperança de Benifaió, germandat agermana-
da amb nosaltres ja fa molt de temps. El temps passa volant però encara reconeguem les ca-
res de les persones que any darrere any estan darrer d’aquesta germandat amiga. Enguany 
un xicotet grup de la nostra germandat hem volgut acompanyar-los un any més. Sempre 
amb la companyia dels membres més antics de la nostra germandat que mai fallen, quant la 
germandat te que complir com toca.

Cal destacar l’amor i la devoció que li professen al nostre Crist del Salvador en la imatge 
del seu facsímil , El Cristet, que es desplaça a aquesta localitat tots els anys i que les dones 
del poble el porten en el recorregut de la processó.

10



11

Duimenge de 
Rams

Al matí del Diumenge es va 
procedir a la benedicció 
de les Palmes a la Plaça de 

l’Esglèssia del Àngels.

Junt a una representació de 
les germandats de la nostra par-
roquial, es va celebrar la proces-
só de Les Palmes, encapçalada 
per la Creu del la Germandat del 
Sant Silenci i vera Creu que con-
té la relíquia de la Creu a on el 
Nostre Senyor va ser crucificat.



A la vesprada com 
és costum al po-
ble del Cabanyal, 

les imatges són traslla-
dades a les cases que 
han segut agraciades 
amb la seua presència.

Durant la processó 
són múltiples les 
ocasions que el 

Crist s’acosta a la gent 
que necessita de la 
seua presència.
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Com és costum la gent del 
poble va acompanyar al 
Crist fins a la casa agracia-

da, i rebrà la visita de molta gent 
al llarg de la Setmana Santa.

El Santísim Crist del Salvador va que-
dar ubicat tota la Setmana Santa al Carrer 
Maria 31

volem donar les gràcies a Nerea i a tota 
la seua famillia del tracte rebut i esperem 
que aquesta experiència haja sigut inobli-
dable per a ells.



Dimarts Sant
Processó de les 
Set Paraules

La processó va tindre set parades a on els 
“Auroros de la Divina Pastora” vinguts de la lo-
calitat de Albalat dels Sorells interpretaren les 
set paraules. La processó va estar presidida pel 
nostre rector D. Jesús Cervera i Capella.

Aquestes parades volíem que sigueren en 
llocs emblemàtics per a la nostra germandat. 
La primera paraula va ser interpretada a la casa 
agraciada amb la imatge de l’Oració en l’Hort. La 
segona a la Societat Unió Musical de Pescadors. 
La tercera va ser a casa de la família Miralles. La 
quarta va ser a casa la família Madrigal. La quin-
ta a la Germandat del Santíssim Crist del Perdó. 
La  sexta a la casa de la família Chuliá i sèptima i 
última a casa Amàlia.

Dimarts Sant, onze de la nit, solemne Pro-
cessó de les Set Paraules, va recórrer 
els carrers del nostre Cabanyal en silen-

ci. Sols trencat pel só del timbal que dona el 
pas als confrares, que en silenci amb torxes a 
la mà, fan el camí. De sobte la matraca es fa 
present i el seu soroll fa que el so dels timbals 
cesse, unes veus comencen a sentir-se, el seu 
cant descriu les últimes paraules dites per el 
Nostre Salvador quant estava a la creu, veus 
que en solemnitat, al silenci de la nit, fan re-
moure els sentiments.
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Dia senyalat per a la nostra germandat. Dia en que 
recordem tots aquells que varen pertànyer a la 
nostra germandat i que portem sempre repre-

sentats en el nostre estendard. 

La missa va començar a les 19.30 a la nostra par-
ròquia. Després de la eucaristia es va fer el acte de 
“La Llançada” per part de la Corporació de Longinos. 
Després d’aquest acte donà començament la proces-
só acompanyats per la Germandat de la Mare Dolorsa 
de la Gran Esperança de Benifaió i la Germandat de 
Jesús en el Prendimiento” “El Cautivo” d’Oliva. també 
estiguérem un any més acompanyats de la Corporació 
de Granaders de la verge que junt als nostres confra-
res el Santíssim Crist de la Pietat portaren a muscles.

Al acabar tinguérem un sopar al local de la german-
dat

Dimecres Sant
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Dijous Sant

Sant Monument de la Parròquia de Ntra . Sra . dels Àngels

El Dijous Sant la germandat ja no 
va poder eixir al carrer, es cele-
braren els oficis a l’interior del 

temple els germans majors visitaren 
els monuments de les distintes par-
ròquies.

Nosaltres al local social no ens 
quedava un altra que al mal temps 
bona cara i gaudirem de una vespra-
da amb el fitxatge estrela d’enguany 
“el futbolí”

Dijous Sant
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Divendres Sant

Continuant amb el mal oratge el Divendres Sant 
la germandat no va poder eixir ni de matí i 
tampoc a la vesprada.

Malgrat no poder eixir pels carrers varen complir 
amb el “vIA CRUCIS” l’interior del temple inclús a 
última hora poguérem fer el davallament del Crist 
al interior de l’església va ser molt emotiu i va ser 
tot un èxit. 

En acabar el vIA CRUCIS, veient que l’oratge ens 
donava una treva s’acostarem a la mar i complirem 
amb tots aquells que varen perdre la seua vida a la 
mar, per portar el pa a la seua casa o per trobar un 
món millor per a les seues famílies.

volem donar les gràcies a tere, Silvia i Patricia  
les nostres tres maries, per la seua implicació amb 
la germandat i fer que aquest Divendres Sant haja 
segut tan especial.
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La vesprada va ser de jocs, de llesquetes amb ou 
i visites d’amics. La gent es va quedar en ganes de 
eixir, però l’oratge continuava siguen advers.

tinguérem també el guanyadors de fut-
bolí i com a premi una camiseta del valèn-
cia i un baló el Germà Major encara esta 
desinfectat-se de la pudor a Xoto.
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Dissabte de Glòria

El Dissabte de Glòria 
després del Sopar a la 
Germandat, tots junts 
anàrem a la casa agra-
ciada amb la imatge 
del Crist.

volem donar la en-
horabona per la deli-
cadesa i elegància que 
tingueren en la decora-
ció, tant els dies de dol 
com els dies de Glòria.
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Diumenge de Resurrecció

A primer hora del matí ja sabí-
em que el desfiles ja estava 
suspés però varem dir que 

intentariem fer la diana i la varem 
fer, siguérem el més valents del Ca-
banyal. Complírem amb la nostra 
imatge, amb el Crist del Salvador i 
del Empar i amb la Dolorosa, que 
varem ser testimonis de llevar-li el 
dol a la verge com a símbol de la 
Resurrecció del seu Fill.
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Activitats Infantils

La delegació d’infantils com sempre fent acti-
vitats per als més menuts de la germandat.

Enguany, es va programar un dia més d’ac-
tivitats infantils, el dilluns primer dia de Pasqua. 
Un dia ple de activitats al voltat de la festivitat, 
i per suposat menjar-se la mona amb els amics 
de la germandat. 
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Dijous de Pasqua

El dijous 25 d’abril es va realitzar el trasllat del 
Crist del Salvador a la parròquia. El acte en-
guany va tindre dos punts molt emotius.

El primer va tindre lloc al local de la German-
dat del Santíssim Crist del Salvador i del Empar, 
a on va estar ubicada la seua imatge titular, amb  
motiu del 75 aniversari de la fundació de la ger-
mandat. Aquest encontre es tenia que haver fet 
al matí de Divendres Sant, però per motius de 
sobra coneguts, no es va poder fer. No volgué la 
germandat deixar passar l’ocasió per a afegir-se 
a aquesta celebració i es va rubricar aquest en-
contre, amb un intercanvi de obsequis comme-
moratius d’aquesta efemèrides.

El segon punt va ser un encontre molt espe-
cial, el encontre del Fill i la Mare, especial per 
que aquestes ocasions son eixes que no estan 
programades i que ixen del amor que tenim a la 
Mare de Déu i al seu Fill i que per força major se 
va donar. va ser una processó molt valenciana 
nascuda del “pensat i fet” que de vegades no 
és el més indicat però que en aquesta ocasió va 
ser tot un èxit. Quant va arribar el Crist al Carrer 
tramoyeres i es trobà amb la Dolorosa, va ser 
un moment molt emotiu, difícil d’oblidar per tots 
aquells que estigueren presents, que varen ser 
molts. El carrer estava ple el poble del Cabanyal 
es va quedar curt de festa i es va notar.

Després d’aquest moment, la processó es va 
ficar altra volta en marxa i Mare i Fill tornaren a 
la seua casa la nostra benvolguda parròquia.



Continua la seua marxa per totes les 
cases de les persones que el sol·liciten.

va tornar al poble de Casinos en acció 
de gràcies de una petició concedida pel 
nostre Cristet, que ja va fen milacres i tot. 
Estigué en casa de Mª José, després va 
visitar el poble de Godella per acompa-
nyar a una persona malalta. tornà al Ca-
banyal als blocs del Carme a on vanessa 
i Ruben l’acolliren en un moment que ne-
cessitaven de las seua presència. va anar 
també a casa de Mari Sol amiga del grup 
Alfa. De camí a Benifaió per participar en 
la processó de Divendres de Dolor, va fer 
escala a Picassent a la casa de la família 
Peiró-Pérez, després de Setmana Santa i 
haber participat en el acte de “La llançà”. 
tornà a agafar la carretera i va visitar La 
Cañada al domicili de Agustín President 
del Cofradia de Jesús de Medinaceli, i tu-
tor del Grup Alfa, per últim tornà esta vol-
ta al Canyamelar a Casa Conchín.

va estar present en la benedicció de 
la Creu de maig de la Falla de la Plaça la 
Creu, la germandat així vol recolzar a to-
tes les institucions que lluiten per les nos-
tres tradicions.

Com sabeu tota persona que vullga 
tindre el Cristet pot preguntar a Sergio 
Sasera, que és la persona encarregada, 
el podreu trobar els dies que està la ger-
mandat oberta.

“El Cristet”
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Calle Músico Ginés, nº 7 bajo izq. 46022 Valencia 

Telf. 96 328 19 96

Grup Alpha; “Explora el significat de la 
vida. Així s’anuncia ésta organitació cristia-
na, on quatre membres de la germandat han 
participat al curs que s’ha fet a l’Esglèsia del 
Àngels.

Dialogar sobre el cristianisme i la vida, en 
un entorn acollidor, amb gent de diverses ra-
ses i creéncies, on els continguts son vàlids 
per a catòlics, coptes, anglicans…

La fórmula consisteix en 10 encontres set-
manals i un dissabte de convivència on la 
gent que participa redescobreix la Fe, refle-
xiona sobre la seua vida espiritual i fa noves 
amistats.

A les reunions han participat els membres 
de la germandat, Miguel Àngel Prima, Sergio 
Duval, Sergio Sasera, i tony Contell, a més de 
membres d’altres germandats de Medinaceli, 
Buen Acierto i Germadat del Rocio de valèn-
cia i altres persones no vinculades a la Set-
mana Santa.

Les xarrades han sigut presidides pel nos-
tres rector D. Jesús Cervera i el nostre tutor 
Agustin que es President de la Confraria de 
Jesús de Medinaceli.


