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Enguany la Setmana Santa, no ha escoltat 
tambors, trompetes ni el rebombori 
de l’ambient del desfile de les seues 

Germandats, Confraries i Corporacions, per 
tercer any consecutiu, una vegada per la 
pluja o altres dos per la Covid, ens ha llevat 
de gaudir de la Nostra Festa. Tres anys de 
silenci.

Aquestes  conseqüències de la pandèmia, 
han provocat una fonda tristor a tot el nostre 
col·lectiu, que mira impotent i amb incertesa 
el futur, algunes Germandats han notat un 
descens dels seus germans confrares.

Cal destacar que la Junta Major, 
encapçalada per Pep Martorell, ha fet 
l’impossible per salvar la festa, amb projectes 
que no s’han pogut mantindre i on ha quedat  

reduït a un àmbit interior dels temples amb 
aforament limitats . 

Dins s’ha pogut fer Eucaristies i Vía Crucis 
i la imaginació per desenvolupar algú dels 
habituals actes.

S´ha treballat amb molt d’interès per no 
deixar cap acte vuit la Setmana de Passió, 
com l´acte de la platja.

Les noves tecnologies han oferit per 
Stredming l’acte litúrgics des de les quatre 
parròquies.

Ara finalitzada la Setmana Santa de 2021, 
cal esperar poder celebrar la de 2022, amb 
l’Esperança, després de dos anys sense poder 
eixir per la pandèmia

SILENCI I ESPERANÇA

La Junta de la Setmana Santa, 
va decidir que enguany les 
imagens de les diferents 

confraries i Germandats no 
eixirien a les cases dels fidels

La Covid i les restriccions 
que estem patint ha fet per 
segon any que les imagens 
tan venerades es queden als 
monuments

Enguany els actes de la 
nostra Setmana Santa  es 
reduiran a misses a les 
respectives esglésies

LES IMAGENS 
NO IXEN
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BALCONS I CARRERS 
ENGALANATS

Encara que sense Setmana Santa, els carrers 
del Marítim, continuaren engalanan-se. Els 
balcons eren de les poques senyals que re-

cordaven que era Setmana Santa, al no haver 
processions . el nostre Crist ha lluït en molts 
balcons de les casses del Cabanyal



7

El dia 13 de Març, a la Catedral Me-
tropolitana de València va tindre 
lloc l’Acte de l’Oració Quaresmal “Al 

Encontre del Santo Calze de la Passió”, 
on la nostra Germandat va estar repre-
sentada.

AL ENCONTRE DEL 
SANT CALZE DE 
LA PASSIÓ

PRESENTACIÓ 
LLIBRE 
SETMANA 
SANTA 2021

El periodista Vicent Juan, 
va presentar de forma 
on line, el Llibre oficial 

de la Setmana Santa 2021.

 El Llibre té com a pro-
tagonista als xiquets en la 
Festa Gran del Marítim.

Llibre incloïa una des-
cripció dels actes més des-
tacats de cadascuna de les 
Germandats, Confraries i 
Corporacions de la Junta 
Major de Setmana Santa 



DIUMENGE DE 
RAMS

Després de la Eucaristia es va 
beneir Les Palmes.

Els xiquets de la Germandat, 
tenien una al local, que passaren a 
recollir en aquest dia tan assenyalat 
en la Setmana Santa

DIMECRES 
SANT

El dia 31 es va celebrar la Missa 
de la germandat, amb la presèn-
cia del Crist de la Pietat i el Smo. 
Crist del Salvador.

Amb una església amb afora-
ment limit, i amb la Germandat 
del Silenci, es va fer l’Eucaristia i 
es donà les Creus als nous ger-
mans confrares.

També va tindre lloc l’acte d’en-
trega al Confrare d’Honor, Sr. Mi-
guel Gallart, i els Claus de Crist, 
com a reconeixement, que va 
recarue a Ximo Chulià, el nostre 
President perpetu, Miguel Prima 
Calvo, José Carabal Bou

També va ser recompensat, el 
nostre germà Carlos Muñoz, que 
va rebre la recompensa de la 
J.M.S.S, pels seus anys de confra-
re.

Al mateix acte Es va beneir la 
nova bandera de Glòria i la nova 
corona del Crist amb la presència 
de la madrina  Cristina Payá

Es pregà per tots els confrares 
que ja no están amb nosaltres.

Al acabar es va fer l´acte de la 
llancá per els Longinos, i en pre-
sència del Nostre Crist
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DIJOUS SANT

La parròquia com tots els 
anys ornamenta la seua ca-
pella per acollir al Santíssim, 

vertader fonament de la nostra 
Fe cristiana.

Volem donar la enhorabo-
na a Enrique per el seu treball 
amb ornamentació del Monu-
ment orgull de la nostra parrò-
quia  
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El dia 2, a les 8,30 del matí, 
es va fer l´acte tan emotiu 
de la Platja, sense la imatge 

del nostre Crist, i amb un grup 
reduït, i acompanyat pel nostre 
consiliari D. Fernando. Es va fer 
l’ofrena amb corona de llorer i es 
va pregar per tots el que ens dei-
xaren. Un acte molt entranyable 
i emotiu, que en altres circums-
tàncies haguera sigut multitudi-
nari per la gent que ens haguera 
acompanyat. 

Posteriorment es va realitzar 
l’acte del Vía Crucis, dins de l’Es-
glésia, amb un aforament condi-
cionat per les mesures de la Co-
vid 19. La nostra germandat com 
és tradicional la representació 
de la XIII estacio del Via Crucis el 
descendiment del Nostre Senyor 
de la Creu, per part de les nos-
tres tres Maries.

En acabar el Via Crucis un 
grup de poetes acompanyats 
per  un quartet de musics la nos-
tra banda de la Societat Musical 
Unió de pescadors del Cabanyal, 
varen lloar al Crist en uns poe-
mes dedicats al Salvador 

A la vesprada i a l’Església de 
Ntra. Sra. del Rosari es va fer el 
Soterrament de Divendres Sant, 
on el President i Germà Major va-
ren assistir.

DIVENDRES
SANT
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DISSABTE DE 
GLòRIA

Vigília Pasqual, un acte molt 
important dins de la nostra 
Setmana Santa que molts 

no coneixien i que hem desco-
bert gràcies a la situació que es-
tem vivint. 

A la qual varen asistir una gran 
representació de la nostra joven-
tut de la germandat, és un orgull 
que la nostra germandat ha sigut 
la que va aportar el nombre més 
gran de jovens a un acte que es 
va convocar a totes les german-
dats i a la que varem respondre 
els nostres jovens estant al cos-
tat de la nostra parròquia, sense 
dubte.



DIUMENGE DE 
RESURRECCIÓ

A les 9.00 del matí i a L’Esglé-
sia de Ntra. Sra. Dels Àngels, es 
va fer la Diana al Crist del Salva-
dor, per part de la banda Stmo. 
Cristo del Milagro. Varen oferir 
un concert, interpretant diverses 
peces tradicionals de música de 
Setmana Santa. 

L’acte va ser molt concorri’t i 
reconegut pel públic nombrós 
que va acudir. Posteriorment es 
va fer “El Encuentro” i la Missa de 
Resurrecció retransmesa per la 
Junta Major i a la finalització es 
va fer una ofrena de flors al Crist 
Ressuscitat per part d’una repre-
sentació del personatges bíblics 
de cada una de les germandats 
de la parròquia.
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EL “CRISTET”

El Cristet ha seguit visitant 
les cases dels fidels al Sal-
vador

En estos mesos ha visi-
tat el Barri de Tendetes, al 
cap i casal, a casa de la fa-
mília Coll-Dominguez, Sant 
Antoni de Benageber, Fami-
lia Sasera-Corbella, el barri 
del Cabanyal a casa Héctor 
Sancho, visitá Godella, Fami-
lia González-Medina i Pérez 
Marco, la Malva-Rosa, a casa 
la familia Prima-Expósito, al 
Canayamelar, Família Pérez 
-Alemany, a la Setmana Sant 
va estar a casa de José Cara-
bal Bou al Cabanyal, va visi-
tar l’Horta Sud, més concre-
tament Catarroja a casa de 
José Manuel Romeu, torná 
a València al Barri d’Aiora a 
casa de Pilar germanes de la 
Germandat del Ecce Homo, 
visità el Grau a casa de Sara, 
després es desplaçà a la loca-
litat de Quart de Poblet a la 
casa de Francis i tornà al Ca-
banyal al domicili de la família 
Almenar-Alfaro.

Esperem que la companyia 
del Crist vos haja ajudat en 
temps tants difícils com els 
que vivim en l’actualitat.
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La pandèmia ens ha furtat moltes co-
ses i molta vida. La Germandat ha 
seguit treballant de valent perquè la 

COVID no trenque l’esperit de compro-
mís i ajuda. Moltes gràcies per la vostra 
generositat per mirar cap a la nostra 
escola. El claustre de professorat del 
CEIP Les Arenes va seleccionar a una 
gran persona, una estudiant excel·lent, 
una xiqueta alegre i treballadora.

La beca per a Cristina Tanchi ha si-
gut un gran regal. La família Tanchi va 
arribar al Cabanyal de de la Romania 
per millora la vida d’Alexandra i Cristi-
na. El pare i la mare són persones tre-
balladores i respectuoses que han con-
fiat en la nostra escola per a l’educació 
de les seues filles. Ha sigut un regal 
acompanyar a Cristina en el seu camí 
en l’escola del nostre barri.

L’ha vist créixer des dels tres anys 
fins a sisé de Primària. M’haguera agra-
dat acompanyar a Cristina a la Ger-
mandat per a rebre la seua beca per-
què estic molt orgullosa d’ella. La seua 
professora d’anglés està molt contenta 
del treball de Cristina i pensa que està 
molt preparada per anar a l’institut 
amb un bon nivell d’anglés.

Cristina no anirà a l’institut del bar-
ri perquè ha rebut una beca per anar 
a fer l’ESO en Xest. El seu expedient 
acadèmic és excel·lent i a més a més 
és una gran jugadora de handbol. Tre-
balladora, entregada, constant, intel·li-
gent i alegre, gràcies Cristina perquè 
donar classe amb tu ha sigut un plaer.

Per últim, vull donar suport a aques-
ta iniciativa. Sé que no és fàcil fer una 
donació en aquests moments i és per 
això que ho valore molt més. Mil gràci-
es pel vostre treball i la vostra estima.

LA BECA 
DÓNA ELS 
SEUS FRUITS
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IN MEMORIAN

En aquest temps de pandèmia que estem patint i en 
que molta gent a perdut la vida d’una manera molt 
dolenta, a soles sense una ma que agafar d’un fa-

miliar volgut, volem fer un recordatori a tots ells.

Per desgràcia hem de donar la trista noticia que 
germans molt volguts a la nostra germandat ens han 
deixat i a hores d’ara estarán al costat del Nostre Sal-
vador, hem de començar per.

Roberto Sala Guillén, va ser secretari de la nostra 
germandat als anys 70, persona molt volguda a la nos-
tra germandat igual que la seua família, la seua filla 
Lidia va ser molts anys personatge Bíblic i el seu fill 
Roberto vesta, un abraç molt gran a la seua dona Inés 
en aquestos moments tan difícils.

Miguel Prima Calvo, va ser i serà una persona molt 
volguda i recordada no sols per a la nostra germandat 
si no per tot El Cabanyal, totes les paraules que puga 
jo ficar en aquestes línies, es queden curtes, ell va ser 
una persona que va enfocar la seua vida a la Mare de 
Deu, al Crist, al seu poble El Cabanyal i la seua parrò-
quia.

La família vol expressar el agraïment a totes les per-
sones que han estat al seu costat en un moment tan 
difícil per a ells a sigut molt reconfortant vores acom-
panyats per tanta gent que a volgut estar als últims 
moments amb ells. 

Amalia Bella Sanz, sempre es diu que d’arrere un 
gran home hi ha una gran dona i en aquest cas es 
complix a la perfecció, una persona que sempre ens 
portarà al record d’una persona amable, educada i de 
grans valors, tots aquells que portem un temps a la 
nostra germandat la coneguem i l’estimem.

Des de aquestes línies volem donar un fort abraç als 
seus fills que varen ser membres també de la nostra 
germandat Vicent, Juan i Pau, a ben segur ara mateix 
esta al costat del vostre pare Vicent i el nostre Crist.
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CONTINUAREM 
TREBALLANT PER LA GERMANDAT

El dijous 10 de juny del 2021 va ser convocada l’assemblea general de la germandat, com 
ve sent habitual després d’un temps de finalitzada la Setmana Santa, per tal d’arreplegar 
dades de despeses, entrades, eixides de diners, els moviments habituals a la germandat 

que cal reflectir als contes, que es presenten sempre amb tota claredat perquè els germans 
confrares, tinguen al seua abast tota la informació dels moviments i situació econòmica de 
la germandat.

També es va proposar, iniciar els tràmits per a la creació com Associació Eclesiàstica que 
hem de dur a terme pues és un requisit indispensable per formar part de la Junta Major de 
la Setmana Santa.

Un altre punt de la assemblea va ser la renovació de la junta de govern de la germandat i 
els seus càrrecs. Després dels temps que indiquen les normes per tal efecte i no hi ha hagut 
cap candidatura, la junta de govern que havia cessat a proposta dels assistents a l’assemblea 
general, torna a ser elegida per dos anys més.

Els membres de la Junta de Govern de la Germandat volem donar a conèixer a tots els 
germans confrares que continuarem treballant per la nostra germandat perquè siga un espai 
de germanor, harmonia i confraternitat, li demanem a Nostre Crist del Salvador ens il·lumine 
i ajude en aquesta tasca que ens eu encomanat i moltes gracies per la vostra confiança.
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