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Saluda
Ricardo Requena Muñoz
Alcalde de Canals

Vítol i Vítol al nostre patró del poble! Vítol!!!

Q

uina millor manera d’entrar en la lectura del llibre que teniu entre les vostres mans, que fer-ho igual que quan,
durant les festes grans, entrem a les cases dels
amics i familiars, ens ajuntem amb la colla o
simplement veiem a una persona que apreciem? Com a canalí orgullós de ser-ho i alcalde
honrat del càrrec, no he trobat millor manera
d’entrar a les vostres cases a través de l’anuari de Sant Antoni, que llançant un crit d’unió
i sentiment de tot un poble, el vítol i vítol al
nostre patró.
Satisfacció, alegria, emoció, responsabilitat,
respecte... són algunes de les sensacions i dels
sentiments que m’abracen, en aquests moments
en què em dedique a escriure unes poques paraules com a president de la corporació municipal
de Canals. Un repte, el d’alcalde, que no ha de
mitigar ni amagar allò que vertaderament sóc i
sent, allò que durant els meus 40 anys de vida i
experiències m’han forjat el caràcter que m’identifica i a la vegada em diferencia; un repte que
consisteix a ser u mateix dins i fora del despatx,
lluitant per allò que millora el nostre benestar i
qualitat de vida per damunt de, com sempre he
defensat, partits, persones i ideologies.
Parlem de la Festa. Pensem en els actes que
més ens emocionen... segur que coincidim... permeteu-me que els enumere: el sorteig o presentació de Bandera i Cuiros, el plenari de nomenament de tots els membres de la festa, inclosos els
mantenidors; l’entrà de la primera soca, la plantà
del pi central, les presentacions de les festeres de
gràcia, les corts d’honor i dels festers i festerets...
i els tres dies grans, que són un bany d’emocions
des de la despertà fins a les cassoles. Però la nostra festa, la Festa de Sant Antoni Abat de Canals,
és molt més que els actes ací escrits (que els ho
pregunten als festers de cada any, creieu-me que
ho sé). És una pluja contínua de treball, esforç,
compromís, renúncia i responsabilitat, entre d’altres, allò que els festers han d’assumir des d’anys

anteriors perquè tot el que esperem d’ells siga
meritós dels nostres avantpassats. La recerca i
ensacat de joguets i caramels, la formació de les
corts d’honor, l’edició del cartó, les publicitats
d’empreses i comerços, la pólvora, el càtering, la
música i els espectacles, els muntadors, la llenya,
els permisos... són solament alguns dels exemples
del que s’amaga rere els actes més representatius
de la nostra Festa.
I tanmateix, tanta dificultat, tanta dedicació i
tanta suor no fa que s’apague la flama de la il·lusió per abanderar la Festa. Cada any més i més
gent vol formar part d’aquest llibre que ara tenim
obert. Famílies que s’esforcen desmesuradament
perquè fills i filles puguen ser festers i festeres; i
com no, les parelles i xiquets que sofreixen l’absència quasi diària del marit i del pare que compagina treball amb reunions. En definitiva, un sacrifici que en ocasions molts no entenen però que
aquells que l’hem viscut, compartim i empatitzem
donant, si cal, més valor encara a la nostra Festa
de Sant Antoni.
Com a cloenda d’aquest saluda institucional, i
després de fer al·lusió al meu fort sentiment “perpetu” de canalí, a la meua condició “transitòria”
d’alcalde i, com no, a la meua vivència “passada”
de fester de Sant Antoni 2017, no em resta altra
que desitjar, als canalins i canalines, unes festes
magnífiques en companyia d’amics i familiars; als
forasters que s’acosteu a Canals que disfruteu amb
nosaltres de les millors festes del món; i als festers
i festeres, que a banda de passar-ho i fer-nos-ho
passar de meravella, no oblideu qui sou i el que representeu, ara i sempre, com a estendards visibles
de la Festa de Sant Antoni Abat 2018.
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2018

PROGRAMACIÓ FESTES

24 DE NOVEMBRE DE 2017
DIVENDRES
20:00 h

Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Ple extraordinari de nomenament dels
Festers, Bandera, Cuiros, Festeres de Gràcia, i Corts d’Honor de les Festes
Patronals del 2018.
A continuació, a la Casa de Cultura “Ca Don José”, inauguració i lliurament de premis
del Cartell de les Festes Patronals de 2018.

8 DE DESEMBRE DE 2017
DIVENDRES
00:00 h
CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

Plaça Major. Acte de l’entrada
de la primera “soca” de la Foguera.

23 DE DESEMBRE DE 2017
DISSABTE
20:00 h
Centre Cultural Calixte III.
Presentació del llibre de Festes Patronals de 2018.
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< CANALS SANT ANTONI 2018

1 DE GENER DE 2018.
DILLUNS
16:30 h
A la Plaça Major. Acte d’inici de la
“plantà del primer pi de la foguera”.

17:30 h
En el Centre Cultural “Papa Calixte III”, l’emissari real recollirà les car
tes dirigides a SS.MM. els Reis Mags.

CANALS SANT ANTONI 2018
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2018

PROGRAMACIÓ FESTES

5 DE GENER DE 2018.
DIVENDRES
18:00 h
Entrada a Torre-Cerdà de la Cavalcada de Reis.

18:00 h
Entrada a Aiacor de la Cavalcada de Reis.

19:00 h
Entrada al Barri de La Torreta de la Cavalcada de Reis.

20:00 h
A l’Avinguda Jaume I. Entrada a Canals de la
Cavalcada de Reis.

21:00 h
Al Centre Cultural Papa Calixte III, lliurament de regals
per part dels Reis Mags als xiquets presents.
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6 DE GENER DE 2018
DISSABTE
12:00 h
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de presentació de la Festera de Gràcia
Infantil del 2018, Srta. MELINA SANCHO LILLO.
Tot seguit.- A la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura “Ca Don José”.
Inauguració de l’exposició del XXXVI Premi Nacional de Fotografia “Vila de
Canals”.

11 DE GENER DE 2018.
DIJOUS

20:00 h
A l’Església Parroquial. IX Jornades Santantonianes.

CANALS SANT ANTONI 2018
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PROGRAMACIÓ FESTES

12 DE GENER DE 2018.
DIVENDRES

Vesprada. Fira artesanal.
Avgda. Vicente Ferri

20:00 h
A l’Església Parroquial. IX Jornades Santantonianes.

13 DE GENER DE 2018.
DISSABTE

Matí-vesprada.Fira artesanal.
Avgda. Vicente Ferri

10:00 h
Al Pavelló “Ricardo Tormo”.
XVI Trobada de Boixets.

20:00 h
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de presentació
de la Festera de Gràcia del 2018, Srta. CARMEN
SALVADOR ARNAU
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14 DE GENER DE 2018.
DIUMENGE

Matí-vesprada.Fira artesanal.
Avgda. Vicente Ferri

10.30 h
Missa en sufragi dels Festers difunts i per les intencions dels
Festers vius. Fundació Pia 1978.

13.30 h
Dinar de Germanor de Festers i Festeres d’anteriors Festes
Patronals de Sant Antoni.

18.00 h
En la avda. Vte. Ferri, recepció de les Bandes de Música
participants en el 47º Festival de Bandes de Música de Sant
Antoni.

18:30 h
Al Pavelló Municipal, celebració del 47º Festival de Ban
des de Música de Sant Antoni.
Societat Musical “La Alianza” de Mutxamel
Unió Musical Santa Cecilia de Canals
Patrocina: Ajuntament de Canals.
Organitza: Unió Musical Sta. Cecília de Canals

15 DE GENER DE 2018.
DILLUNS
20:00 h
A la Plaça Major. Acte de lliurament de “La Foguera” amb
sopar popular a tots els assistents a càrrec dels Festers.
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DIA DE LA

16 DE GENER DE 2018.
DIMARTS
09:30 h
Plaça Major. Benedicció dels Parells Infantils i cavalcada
dels Festers infantils, anunciadora de las Festes Patronals.

11:00 h
A la Casa de la Vila, salutació de benvinguda a les Fes
tes per part de la Festera de Gràcia. A continuació
lliurament al Fester de la Bandera de Sant Antoni i
Primer Vitol.

12:00 h
A l’Església Parroquial, Missa d’ofrena en honor al Patró.

16:30 h
Al “Casino Gran” presentació dels Festers de Sant Antoni
per l’any 2019.

17.00 h
A l’Avinguda Vicente Ferri Cavalcada de Carrosses.

20.30 h
A l’Església Parroquial, solemnes vespres.

21:00 h
“Cremà” de la Foguera en honor a Sant Antoni Abat.

23:00 h
Sopar de Gala de la nit de la “Foguera” al Pavelló Munici
pal, amenitzada per l’orquestra Mundial.
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DIA DE

17 DE GENER DE 2018.
DIMECRES
08:00 h
“Despertà” a càrrec dels Festers.

11:00 h
Missa Major, en honor a Sant Antoni Abat.

14.00 h
“Mascletà” en la avda.
Jaime I, a càrrec de la Pirotècnia Turis

19.30 h
En l’Església Parroquial.
Missa prèvia a la processó.

20:00 h
Processó per l’itinerari de costum,
en honor a Sant Antoni Abat.
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DIA DELS

18 DE GENER DE 2018.
DIJOUS

10:00 h
Eixida dels Festers “Cuiros” i “Bandera” des de
la Plaça Major per tota la població, finalitzant
amb les voltes a l’Església Parroquial.
Tot seguit.- Benedicció a la Plaça Major, dels
animals.

11.30 h
Pavelló Ricardo Tormo.- Esmorzar popular.
Al finalitzar les voltes, al Pavelló Ricardo Tormo,
“Dinar de cassoles”.

21:00 h
Castell de focs artificials
a càrrec de la Pirotècnia Turis

21 DE GENER DE 2018.
DIUMENGE
12:00 h
A la casa del Bandera. Acte de trasllat de la
Bandera de Sant Antoni a la Casa de la Vila.

13:00 h
Benedicció a la Plaça Major d’animals de tir i
arrossegament i cavalleries.
Tot seguit, es realitzarà la “Plantà d’arbres”.
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SALUDA RECTOR DE CANALS

Saluda
Mn. Emili Úbeda

Q

uan estos dies hem anat acompanyant l’imatge de la Mare de Déu i
vos miraba pensava: realment, encara que no sempre ho busquem ni ens ho facen fàcil, en estes mirades hi ha alguna cosa
més que pur folklore…
Deu ser esta sensació a la que el Papa Francesc, en el seu escrit “Evangelii Gaudium”, fa
referència quan parla de la “religiositat popular”.
Com bé deia el que fou Vicari Parroquial de Canals, Mn. Josep Vidal, l’objectiu és apropar-se
als que no venen (que no és el mateix que estar
lluny…) per a que també ells gaudixquen de la
presència del Déu de la Vida (en esta ocasió a
través de l’Imatge de la Mare de Déu).
I això, estimat lector, és el que estem preparant, un any més, quan s’acosten els dies de les
nostres festes patronals: per mig del Pare Sant
Antoni, Déu, el veritable PARE, vol acostar-se a
nosaltres per a recordar-nos, amb total respecte
per la nostra llibertat, que ens estima i que, si volem, podem comptar amb Ell.
Una de les ultimes intuicions de la filosofía
actual ens parla de la “societat líquida”: ens amoldem al que vinga (encara que siga a costa d’abandonar les nostres conviccions) a fi de seguir formant part del món i no ser assenyalats per ningú
pel fet de ser diferents (inclús el que és diferent
ho volem normalitzar). Volem evitar el patiment a
tota costa i en eixe esforç acabem patint.
Les conseqüències poder ser molt variades i, en
més d’una ocasió, negatives per a la humanització
dels membres que formem part de la societat.
Eixa societat “liquida” no només s’adapta
sino que, com qualsevol líquid, sen’s escorreix
per les mans i, quan menys ens adonem, la buidor i el desencís ocupen el lloc del que deuria ser
plenitud i harmonia.

[ 14 ]

Les processons que estem contemplant, siga
com a romería o bé siga com a un avançar amb
files allumenades pels nostres ciris (també la del

Pare Sant Antoni), ens recorden l’importància
d’avançar. Sabem d’on venim i sabem on anem
i sabem que ho fem acompanyats per la nostra
història i per germans nostres que, com nosaltres, van buscant felicitat i pau.
Les festes són un bon moment per a viure la
riquesa d’estes realitats.
Quan ixca este llibre de festes ens quedarà
un Sector per celebrar i, el 24 de Març, si Déu
vol, la festa de la Mare de Déu. Tots pertanyem
a tots el sectors i, per tant, tots estem convidats
a participar i d’una manera especial en el dia de
la nostra Patrona en les celebracións conmemoratives del XXVè Aniversari de la Coronació.
Vos anime a participar amb il·lusió i des del
respecte, la valoració i el compromís per l’altre!.
Li demane als nostres Patrons que no siga
una conmemoració sols externa sinò que, junt a
la festa, aconseguim enfortir la nostra fe, viure-la
amb coherència i, sobretot, -com Maria de Natzaret- posant-nos al servici de tota la comunitat
canalina per a transmetre l’Amor que Déu ens té
i que ens fa lliures.
Aprofite l’ocasió, per desé any consecutiu,
per a saludar els canalins o forasters que amb
motiu de la festa vindran a compartir temps i joia
amb nosaltres.
Felicite els festers i, de manera especial, al
Bandera i al Cuiros, a les festeres de Gràcia Major i Infantil i les seues corts i a tots el que fan
possible que un any més, com mana la tradició,
puguem sentir-nos poble .
A les famílies que estan patint i als malalts
que, des de la seua feblesa, fan possible les accions de molta gent, la meua oració. A tots desitjar-vos unes festes plenes de pau i sana harmonia per intercessió dels nostres patrons la Mare
de Déu dels Dolors, fa vint-i-cinc anys coronada
com a Reina i Patrona, i el Pare St. Antoni .
Vítol i vítol al nostre patró del poble!!!

FESTERS DE SANT ANTONI 2018

Salutació
Festers 2018
SANT ANTONI, quants sentiments desperta en un canalí
el nostre patró. Alegria, emoció, orgull, il·lusió, respecte,…,
però el més gran de tots, DEVOCIÓ.
Tanta és eixa devoció que apleguem a estar tota una vida
esperant per a ser festers, sense perdre l’emoció que això
comporta en cap moment.
Una devoció que a més a més, es respira a tot el poble de
Canals, des dels més xicotets als més majors i, per això
només podem dir-vos GRÀCIES!
Gràcies per fer-nos aquesta tasca més fàcil, per les vostres
innumerables col·laboracions, per omplir els carrers en cada
acte i fer-nos aplegar la vostra calor.
I ara, només ens queda gaudir del millor que tenim els
canalins i les canalines, les nostres Festes Patronals.
VÍTOL I VÍTOL
AL NOSTRE PATRÓ DEL POBLE!!!!!!!
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Antonio Mollá Fayos
FESTER
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Francisco Sancho Bautista
FESTER

FESTERS DE SANT ANTONI 2018

Luis Giménez Gras

Higinio Márquez Lázaro

Hugo Flores Sancho

Jose Castells Pla

Bandera

Bandera infantil

cuiros

Cuiros infantil
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Festera de Gràcia 2018

Festera de Gràcia
2018

Carmen
Salvador Arnau
A la Festera de Gràcia de l’any 2018
Festera de Gràcia, en honor a les gracies que el poble de Canals li dona al nostre Patró
Sant Antoni. Pare al que tant volem i tant ens vol. Aquest any més prop de tu. De mi. Del teu
voltant. Infinitat de sentiments que és inevitable no compartir. Imatge d’agraïment reflectit al
teu rostre. Somriure i felicitat feta dona, innocència i caràcter amb mirada d’àngel.
Gràcia de festera, ja que de segur seràs com el lliri que ompli de color, alegria i gràcia
els carrers de Canals. Contagiant eixa essència festera, impregnant de vitalitat a cada
canalí que s’encreue amb tu. Passió, optimisme i dedicació plena a la festa.
El Tau el portes al cor, i és que eres canalina pels quatre costats, de cor i d’ànima, fruit
de la teua família, portadors de la festa en la sang. En especial una..., al cel, junt a Sant
Antoni a qui tanta devoció li tenia, et veurà amb orgull prop de la seua venerada Bandera. Brindant-te confiança, fortalesa i ànims cada vegada que el broten les llàgrimes.
Com a lluernes enceses seràn les teues llàgrimes, les teues rialles, les teues mirades, la
teua emoció encesa per les flames, pels passacarrers, per cada nota musical, per cada
vitol, per cada acte. La vida no es mesura en minuts, si no en moments, i els moments que
et regala l’essència d’aquesta festa són incomparables amb qualsevol altra cosa. Nervis,
il·lusió, passió. Vincles, amistats, sentiments trobats. Experiències, vivències, somnis complits. Tot el que aplega passa, però sempre permaneix.
Eixe Tau en el teu cor quedarà gravat i esculpit en ell per a sempre. Seràs més canalina,
més Carmen, un exemple de festera entregada en cos i ànima a la teua festa, a la nostra,
a les festes Patronals en honor a Sant Antoni Abat de Canals.
Amb tot l’afecte i estima.
La teua tia, cosina, amiga i confident,
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Mª Dolores

CORT D’HONOR 2018
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Alba Moreno Cerdá

Àngela Martínez Lluch

Asun Biosca Barberá

Carla Arnau Alarcón

Claudia Argent Palop

Lara Martínez Biosca

CORT D’HONOR 2018

Lucía Vidal Real

Lucy Li Parra

Maria Castillo Milán

Mónica Giner Soler

Nayara Cantero Tomás

Tiffani Llàcer García
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Festera de Gràcia INFANTIL 2018

Festera de Gràcia Infantil
2018

Melina
Sancho Lillo
Nascuda en una família
que des de fa mig segle
la festa estàn celebrant.
I aquest any, a tu Melina,
la banda t’imposaràn
i Festera de Gràcia et proclamaràn.
Fina i elegant com la Foguera,
que amb orgull i devoció
l’ofrena li faràs al teu Patró.
Els feixos de llenya la formaràn
i ràpidament es cremarà.
Com un conte et passarà
però segura n’estic que ho aprofitaràs.

Fins el teu nom és “De Gràcia”
ja que ens fa recordar
a eixa persona tan especial.
I en particular per a mi Melina,
eres la “Gràcia” dels meus dies,
la “Gràcia” dels meus moments
i una de les “Gràcies” de la meua vida.
[ 24 ]

La teua tia Ana

CORT D’HONOR INFANTIL 2018
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Alba Gozálvez Bonany

Carmen Muñoz Albuixech

Blanca Durá Olmo

Daniela Durá Olmo

Daniela Moyano Sanchis

Gal·la Moreda Ferrer

Júlia Picó Sancho

Laia Munera Serradell

Marta Cerveró Paz

Reyes Sánchez Gomis

Roser García López

CORT D’HONOR INFANTIL 2018

Júlia Benet Medina
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