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VISITA A OLIVA

El dia 8 de març, es va anar a 
la visita al Cautivo d’Oliva, i al 
seu “besamans”. La jornada 

va servir per rendir visita i aug-
mentar la germanor entre les dos 
germandats. Ximo Chuliá, va fer 
entrega del llibre “Con Báculo y 
Capucha”, a la Germandat de la 
Safor. 

La vinculació entre la German-
dat de “El Cautivo” d’Oliva i la 
nostra Germandat, naix a desem-
bre del 2016, quan vàrem rebre 
la visita de la Germandat de “El 
Cautivo”, encapçalada pel rector 
D. Marcos Corbella i Navarrete, 
persona molt entesa en la nostra 
Setmana Santa. Els seua germa-
na, cunyat i nebodes, són confra-
res de la nostra Germandat. En 
eixa visita i reunió es va aprovar 
el germanament entre les dos 
germandats Gest que cal agrair 
al rector D. Marcos Corbella i Na-
varrete.

Un altre any Un altre 
any…. Sense Setmana 
Santa, I ja en van dos. 

L’any 2019, l’oratge I el tem-
poral de Llevant que vàrem 
patir, va fer suspendre els 
dies des de Dijous Sant fins 
Diumenge. Enguany la pan-
dèmia que va començar a la 
Xina, i la viem llunyana, en 
va arribar al mes de Març. 
La Pandèmia es convertia 
global. Primer Les Falles, 
quedaven suspeses i pocs 
dies després la nostra Set-
mana Santa. Impotència, 
ràbia, llàstima… Varen re-
córrer a tots els confrares. 
La il·lusió que hi havia per 
celebrar la Setmana Santa 
es convertia en desil·lusió. 
Per segon any consecutiu 
no es celebrava la festa. Les 
imàtgens tan venerades no 
possessionarien, ni les ves-
tes i els personatges. Feia 
moltíssims  anys que no 
és vivia esta situació. Però 
Déu, ho ha volgut així. No-
més queda  que s’erradique 
la pandèmia i preparar la 
Setmana Santa 2021, amb 
més il·lusió i amb més ga-
nes. Un altre any.
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El pregó de la Setmana Santa 
2020, va instar a decorar els 
balcons del Marítim. El d’una 

Setmana Santa Marinera, decidida 
a posar-se en valor i a la que l’any 
passat, l’oratge havia partit els dies 
més importants i enguany ha sigut 
la pandèmia mundial la que obliga 
a confrares i germans a fer unes 
festes virtuals. Rafael company, 
director del MUVIM, va ser l’en-
carregat del Pregó. El retallament 
dels actes i adaptació als temps 
actuals ha d’instar a mantenir les 
tradicions de treure els cobertors 
i teles especials per a estes festes; 
com a prolongació moral, però 
també físic del nostre ser cristià. 
Una mostra, com sempre d’un sig-
ne tradicional d’identitat religiosa i 
cultural al Marítim.

PREGÓ SETMANA SANTA MARINERA DE 
VALÈNCIA 2020
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RECOMPENSES SETMANA SANTA 2020

El dia 30 de març, és deuria d’haver celebrat, l’acte de reconeixement als germans que 
enguany complien 10,15, 25 i 50 anys.

També te lloc el nomenament del Germà Major Honorari, Germà Honorari i la novetat 
d’enguany el nomenament de Els Claus del Crist, en aquest reconeixement voldria la ger-
mandat recompensar a tres persones pel seu treball tant a la germandat com a la nostra 
benvolguda Setmana Santa.

“Los Clavos del Cristo”

Germá Honorari 
Juan Carlos Ros Company

Germá Major Honorari 
Miguel Gallart Montesinos

50 anys de confrare
José Melero Canet

50 anys de confrare
Juan Vicente Badía Picó 

Carlos Muñoz Carrasco 

Medalla D’Argent, 

Junta Major 

Setmana Santa  

Marinera de 

València 2020

Jose Carabal Bou
Joaquin Chuliá Balaguer

 Miguel Prima Calvo
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Parlar de Miguel Gallart Montesinos, Ger-
mà Major Honorari 2020, es parlar de la 
Família Gallart, molt vinculada al Crist.

Va neixer a març de 1945, i la devoció al 
Stm. Crist, la du dins, heretada de sons pa-
res, i dels seus iaios. Quan tenia cinc anys, 
va eixir de vesta, des del popular “Bar Mar-
cial”, on eixia la Germandat. Vicent Ribes, “ 
El tio Ribes”, Colás Chuliá, Aragonés, Piula, 
duien la Germandat.

Son pare va encarregar les punteres de 
la Creu, que varen substituir a les de fusta 
i són tio, D. Vicent Gallart, feia grans ser-
mons en honor al Crist del Salvador.

Miguel Gallart, un home en gran devoció 
pel Stm. Crist i que l’ha transmès als seus 
fills i néts.

GERMÀ MAJOR HONORARI

Diversos càrrecs, ha tingut, des de vocal 
fins a vicepresident, i durant molts anys 
delegat. Tant de Junta Major, com de 

Junta Parroquial. Treballant per la germandat, 
amb il·lusió i ganes. Amb moments durs i al-
tres feliços. Veure durant aquests anys, com 
ha crescut, la gent, des de xiquets menuts, 
que hui són hòmens, i també de molts altres, 
que estigueren amb nosaltres i ara han deixat 
d’estar.

JOSÉ MELERO CANET,  
50 ANYS JUNT AL 
SALVADOR
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SETMANA SANTA 
VIRTUAL

La pandèmia de la Covid 19, que ens ha tocat 
viure, va deixar els carrers del Cabanyal, buits. 
No va deixar enguany imàtgens dels perso-

natges bíblics, recórreguen els carrers i als ves-
tes desfilant amb el Crist a la platja.

Divendres Sant, va ser una barreja de pena, 
resignació i de ràbia. Es va viure de forma dife-
rent, amb espiritualitat i recolliment a les cases, i 
compartit a través de les xarxes socials, Facebo-
ok i whatsapp. I amb un Sant Soterrament radio-
fònic que es va fer. 

Amb tot, ja es lamentà que l’any 2019 vàrem 
perdre la majoria d’actes per la pluja, i enguany 
pel coronavirus, confiant, que és tornarà, amb 
més ganes. 

Silenci als carrers deserts, va ser l’aspecte que 
va presentar en eixos dies El Cabanyal. Els pas-
sos, no pogueren eixir, i les celebracions de les 
germandats, tampoc es varen poder fer. Tampoc 
cap activitat lúdica, social o gastronòmica, asso-
ciada a la Setmana Santa.

Es va viure, més que mai dins de casa, per a 
mantenir en la mida de el possible les celebra-
cions i les activitats condicionades pel confina-
ment. La Junta Major de Setmana Santa, amb 
coordinació amb el prior Juan Pons, van recór-
rer a les noves tecnologies i varen proposar a les 
Juntes Parroquials la possibilitat de viure de for-
ma virtual les celebracions, com el soterrament 
de Divendres Sant les germandats i confraries 
del Marítim, varen rebre nombroses mostres de 
suport en estes dates.
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El nostre germà Sergio Sasera 
va participar en la lectura del 
Vita Christi de Sor Isabel de 

Villena, al Museu de la Setmana 
Santa Marinera, organitzada per la 
J.M. de S. Santa Va participar totes 
les Germandats i Corporacions i 
Confraries de la Setmana Santa.

LECTURA DEL 
VITA CHRISTI
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RESTAURACIÓ 
DEL CRIST DEL 
SALVADOR

El 27 de Juliol, el Stm. Crist es va dur 
a restaurar, al taller de Arue-Moara, 
que ha sigut l’encarregat de man-

teniment de la Mare de Deu dels Des-
emparats de la Catedral i de la Pere-
grina. S’ha intervingut, més del que 
sembla-va. S’ha llevat la pintura, per 
tornar-lo a pintar sencer, i s’ha treba-
llat amb tècnica d’infraroig. La inter-
venció, ha sigut molt bona, i de segur 
que s’ha encertat restaurant-lo per 
què l’estat que tenia era molt preocu-
pant, amb raïes i deformacions.
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FESTES DEL CRIST
2020

Les festes d’enguany, no és po-
gueren celebrar com tocava 
la Imatge restaurada del Stm. 

Crist es va mostrar a tota la gent 
que va anar a les novenes, del 10 
al 15 de novembre.

Una Imatge en més resplen-
dor i amb una corona, d’espines 
naturals. El diumenge 15 de no-
vembre, va ser la Missa Major, i a 
les 19,15 la Missa i veneració. En-
cara que per la pandèmia no es 
va poder fer la processó. 

L’assistència va estar condici-
onada i limitada de gent que po-
dia assistir a la Missa.

16
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EL CRISTET

L’estat d’alarma, va fer que “El 
Cristet”, es quedara a casa de 
Julio tormo, que des de finals 

de Febrer l’havia acollit. El Cristet 
va presidir la principal estància 
de sa casa. De les dos o tres set-
manes que sol estar a les cases, 
per circumstàncies especials, ha 
estat més dies a casa de Tormo. 
Des de sa casa, va registrar diàri-
ament, oracions dirigides al Crist.

IN MEMORIAN
En estos mesos ens han deixat 

persones vinculades a la nostra 
germandat

Francisco Montoro Santamaría, 
s’incorporà als anys seixanta, i va 
integrar la Junta de Govern al final 
de 1970. Va ser component de la 
Junta de Vestes i va aconseguir la 
incorporació de nous confrares. A 
més de ser uns dels impulsors del 
canvi de bàcul. Al 1975 va ser ano-
menat Germà Major

Nicolás Chuliá va néixer l’any 
1937, i als onze anys ja eixia a la 
germandat va tindre molts càrrecs 
i va participar en molts actes on va 
participar. Va ser secretari, durant 
anys i Germà Major des de 1977 fins 
a 1985 com a  Germà Major. Va par-
ticipar en la donació del Crist Ja-
cent va estar molts anys a la Junta 
Major de S.Santa, com a delegat 
de la germandat. La seua devoció 
i la de la seua família, per el Crist i 
la festa, l’arribaren a estar sempre 
present en tots i cadascú dels ac-
tes de la germandat

Recordem a Ignacio Ibáñez Ga-
barda, confrare de la germandat i 
acompanyant del Crist quant eixia 
a la processó. Nacho sempre esta-
va al costat del Crist quant anava 
pels carrers.

Tinguérem també que acomia-
dar a una persona molt volguda al 
poble del Cabanyal “El Chato”, com 
a ell li agradava que el nomenarem, 
seguidor del Crist i de la Mare de 
Deu dels Dolors.

També a Setembre, va faltar 
José Donoso, que va estar a la nos-
tra germandat i on encara els fills i 
familiars formen part.

Al tancament d’aquesta publi-
cació tenim que fer referència a un 
home molt conegut per tots i que 
va manifestar el seu amor pel Crist 
del Salvador,  Rafael Val que va ser 
clavari i va tindre a la seua casa la 
nostra imatge.

Des d’ací expressar el nostre 
condol als familiars i la Glòria amb 
el nostre Senyor.

Francisco Montoro Santamaría

Ignacio Ibáñez Gabarda

José Donoso  Lucas Rafael Val18

Nicolás Chuliá Balaguer

Miguel Blat Dolz (El Chato)
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Calle Músico Ginés, nº 7 bajo izq. 46022 Valencia 

Telf. 96 328 19 96

La Setmana Santa i els comerços del Marítim aposten per la Gastronomia del barri, amb la 
campanya, “Cuina de Culte”.


