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Ha passat molt de temps, des de l´ultima 
vegada que tornarem a eixir a Setmana 
Santa…que plogué tant que és va sus-

pendre.

Pensavem, quant a inicis de la pandèmia 
del 2020 que seria una cosa temporal…., 
qui ens anava a dir que tardariem dos anys 
llargs, sense il·lusions i vivint en por per el 
virus…..indefensos i amb dolor. Confiant amb 
anuncis de cures inmediates i que tot passa-
ria aviat

El trajecte no ha sigut fàcil ni curt. I ara va-
lorem millor allò que realment mereix .

No oblidem l’esforç de tots, la dedicació 
d’alguns, el patiment passat i el sacrifici dels 
que no están amb nosaltres 

Ara els vestes tornem a eixir, amb esforç, 
amb renovades il·lusions a rebre a Nostre Se-
nyor  i acompanyant al Crist del Salvador.

La Setmana Santa més llarga

Juan Arbiol, es u dels confrares 
amb més anys a la Germandat i un 
referent per a parlar de tota una 

vida a la Germandat del Crist

1- Que t’ha aportat a tú com a 
persona pertanyer al la Germandat 
del Crist?

Lo més important de pertanyer a 
la Germandat a sigut com tenir una 
gran família i l’amistat dels confrares 
i com a persona, la satisfacció d’estar 
col·laborant durant seixanta i cinc 
anys per a poder processonar amb el 
Crist.

2- Que representa per a tú el Stm. 
Crist del Salvador?

Per a mi representa el poder tenir-lo 
per a quant he tingut alguna necesitat 
demar-li ajuda i no m ha anat mal.

3- Que fet es el que més recordes 
de la Germandat?

4- El fet que més recordé es quant 
ens varem fer càrrec de la Germandat 
un grup de jovens que ha base de 
treballar varem aconsseguir que fora 
lo que avui es en dia.

5-  Qué diferència veus de la 
Germandat a la que t apuntares a 
l’actual?

 La diferència es abismal, quant em 
vaig apuntar tenia quatre anys i era 
una Germandat xicoteta i hui en dia 
veig que es de les més grans de la 
Setmana Santa Marinera

Entrevista amb  
Juan Arbiol
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santíssim 
Crist del 
             salvador

Gala de 
     reCompenses

III Beca Escolar 
           Crist del Salvador

Recompenses 
            Confrares
Els Claus del Cristo
Medalla 
     d’Argent 
              Junta Major
Presentació 
      Pulicació Llibre 2022

En acabar l’acte la germandat 
oferirà un vi d’honor

Dissabte 2 d’abril a les 19 hores
Al Ateneu Marítim de València
Carrer de la Reina Nº68

La Germandat del Crist del Salvador

Organitza:

Amb la col·laboració:

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA ATENEU MARÍTIM DE VALÈNCIA 5
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El 2 d’Abril la German-
dat va celebrar la Gala 
de Recompenses i Els 

Claus a les persones que 
han tingut un paper desta-
cat en anys a la Germandat 
i també la presentació del 
Llibre del any 2022

Amb la presència de 
molta gent  i del President 
de la Junta de la Setmana 
Santa, Pep Martorell, es va 
lliurar l’entrega dels Claus 
del Crist per part del nostre 
President i  el Germà Major 
a Juan Botella i Andújar per 
els anys que pertànyer a la 
Germandat, també al qui a 
sigut Germà Major durant 
molts anys, José Luis Peiró 
i Bosch i a Manolo Navarro 
i López anima mater de “La 
volta peu al Cabanyal”, que 
la nostra germandat va or-
ganitzar durant díhuit anys.

Al mateix Acte es va re-
conèixer a Pep Martorell

També es va tornar a Oliva, convi-
dats per la Germandat del Nostre 
Pare Jesús en el Prendiment “El 

Cautivo”de la Safor a l’acte de Besa-
mans el 13 de Març, a la Parròquia de 
San Francesc d’Asís d´Oliva. 

La germandat va  estar represen-
tada per un xicotet grup de jóvens  
que van acompanyar al nostre Germà 
major, Pablo, Miguel Àngel i Agustín, 
gràcies per ser bons confrares.

Besamans  
al “Cautivo” 
d’Oliva
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Divendres de Dolor Pregaries 
al Grau

 Divendres de Dolor, i 
convidats per la German-
dat del Crist de La Palma 
del Grau, la germandat 
va acodir a la Processó 
de les Pregàries per la 
Germandat del Crist de 
La Palma.

Les pregàries  eren pel 
la fi de la Guerra a Ucra-
ïna, on es va pregar en 
ucraïnés, va començar a 
l’interior de l’Església de 
Sta. María del Mar, amb 
una duración d’un hora i 
que va recorrer els car-
rers del Grau, llegint les 
pregàries dels feligresos 
i col·laboradors.

La nostra germandat 
va estar representada 
per Toni Contell, que va 
llegir la nostra pregàri-
aria també va acodir el 
Crist dels Afligits

Preguem Senyor pels que estimen, per què 
continuen fent-ho, que l'exemple d’amor de 
Jesús va tindre en nosaltres, perdure als 
seus cors.

Preguem també pels que odien, per què 
canvien d’actitud i el desig d’un món més 
fraternal guanye el seu cor.

Preguem Senyor pels que són solidaris, 
per què en ells la caritat i la tolerància siga 
sempre present.

Preguem pels intolerants, per què la llum 
de la concòrdia i el respecte pels éssers hu-
mans, il·lumine el seu enteniment.

Preguem Senyor pels que lluiten per un 
món millor per què, les opinions en contra 
d’aquesta actitud, front aquest camí correc-
te de vida, no els desanime.

Preguem pels que volen la guerra, per què 

pensen i recapaciten que aquesta resposta 
al problema, no és la solució, que el diàleg 
i la comprensió guanye la partida a l’odi i la 
incomprensió.

Preguem Senyor pels que volen viure en 
un món d’harmonia i germanor, no siguen 
menys preats i inclús marginats per una 
societat, que ha perdut els valors no sols 
cristians, també els ètics, que fan dubtar 
a aquestes persones, del camí correcte de 
vida, que les teues paraules siguen la guia i 
l'exemple i que mai obliden, per fer front al 
desànim i la incomprensió.

Preguem pels nostres enemics, per què 
deixen de ser-ho, en primer lloc, si jo soc 
el culpable d’aquesta enemistat ajudam 
Senyor de recapacitar ajuda també al meu 
enemic i a mi, per trobar el camí que porte 
als nostres dos cors.

Després de dos anys 
la germandat va 
tornar a procesi-

onar per els carrers de 
Benifaió, a la Ribera Alta 
per a acompanyar a la 
Germandat de la Mare 
Dolorosa de la Gran Es-
perança

Va acompanyar molts 
vestes de la Germandat 
al facsímil de Cristet amb 
l imagen de la Dolorosa 
per els carrers de Benifa-
ió.

Destacar l amabilitat i 
l amistat amb la german-
dat de la Ribera Alta.
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Diumenge de Rams Després dels dos anys, que 
la nostra Setmana Santa 
no va poder eixir, arribava 

el Diumenge de Rams, el dia 
de la entrada de Nostre Senyor 
amb les Palmes

 Enguany les Palmes es 
van fer des de el Mercat 
del Cabanyal sent una nova 
iniciativa de la JMSS. en aquest 
any, on es va fer l’Acte col·lectiu 
de Benedicció de les Palmes i 
posterior processó.

Després i a la plaça de 
l’església i com a continuació la 
processó per els carrers de la 
feligresia

Per la vesprada i a l’església 
va tindre lloc la benedicció 
col·lectiva de medalles i 
crucifixos dels nous confrares i 
l’imposició.

  En acabar es va fer el trasllat 
col·lectiu on el Santíssim Crist 
va recorrer els carrers amb la 
resta de les imagens i on arribà 
a Reina 228, on va estar tota la 
Setmana Santa
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Martes Santo

La procesión saldrá desde la casa agraciada con la imagen del 
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR, C/ Reina , nº 228, Cabanyal a 
las 23.00 horas  del Martes Santo 12 de abril.

Acompañados por:
El Coro Universitario Sant Yago

Procesión Penitencial 
   de las 
         Cinco Llagas
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

Dimarts Sant

EL 12 d’Abril, Dimarts Sant, 
per la nit va tindre lloc la 
Processó de les 5 LLAGUES.

Acompanyant del só de 
Timbals i amb silenci, trencat per 
el Cor Sant Iago, va fer el Crist 
les Estacions amb les oracions 
i reflexions fetes per el nostre 
consiliari D. Fernando.

Un acte solemne i de 
recolliment que després de dos 
anys tornava als nostres carrers.
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Dimecres Sant

La “llançada”

L’any 2019, l´acte del Dimecres Sant 
de la “Llançada” va ser l’ultim que es 
va celebrar a la nostra Setmana Santa 

quant els soldats Nicolás Tobaja i el soldat 
Salva Gallart, feren l’acte de “La Llançada” 
rememorant al Longino de Cesàrea.

I ara en 2022 i tornat a la normalitat es va 
tornar a repetir justament en el Centenari 
de la Corporació de Longinos quant es 
tornà a escenificar en el Prendiment a 
l’església Dels Àngels.
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Dijous Sant

Que és la visita als monuments?

Que és el monument?

Que és el lavatori de peus?

Son preguntes que molts confrares no 
sabrien contestar i son actes que celebrem 
tots els anys, caldria fer una reflexió 
sobre el significat i el per que d’aquestes 
celebracions que per desconeixement no 
valorem com toca i son part essencial de 
la nostra Setmana Santa, es més, sense 
aquest moment tan important a la vida de 
Jesús la Setmana Santa no existiria. 

Tal volta la germandat en un futur 
no deuria descartar unes jornades de 
catequesis per aquests i altres moments 
de la vida de Jesús, que és la essència del 
que celebren pels nostres carrers quan 
arriba la primavera.
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Divendres Sant

A les 7,15 del matí es va reunir 
la Germandat  per anar 
al retrobament amb el St. 

Crist del Salvador i del Empar  i 
a continuació anar a la platja per 
pregar per els difunts

Al carrer Carles Ros, es van 
separar les dos Germandats i el 
Crist del Salvador va seguir fins a 
la platja

Després dels anys de la 
pandèmia i l’oratge la gent volia 
acompanyar i seguir al Crist, tres 
anys llargs que el poble volia 
recuperar seguint al Salvador

Després a les 10.00 es va iniciar 
el Vía Crucis, acabant amb el 
davallament del Nostre Senyor a 
la plaça dels Àngels.
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Divendres Sant Per la vesprada poc després de les 20 hores eixia 
el Crist, després de tres anys a fer el Sant Soterra-
ment.  La gent del poble tornava a acompanyar al 

Crist la nit del Divendres Sant

Des de Nicolau de Monsoriu eixia amb pas la Ger-
mandat, amb la Creu de Guia davant de tot. Una creu 
que recorda als germans que ens han deixat.

Enguany el Sant Soterrar va tindre una nova par-
ticularitat en acabar, a l’església del Rosari. El Crist 
Jacent va ser endinsat a l’església en presència de la 
seua mare, la Verge de la Soletat del Canyamelar i la 
Germandat del Silenci amb la seua relíquia, escoltat 
pel piquet militar, i els representants de totes les Ger-
mandants i Corporacions, fent un solemne i  emocio-
nant acte .
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Dissabte de  Glòria

Dissabte de Glòria, preludi del 
gran dia de la victòria de la vida 
davant la mort.

Dia de jocs per als més menuts de 
la germandat i de reialles dels més jo-
ves, el matí del dissabte es un moment 
de fer balanç de las setmana que hem 
viscut.

Per la vesprada, moment per una 
de les grans ceremònies que té el po-
ble cristià com és la benedicció del 
foc, que és la llum de Déu, la llum de 
l’esperança.
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Diumenge de Resurrecció Amb el toc de Diana al 
Crist començaven dia 
de Pasqua, i posterior 

“Comulgar d’impedits”

A les 13,00 hores i des 
de Mercat del Cabanyal 
l’apoteòsica Desfilada on 
es posava el punt i final a la 
Setmana Santa Marinera.

Acabant la Setmana 
Santa amb un dinar amb 
tota la confraria al local 
social de la germandat, on 
l’harmonia i bon ambient, 
després de tres llarg anys 
sense gaudir de la nostra 
festa.
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El Cristet

EL Facsímil del Santíssim Crist del 
Salvador ha estat i continua les seues 
peregrinacions i visites per tota la 

geografia valenciana.

Molts son les famílies que en tanta 
devoció i amor han pogut tindre l’ocasió 
de poder compartir unes setmanes la 
companyia del Cristet.

Companyia que agraïxen i que ens 
demanen en propera ocasió poder tornar 
a tindre-lo, la despedida d’Éll es molt 
dura i l’acompanyament que han tingut 
durant eixos dies ha estat inmens.

Vos imformem que qualsevol família 
que vullga tindre “El Cristet” ens ho 
pot comunicar per correu electrònic a: 
hermandad@cristosalvador.es 

La Germandat s’encarrega de portar-
lo i arreplegar-lo.

Agraïm a totes les persones que en 
estos mesos han compartit uns dies de 
la seua vida en el Crist del Salvador:

Familia Portero Miralles (Cabanyal)

Familia Romeu (Catarroja)

Familia Marco Pérez (Godella)

Julio Tormo (Valencia)

Alfredo Ruiz (Valencia)

Pilar de la Mota (Valencia)

M. Ángeles Ruiz (Valencia)

Parroquia El Salvador de Godella

Familia Castellanos Estellés (Borboto)
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Nova Junta Major

Carles Genís va ser anomenat President 
de la Setmana Santa Marinera per 
als tres pròxims anys. Després a Pep 

Martorell que va estar tres anys, dos amb 
els de la pandèmia que han sigut molt 
difícils

Carles de la Corporació de Granaders  
de la Verge dels Angels, contarà amb el 
nostre Vicepresident Sergio Duval, com a 
Secretari General i del nostre Germà Major 
Miguel Prima com a asesor 

Enhorabona ¡

Sopar Sant Joan

La Germandat va celebrar el Sopar de la 
Nit de Sant Joan, i inici del estiu al carrer

L’harmonia i bon ambient I tornar a 
retrobar-se va ser un motiu d’alegria
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La nostra PatronaPaelles Junta Major Mare de Déu dels Àn-
gels, Patrona del 
Cabanyal, sem-

pre al pensament de tants 
mariners, quan es feien a 
la mar, Ella i el seu fill a la 
imatge del nostre Crist del 
Salvador, eren la seua espe-
rança. 

El dia dos d’agost es el 
seu dia i els fills del Cabanyal 
estem al seu costat, podem 
veure al nostre President 
representant a la nostra 
Germadat, i el nostre Germà 
Major recuperant una tradi-
ció que se havia perdut por-
tar la nostra Reial Senyera a 
la Solemne processó.

El tres de Juliol i a la 
plaça del Mercat es 
va fer les paelles de 

Junta Major

Dia de retrovaments 
i de festa per a celebrar 
la germanor entre les 
confraries de la Setma-
na Santa.
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Notícies breus

Volem donar les gràcies a Antonia Masià que 
va obrir la seua casa al nostre estandart aquest 
exercici.

Al més de Maig es va lliurar els Premis de 
Microrelats de la Junta Major

A les tres categories del certamen, Infán-
til, Adults i Jovenils, que es celebraben va 
resultar guanyador el nostre germà Sergio 
Sasera, a la Categoría d Aduls amb el relat, 
“Un Pueblo, una tradición”

Enhorabona Sergio i que siga només l 
iníci de més textos

CONCURS MICRORELATS 2022 DE LA 
SETMANA SANTA MARINERA

OBRES A L ESGLÉSIA DELS ÀNGELS

Al més de juliol va tindre lloc obres 
per a reformar i pintar l‘església al interi-
or. Reformes que varen fer que l’església 
tancara unes setmanes

EUCARISTIA ACCIÓ DE GRÀCIES

El 5 de Setembre es va celebrar  
l’Eucaristia d’Acció de Gràcies per la 
darrera Setmana Santa. D. Fernando va fer 
referència al Evangeli, ens animà a donar-
nos amb tot a Crist.

El nostre Germà Major Miguel Àngel Prima 
va presidir la ceremonia. El nostre Germà 
Major, va ser anomenat com a President de 
la Junta Parroquial dels Àngels. Molta sort 
Miguel.

Al mes de Maig el nostre volgut 
Cristet va ser convidat a participar de 
la solemne processó  de la Mare de 
Déu del Desemparats  a la localitat de 
Godella

BANDA CCTT CANYAMELAR 

PER LA SETMANA SANTA 2023

 En el mes de Juliol es va signar al local, el con-
tracte amb la Banda de Cornentes i Tambors del 
Canayamelar. La Banda del Canyamelar, al Carrer 
Escalante té una dilatada historia tocant a la Set-
mana Santa

 PRIMER PREMI CAT. JUVENIL

CONCURS DE REDACCCIÓ ESCOLAR

SETMANA SANTA MARIERA DE VALÈNCIA

SARA SASERA CORBELLA

Com es diu en castellà de tal palo, tal astilla, 
tenim una campiona a la germandat, tal volta 
siga el futur d’aquesta publicació, enhorabona 
Sara, estem molt orgullosos de tu.
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IN MEMORIAN
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Aquest any a sigut per a tots els que for-
mem la família de la Setmana Santa Marinera 
un any horrible, hem perdut grans persones 
que varen ser molt importants per a la nostra 
germandat i la nostra festa, a totes elles vo-
lem fer menció i retre un xicotet homenatge 
en les nostres senzilles però sentides parau-
les.

Manolo Navarro López, confrare de la nos-
tra germandat, una persona sempre dispos-
ta a treballar i aportar el que ell podia, va ser 
el ànima mater de la volta a peu al Cabanyal 
que la nostra germandat organitzava, clavari 
del Crist, també sempre al costat del Crist de 
la Pietat que mai faltava a la seua entronitza-
ció per eixir al carrer tots els Dimecres Sants, 
Manolo, te trobem molt a faltar!

Després tinguérem la notícia de que una 
gran persona ens deixava i partia a la casa 
del pare, Juan Huelamo Sáiz, President de la 
Parroquial dels Àngels, durant molts anys i 
Germà Major del Santíssim Crist del Perdó, 
persona senzilla de caràcter peculiar, la seua 
presència serà sempre als nostres cors.

A principis de setembre una mala notícia 
colpejà altra volta els nostres cors, el bar-
ri Llamosí, sancer plorava una gran pèrdua, 
inesperada, difícil de digerir, Domingo Men-
gual Nicolás ens deixà, la noticia com la seua 
benvolguda germandat ens deixà en silen-
ci, va ser un home noble, de mirada neta i 
somriure sempre a la boca. Domingo la teua 
carrera fins el cel, ja las guanyada perquè els 
homens com tú, tenen que estar al costat de 
la Mare de Dèu dels Àngels, que tú tant es-
timaves.

Un altre il·lustre i sempre recordat per la 
seua alçada, ens deixava Manuel Miguel Se-
nen germà de la germandat de Sant Sepulcre, 
persona que fins que la salud li va respectar 
anava al cap davant de la seua germandat, 
persona molt coneguda i estimada per la fa-
míliia setmanasantera, un fort abraç a la seua 
família.

I a punt de tancar aquesta publicació, una 
altra notícia Luis Pizá Antoni, “Luisito” nom 
per els que l’estimàvem, que som molts, el 

coneixíem, també ens deixava, semblava un 
mal son que una altra volta colpeja a la nos-
tra festa. Home que pertanyia a la Corpora-
ció de Pretorians i Penitents del Canyamelar, 
encara que ell sempre a sigut una persona 
no sols de la seua parròquia, mes be diria jo, 
a sigut de totes, una persona que ha viscut 
per i pera la Setmana  Santa, Luisito sempre 
a sigut molt seguidor del Crist del Salvador, 
segur que des de el cel, junt a tots els que ja 
estan amb ell, quan arribe la primavera, de-
manarà a Sant Pere li deixe pegar una ullada 
cap al seu Marítim a vore la seua festa. 

També hem tingut que dir adeu  una per-
sona que ens va composar la marxa “Ger-
mandat Crist del Salvador”, Bernardo Adam 
Ferrero music i militar, molt devot de la nos-
tra imatge.

A tots ells, els recordarem en gran estima,  
i com sempre se sol dir, mentres algú tinga 
un  record dells, aquests amics que ens han 
deixat açí a la terra sempre serán recordats i 
per tant mai moriran.

Un abraç molt fort a les famílies i s--pre 
amb l’esperança de la resurrecció junt al 
Nostre Senyor..

Juan Huelamo Sáiz

Manolo Navarro López

Domingo Mengual Nicolás 

Manuel Miguel Senen

Luis Pizá Antoni

Bernardo Adam Ferrero
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Calle Músico Ginés, nº 7 bajo izq. 46022 Valencia 

Telf. 96 328 19 96
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