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En primer lloc demanar disculpes pel retràs d’aquesta publicació, s’ha endarrerit un poc, 
però ja la tenim ací. Volem donar a conèixer amb ella, al nou rector de la nostra parròquia 
i també acomiadar-mos de Don jesús, que li desitgem que li vaja molt be per terres de 

Argèlia, a on ell volia portar la paraula de Deu.

També voliem fer un recull de totes les activitats que se han fet al voltant de la nostra par-
ròquia i a la nostra germandat a lo llarg de l’estiu.

Les germanes Puerto i El Crist del Salvador

Parlar de les germanes Puerto, és 
parlar d’un sentiment d’amor molt 
gran pel Crist del Salvador, per 

desgràcia ja no tenim amb nosaltres 
a Amparo, que a ben segur ja estarà 
junt al Nostre Senyor a la seua glòria, 
com ella sempre ha estat junt a Ell, ací 
al nostre mon.

Elles han sigut unes treballado-
res incansables, pescateres al Mercat 
Central a on tenen la seua parada, a 
on pots trobar el millor peix i marisc 
de tot el mercat, ara no mes esta Pepa 
a càrrec d’aquest negoci en el que 
porta molts anys.

Pepa i la seua germana Amparo, 
sempre han col·laborat de forma anò-
nima i altruista a la festa del Crist del 
Salvador des de fa molts anys.

La germandat des de aquestes 
breus però afectuoses paraules volem 
donar-li les gràcies per que sempre 
podem contar amb ella, malgrat per 
circumstàncies familiars no pot acom-
panyar-nos en tot el que ella volguera. 

Pepa sempre tens i tindràs un lloc 
al nostre costat a la nostra german-
dat es la teua casa quan pugues estar 
amb nosaltres.

 Que el Crist del Salvador t’acom-
panye sempre.

Gràcies Pepa!!
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El dia set de setembre, va tindre lloc  a 
l’església dels Àngels, la missa d’acomia-
dament a D. Jesús Cervera i Capella, que 

durant cinc anys ha sigut el nostre rector i 
consiliari de la nostra germandat.

Molta gent va acudir a la celebració, a on 
D. Jesús va demanar perdó i donar les grà-
cies per a tots els anys al front de la nostra 
parròquia i va agrair a la gent, lo be que el 
varen acollir.

Va repassar la seua vida portant la paraula 
de Déu, per les distintes parròquies a on va 
exercir el seu ministeri, Sot de Chera, Chulillla, 
El Barri del Coma a Paterna, Mislata.

Familiars, gent de les germandats, mem-
bres del grup Alpha i altres rectors volgueren 
acompanyar-lo en aquesta celebració. 

Ara es troba a Ghardaia, al desert d’Arge-
lia, el seu nou destí, a on portarà la paraula 
de Déu a una xicoteta comunitat cristiana, en 
un pais musulmà amb tots el problemes que 
això comporta.

Des de ací volem agrair a D. Jesús el seu 
recolzament i ajuda com a rector de la nostra 
parròquia.

Molta sort Jesús en el teu nou camí i que 
el Crist del Salvador t‘acompanye, t’ajude i el 
portes sempre en el teu cor.

Don Jesús, bona sort en 
el teu nou camí
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Don Fernando, benvingut al Cabanyal!!

Don Fernando Tomás March i Iborra, ha si-

gut el elegit, pel arquebisbat per portar en 

davant, la nostra parròquia i serà per tant 

el nostre consiliari a la nostra germandat.

Home nascut a València capital, encara que 

nosaltres també formem part d’aquesta mera-

vellosa capital quant parlem que algú a nascut 

a València  volem dir al cor mateix del cap i ca-

sal. La seua família, el va educar en la Fé cristia-

na, va anar a escola al Col·legi El Pilar formar-se 

tant acadèmicament com espiritualment.

Es va adreçar pel camí del estudi de les lleis 

i acabà la carrera de dret, que va exercir durant 

un temps, però ell volia una altre camí per a la 

seua vida, formava part d’un grup espiritual i a 

poc a poc el camí de Déu li va guanyar el seu 

cor i es el que li ha portat fins a nosaltres.

A estat de missions al Equador, ajudant a la 

gent més desfavorida de la societat, després 

d’un tems tornà a València. 

Abans de ser elegit rector de la nostra parrò-

quia va estar a la localitat de Sinarcas.

Home de tracte amable i seré, a ben segur es 

guanyarà el cor de la gent del Cabanyal, gent 

humil, treballadora que viu a vora mar que sap 

patir i també sap gaudir de les festes, que porta 

en el seu cor els seu Crist, el Crist del Salva-

dor que nosaltres acompanyem cada Setmana 

Santa rememorant la de passió que va patir el 

Nostre Senyor.

Amb aquestes paraules, volíem donar-li la 

benvinguda i dir-te que en la Germandat del 

Santíssim Crist del Salvador, trobaràs sempre 

la nostra amistat i la nostra ajuda, per al que 

necessites estarem al teu costat sempre que el 

demanes, per que nosaltres som també parrò-
quia.
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Paelles a la Junta Parroquial

El 22 de Juny va ser la data final a on es 
varen celebrar les paelles de la Junta Par-
roquial.

Com es veuen a les imatges quatre pae-
lles de grans dimensions es varen cuinar, els 
cuiners treballaren de valent.

Les paelles eixiren de categoria i lo més 
important estiguérem junts, gent de totes les 
confraries, germandats i corporacions de la 
nostra parròquia.

Esperem que l’any vinent si no poguerés 
estar t’apuntes es una experiència molt boni-
ca que no te la pots perdre 
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Sant Joan_019

Una festa que ja esta arrelada al calen-

dari a la nostra germandat es la nit de 

Sant Joan.

Es va celebrar el dia 23 de juny al carrer, 

com ha sigut tradicional, “a la fresca” com 

es coneix al Cabanyal.

Va ser un dia de convivència i harmonia, 

que va començar pel matí amb una festa 

per als més menuts de la germandat i al-

gun grandot també va gaudir de les activi-

tats que es varen programar, els xiquets seu 

passaren d’allò més be en els jocs d’aigua 

com es veu a les fotos. 

A la nit el sopar de entrepans, clóxines 

i picadeta, va donar pas a la felicitació als 

Joans i Juanites de la germandat.
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Sant Joan_019
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Festa a la Mare de Déu del Ángels, 
patrona del Cabanyal

Com tots els anys abans del parèn-
tesi d’estiu, tenim una celebració 
molt important com bons fills del 

Cabanyal, tenim una celebració molt 
arrelada al nostre poble, com és retre 
homenatge a la nostra patrona la Mare 
de Déu dels Àngels.

Com es costum el seu dia es el 2 
d’agost  caiga com caiga enguany va 
ser divendres. La imatge va recórrer 
els carrers de la seua feligresia, acom-
panyada dels seus clavaris i molta gent 
que va voler estar junt  a Ella en el seu 
dia.



Activitats a la 
Junta Parroquial
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A la agenda de les nostres germandats 
que conformem la nostra Junta Parro-
quial tenim moltes activitats de setma-

nes culturals, d’oci i religioses a la nostra par-
ròquia.

Volem destacar la participació directa de 
la nostra germandat a les festes del Santíssim 
Crist del Perdó, en la qual varen ser clavaris 
el nostre president, el nostre vicepresident i el 
germà major.

Aquesta festa no fa molt, va ser una festa 
que molts confrares de moltes confraries de la 
nostra parròquia, varen forma part per fer una 
festa digna, al Crist del Perdó, imatge molt 
volguda al poble del Cabanyal, esperem que 
aquell esperit de germanor torne a regnar.

També va ser el primer acte, després de la 
seua entrada a la parròquia del nostre nou 
rector.



El “Cristet”després del parèntesi 
de Setmana Santa torna a visi-
tar les cases que volen gaudir 

de la seua presència.

Després de la visita al Canyame-
lar, va esta a casa de Tania i José a 
Picassent per donar ànims a José 
que esperem es trobe molt millor 
en la seua recuperació. La següent 
parada la va fer al Grao visità a 
Sara i la seua família, després de 
2 setmanes va anar la localitat de 
Godella a on el “Cristet” esta tenint 
una gran acollida, en aquest cas a 
casa de Pepe i Carmen molt devots 
del Crist, després va anar a casa 
de Héctor antic component de la 
nostra germandat que el va aco-
llir a la seua casa, impressionant la 
decoració i les ganes que tenia de 
tindre-lo li donem la enhorabona 
pel seu bon gust, continuà el seu 
camí i el portà a Algirós a casa de 
Inma germana de la germandat 
amiga del Ecce Homo després, va 
ser particip del 75 aniversari de la 
benedicció de la imatge de la Mare 
de Déu del Desemparats a la Ermi-
ta del Salvador de Godella va pre-
sidir la Santa Missa commemorati-
va d’aquesta efemèrides, agraïm a 
Don Marcos rector de la parròquia 
ha volgut contar amb la presèn-
cia del nostre “Cristet” en aquesta 
ocasió tan especial. Tornà a Algirós 
altra volta a casa de Lydia i famí-
lia també germana del Ecce homo, 
després tornà a anar a Godella més 
concretament a Campo Olivar, a 
casa de la família Martí Bonastre, 
continuà el seu particular pelegri-
natge per la localitat de Godella a 
casa de Paquita per ajudar-la i fer-
li companyia en aquests moments 
tan difícils després de la pèrdua del 
seu home.  

El “Cristet” continuarà visitant 
totes aquelles famílies que el sol·li-
citen no més tenen que contactar 
amb Sergio Sasera en horari d’ofi-
cina de la germandat o be per el 
facebook de la germandat. 10

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

Telf. 96 328 19 96

Tenim nova Junta de Govern i President de 
la Junta Major de la Setmana Santa Ma-
rinera de València.

Amb 50 vots del 83 possibles, 20 va ob-
tindre Amparo Carabal l’altra candidatura que 
també es presentava i 5 en blanc, Pep Marto-
rell va obtindre la confiança de la assemblea. 
Després de dotze anys de presidència de 
Paco Carles, Pep Martorell per segona vegada 
serà el nostre President els pròxims tres anys.

Pep Martorell, com a President, Begoña 
Sorolla com a vicepresidenta i dotze perso-
nes més en els que es troba el nostre germà 
major formen la nova junta de govern.

La nova junta aporta idees noves per atrau-
re a la gent a la nostra festa, encara desco-

neguda per molts, inclús de la nostra ciutat. 
Estructurar els horaris, fer particip a la gent 
estrangera que viu ja al Marítim i no comprèn 
la nostra festa, oferir projectes de calat per 
oferir processons més atractives al public 
que puga vindre, son algunes d’elles.

No més volem desitjar-los bona sort en to-
tes les propostes i idees per portar la nostra 
festa endavant, per que las seua sort també 
serà la nostra.

També tenim nou Prior de la Setmana San-
ta Marinera, Juan Bautista Pons rector del 
l’església del Ntra. Sra. del Rosari del Canya-
melar. Va nàixer a Gata de Gorgos desconeix 
la nostra festa, però a poc a poc a ben segur  
serà un enamorat de les nostres tradicions


