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Bon any per a tots! 

Comença 2020, un any on la Confraria 
té com objectiu la restauració del Crist. 

L’imatge és troba deteriorada pel pas del 
temps i per la devoció que desperta el Crist 
quant ix. La restauració és costosa. Els danys a 
l’imatge son notables. Una urna per ajuda a res-
taurar l’imatge, es troba al local social de la ger-
mandat, per a col·laborar a voluntat del poble. 

Mirant l’any 2019 que ha passat, és recor-
darà com un any en què no poguérem gau-
dir de la nostra Setmana Santa, per l’oratge 
que durant tota la setmana vàrem patir. Serà 
recorda-da per la suspensió de tots els ac-
tes dels dies més importants de Dijous Sant 
i Divendres Sant. Només el tornada del Crist 
a l’església, acompanyant per la Mare de Déu 
dels Dolors del Granaders dels Àngels, va ser 
l’acte al carrer que és va processionar, i amb 
gran concurrència de gent. 

Mentres la germandat a crescut en les xar-
xes socials, on Twiter ha sigut l’última xarxa 

en possar-se en funcionament, i on Facebook 
de la Germandat te nombrosos seguidors.

 Un any d’acomiadaments: a l’església es 
va acomiadar D. Jesús Capilla, retor durant 
cinc anys als Àngels que es va anar a Algèria. 

I malauradament pèrdues doloroses, com 
Guillerrmo, germà de la nostra confrare Inma 
Albuixech . 

I dos persones que varen ser directius a la 
Germandat, in confrares durant anys. 

Nicolás Chulía Balaguer- Colás- per als 
coneguts, germà de Ximo I Eugenio Chulía. 
Va ser Germà Major entre 1977 i 1985, i con-
frare durant molts anys. 

Francisco Montoro Santamaria, que va fal-
tar el 1 de Febrer. Va ser Germà Major en 1975 
i 1976 i secretari de 1970 a 1974 

Que el Crist els tinga en la Glòria 

Esperem que 2020 siga un any de bones 
notícies

L´imatge del Crist del Salvador, 
es considerada la més antiga 
de València.

Es venera als barris de la Seu i 
del Cabanyal, principalment. Sant 
Vicent Ferrer va ser un devot del 
Crist i és el Crist de València, per 
la gran devoció que existeix. 

Presidia les Rogatives i pro-
cessons en èpoques de seque-
ra o epidèmia. Eixa devoció era 
tal, que el dia 9 de novembre de 
1692, va ser declarada festiu a la 
ciutat de València. La setmana 
del 11 al 17 de Novembre, celebren 
la Festa la Arxiconfraria i il·lustrís-
sima Germandat del Salvador al 
Centre de València.
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La setmana de les festes del Crist del Salvador, va començar amb la tradicional Novena, 
uns dels actes més importants que es fan al seu honor. Enguany varen acudir nombroses 
persones.

Amb la baixada, el dijous 31 de l’imatge del Crist del Salvador, de la Capella de l’esglessia 
de Ntra. Sra. dels Angels, començaren les celebracions en honor al Patró dels mariners

El dissabte 2, començà el Novenari al seu honor, amb sol·lemne Missa i cant dels Gotjos al 
Crist, on el Tenor David Montoliu, va obrir un cicle que és va oferir tota la setmana
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PAELLES 
GERMANDAT 
2019

El día 3 de Novembre, va-
rem celebrar les tradicio-
nals Paelles de la Festa del 

Crist, a la Germandat.

 El fort vent que bufava va 
complicar una miqueta les pa-
elles, per , al remat es varen 
poder cuinar totes.

Harmonia i bon ambient, a 
les paelles, amb grups de joves 
i majors que varen cuinar-les.

Agraïm a tots els que varen 
vindre i als que varen fer posi-
ble fer-les
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El d’a 7 de Novembre, es va fer entrega de 
la 1ª Beca Santíssim Crist del Salvador.

La finalitat de la Beca per part de la Ger-
mandat, es manifestar el seu compromís so-
cial, amb els col·lectius, més desfavorits del 
Marítim.

L’idea va sorgir d’un grup de confrares de 
la germandat, es varen estudiar les necessi-
tats als distints col·lectius escolars del Marí-
tim i del barri. Finalment es va decidir destinar 
aquesta beca escolar, del Santíssim Crist del 
Salvador, al Col·legi Públic Les Arenes, antic 
Enrique Terrassa, 

Un acte d’entrega, a on la finalitat es ajudar 
a xiquets del barri, que per diverses raons ne-
cessiten ajuda per un futur millor.

La beca la va ser recollida per Lola Prima, 
del CEIP LES ARENES, que va agrair a la Ger-
mandat, aquest reconeixement, i l’important 
tasca d’integració social que fa al col·legi amb 
alumnes necessitats per l’integració educati-
va i social.

Pep Martorell, President de la Junta Major 
de Setmana Santa, va lliurar la I Beca Crist del 
Salvador, dins del programa d’actes en honor 
al Crist.

Iª BECA ESCOLAR
CRIST DEL SALVADOR
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CONCERT EN HONOR AL CRIST DEL 
SALVADOR . COR SANT YAGO El concert al Crist de 2019, va ser a càrrec del Cor 

Universitari Sant Yago. 

Agrupació Coral de València, que la compo-
nen estudiants i llicenciats de diverses Universitats 
valencianes.  Fundada al 1968, al Col·legi Major San-
tiago Apòstol, de la Universitat de València.

El seu director es Pau de Luis. Acreditat composi-
tor i arranjador, catedràtic d’improvisació. Té diver-
sos premis en concurs nacionals i internacionals, i 
compta amb la Medalla d’Argent de l’Ajuntament de 
València, Medalla Universitat de Varsòvia, i distinció 
al mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana. 

El repertori que va oferir el Cor, va ser de peces 
de música Sacara i música Popular Internacional, de 
països d’Àfrica i Sud-Amèrica. 

Èxit i reconeixement que va ser aplaudit a l’acte 
celebrat a l’Esglèssia dels Àngels
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Sopar de Gala 
Clavaria 2019
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10 DE NOVEMBRE DE 2019

Pel matí es varen fer activitats infantils per 
als més menuts. Per la vesprada Missa de la 
Novena i sopar de la Clavaria al Rte. La Paz.

11 DE NOVEMBRE 2019

10 DE NOVEMBRE DE 2019 

Al matí es varen fer activitats infantils per 
als més menuts. A la vesprada Missa de la 
Novena i sopar de la Clavaria al Rte. La Paz. 

11 DE NOVEMBRE 2019 

Festa Major del Crist. A les 8.00 del matí, 
va ser el volteig de campanes que anun-
cia-va el dia Gran. Tota la setmana d’actes, 
de la baixada de la imatge, novena, entrega 
de la 1ª Beca Escolar i concert de Cor Sant 
Yago, pròrroga del día de la Festa Grossa. A 
les 12.00 es va fer la solemne Missa Major a 
càrrec de D. Fernando Tomás March i Iborra 
i davant de tots la clavaris i clavariesses. D. 
Fernando, va dir a l’homilia l’importància del 
Salvador i la fraternitat entre els cristians. La 
confraria que és una fraternitat entre tots. El 

Crist compta amb una germandat que bel·la 
per ell, i els clavaris organitzen la festa. Tam-
bé va destacar, que la Germandat ha lluitat 
per mantenir viva la Fe, i devoció a l’històric 
Crist. A l’acabar la Missa es va fer el sorteig 
de l´imatge per a la Setmana Santa del 2020, 
entre les persones que hi havien sol·licitat. La 
persona agraciada al sorteig va ser José Ca-
rabal Bou, del Cabanyal. L´imatge estarà al 
Carrer Reina 288, Baix. 

A les 14, 00 hores es va disparar una mas-
cletá a càrrec de Hnos. Caballer. 

A les 18.45 comença la Missa de la Vespra-
da, i posterior eixida en Processó del Crist, 
acompanyada per falles del sector i els Clava-
ris, i nombrosa gent que amb fervor i devoció 
acompanyaren al Senyor del Cabanyal, pels 
carrers de la feligresia. A l’acabar la proces-
só es va fer el tradicional “besapie” del Crist. 
Agrair al nostre Consiliari, el seu suport i a la 
Clavaria i Germandat i al poble del Cabanyal. 
A l’acabar es va fer la pujada del Santíssim 
Crist a l’Altar de la Capella, on estarà fins a la 
Setmana Santa de 2020 

Festa al Santíssim 
Crist del Salvador 

2019
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Fins a  la Setmana Santa
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El Cristet ha estat entre finals de 2019 i principis 
de 2020, a Godella, a la casa de la Família Gon-
zález-Medina. Posteriorment va anar al barri d’Al-

girós a la Família de García Vila, germà del que va 
ser el nostre Germà Major Honorari Domenech. I del 
barri d’Algirós va tornar al Cabanyal, al domicili de 
la Família Chuliá-Peiró. El nostre President perpetuo 
i a hores d’ara està a Mislata amb la família Aporta 
Barrio 

Esperem que disfrute-ho molt del Cristet

“El Cristet”
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La Junta de la Germandat, va aprovar per 
unanimitat, que el Germà Major Honorari per 
l´any 2020, fora D. Miguel Gallart Montesi-

nos.

 De Família molt coneguda al Cabanyal i molt 
devota del Stm. Crist, la família Gallart-Cano, 
germà de l’Arxipreste D. Vicent Gallart, retor de 
l’església del Rosari, va fer-se càrrec dels gastos 
de restauració del Crist. El retor del Rosari, va 
ser una persona molt important pel seu verb i 
oratòria a la vida eclesiàstica i va participar fins 
i tot a la Processó de les 7 Paraules a l’important 
Setmana Santa de la ciutat de Valladolid. Els 
fills i nets, de la Família Gallart continuen amb 
la tradició dels pares, Miguel i Visantica, lligats 
tota la vida al nostre Crist.

Germà 
Major 

Honorari 
Setmana Santa 

2020

El dissabte 30 de Novembre a l’Ateneu Marítim, es va 
presentar el llibre Sr. Doctor, biografia de Janusz Korc-
zak, de l’escriptor i President de la Germandat Jesús de 

Medinaceli, Juan Agustín Blasco. La Germandat va acudir 
a la Presentació del llibre, amb el seu Germà Major. També 
va estar el cònsol de Polònia a València, membres de l´as-
sociació jueu-cristiana, el retor de l’església del Rosari, el 
polonés D. Stanislav , membres de la sinagoga de València 
i del Grup Alpha. La dissertació de la presentació del llibre, 
va ser feta per historiadora de la Shoa juea.

Presentació llibre “Sr . Doctor”
D . Juan Agustín Blasco Carbo
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Calle Músico Ginés, nº 7 bajo izq. 46022 Valencia 

Telf. 96 328 19 96

El nostre President 
Juanvi Badía, li va 
fer entrega a José 

Miralles del llibre “Con 
Baculo y Capucha Jun-
to al Salvador”. 

José Miralles, con-
frare i col·laborador de 
la Germandat I perso-
na lligada a la German-
dat , des de sons pa-
res; José Miralles, que 
va ser clavari del Crist i 
home seguidor del Sal-
vador, i sa mare, Ange-
lita Martinez Velez. Des 
d’ací la nostra enho-
rabona i el seu amor al 
Crist del Salvador


