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Ricardo Requena Muñoz
ALCALDE DE CANALS

A

l’hora de seure a escriure les paraules que
com alcalde he de dirigir al poble, per uns
moments m’he traslladat completament a la
nostra festa, als seus actes, als instants que junt
amb els amics i familiars he viscut, a l’orgull de representar
al poble. I ara estem una volta més a les portes de la festa
patronal de Sant Antoni Abat de Canals.
Òbviament, he de començar fent referència al BOE de
15 de setembre de 2018 on, per Resolució de 27 d’agost
de la Secretaria d’Estat de Turisme, es concedeix el títol de
Festa d’Interés Turístic Nacional a les festes patronals en
honor a Sant Antoni Abat de Canals. Un gran èxit de tots
i per a tots els que vivim la festa d’una manera excepcional. Eixos que som uns formidables ambaixadors de Canals
quan la vida ens porta lluny de casa i que —ara més que
mai— ens ha de fer estar orgullosos de la singularitat i espectacularitat de cadascun dels esdeveniments que giren al
voltant de la festa de Sant Antoni.
L’objectiu assolit amb el reconeixement en l’àmbit de
l’Estat de les nostres festes patronals no ha sigut fruit de la
casualitat, com ja vam manifestar en la presentació pública el
darrer 30 d’octubre al C.C. Papa Calixt III i el dia d’abans al
CdT de València. Un treball de recopilació, documentació i
recursos invertits, que es materialitzaren en l’inici d’un expedient en el ple ordinari de març de 2018, ha estat la base
per a aconseguir-ho. És per això que, a l’agraïment genèric
anterior, he de fer una especial menció al departament de
Festes de l’Ajuntament de Canals, compost bàsicament pel
tècnic José Emilio Sancho i la regidora delegada Celia Ibáñez.
Canals hem de continuar vivint la nostra festa amb la mateixa intensitat, passió, emoció, sentiment, alegria, fervor, illusió, fe, amistat, familiaritat… com els nostres avantpassats i
nosaltres mateixos hem fet fins al dia de hui. Perquè el títol de

Festa d’InterésTurístic Nacional justament és això, és el reconeixement d’un país sencer a la idiosincràsia especial d’una
tradició tan concreta i meravellosa com és la festa de Sant
Antoni a Canals; no hem de viure-ho diferent. Això sí, el títol
suposa que els canvis que la festa està patint en els darrers
anys, han de seguir avançant perquè la societat ho demanda.
És una gran responsabilitat i, per tant, l’Ajuntament, els festers, el Consell de la Festa i les canalines i els canalins hem de
treballar conjuntament per evolucionar, sense perdre de vista
la nostra singularitat, però assolint nous objectius que a la vegada ens ajudaran a conservar i protegir les festes patronals de
Sant Antoni Abat de Canals.
Al capdavant de l’alcaldia, coordinant la resta de regidories i departaments, ho hem intentat i crec que —modestament— ho hem aconseguit. Hem arribat fins on hem pogut,
fins on els mitjans, els recursos i el temps ens han permés. I
en açò estic (estem) molt contents amb allò assolit. Aprofite
estes línies per a anunciar que les pròximes eleccions locals
no encapçalaré les llistes de Gent de Canals. Els motius són
més que coneguts: no puc llevar més temps a la família, especialment als meus fills. Gràcies a GdC per haver existit i
aportar el que necessitava la gestió pública local. Gràcies als
que vau confiar en mi recolzant la meua candidatura en 2015.
Gràcies als que dia a dia heu treballat per Canals. Gràcies a
Manu i Celia per compartir glòries i penes. Gràcies als canalins i les canalines per deixar que fora el vostre alcalde. I
gràcies a tu, per permetre’m fer el que tocava.
Són moments de festa, dies d’alegria, de retrobar-nos i de
quedar, d’ajuntar-se amb amics i forasters, de visitar la plaça
Major, de viure —en definitiva— allò que el temps, a poc a
poc, va furtant-nos sense remei.
Vítol i vítol al nostre patró del poble! VÍTOL!!!
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SANT ANTONI ABAT

2019

DIVENDRES

30

NOVEMBRE 2018

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

20:00h
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 2019.
A continuació, a la Casa de Cultura Ca Don José,
inauguració i lliurament de premis del Cartell
de les Festes Patronals de 2019.

DISSABTE

8

DESEMBRE 2018

00:00h
Plaça Major. Acte de l’entrada
de la primera soca de la Foguera.
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DEL

8 AL 15

DESEMBRE 2018

Casa de Cultura Ca Don José.
De 10 a 13. 30 i de 17 a 20 hores.
Exposició d’indumentària de la Festera de Gràcia de
Sant Antoni Abat des de 1997 a 2018.

DISSABTE

22

DESEMBRE 2018

20:00h
Centre Cultural Papa Calixto III.
Presentació del llibre de Festes Patronals de 2019.

DIMARTS

1

GENER 2019

16:30h
A la plaça Major. Acte d’inici de la plantà
del primer pi de la foguera.

17:30h
En el Centre Cultural Papa Calixt III, l’Emissari Reial
recollirà les cartes dirigides a SS.MM. els Reis Mags.
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DISSABTE

5

GENER 2019

18:00h
Entrada a Torre-Cerdà
de la Cavalcada de Reis.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

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

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

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

21:00h
Al Centre Cultural Papa Calixt III,
lliurament de regals
per part dels Reis Mags
als xiquets presents.
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DIUMENGE

6

DIJOUS

10

GENER 2019

GENER 2019

12:00h

20:00h

Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de presentació
de la Festera de Gràcia Infantil del 2019,
Srta. LOLA PRATS PENADES.

A l’església parroquial,
X Jornades Santantonianes.

Tot seguit.- A la Sala d’Exposicions
de la Casa de Cultura Ca Don José.
Inauguració de l’exposició del
XXXVII Premi Nacional de Fotografia
“Vila de Canals”.
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DIVENDRES

11

GENER 2019

Vesprada. Fira artesanal.
Avinguda de Vicente Ferri

20:00h

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

A l’església parroquial,
X Jornades Santantonianes.

DISSABTE

12

GENER 2019

Matí-vesprada.Fira artesanal.
Avinguda de Vicente Ferri

10:00h
Al Pavelló Ricardo Tormo,
XVII Trobada de Boixets.

20:00h
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de presentació
de la Festera de Gràcia del 2019,
Srta. ROCIO ALCALDE JULVE.
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18:30h

DIUMENGE

13

GENER 2019

Matí-vesprada.Fira artesanal. Avinguda de Vicente Ferri.

10:30h

Al Pavelló Municipal,
celebració del 48º Festival de
Bandes de Música de Sant
Antoni.
Societat Joventut Musical Faura
Asociación Musical Canalense
Patrocina: Ajuntament de Canals.
Organitza: Asociación Musical
Canalense

Missa en sufragi dels festers difunts i per les intencions
dels festers vius. Fundació Pia 1978.

13:30h

DIMARTS

Dinar de Germanor de festers i festeres
d’anteriors Festes Patronals de Sant Antoni.

GENER 2019

18:00h
En la avinguda de Vicente Ferri, recepció
de les bandes de música participants en el 48º
Festival de Bandes de Música de Sant Antoni.

15

20:00h
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 FOGUERA

DIMECRES

16

GENER 2019

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

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

12:00h
A l’església parroquial,
Missa d’ofrena en honor al patró.

16:30h
Al Casino Gran, presentació dels
festers de Sant Antoni de l’any 2020.

17:00h
A l’avinguda de Vicente Ferri,
cavalcada de Carrosses.

20:30h
A l’església parroquial, solemnes vespres.

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

23:00h
Sopar de Gala de la nit de la Foguera
al Pavelló Municipal, amenitzada
per l’Orquestra Mundial.
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DIA DE SANT ANTONI
DIJOUS

17

GENER 2019

08:00h
Despertà a càrrec dels Festers.

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

14:00h
Mascletà en l’avinguda de Jaume I, a càrrec
de la Pirotècnia Valenciana

19:30h
En l’església parroquial, missa prèvia a la
processó.

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

CANALS SANT ANTONI 2019 / 11

DIVENDRES

18

GENER 2019

10:00h

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

Eixida dels Festers
“Cuiros” i “Bandera” des de la
plaça Major per tota la població,
inalitzant amb les voltes
al temple parroquial.
Tot seguit.- Benedicció dels
animals a la plaça Major.

11:30h
Pavelló Ricardo Tormo.
Esmorzar popular.
Al finalitzar les voltes,
al Pavelló Ricardo Tormo,
dinar de cassoles.

21:00h
Castell de focs artificials
a càrrec de la Pirotècnia
Valenciana
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DIA DELS PARELLS
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DIUMENGE

20

GENER 2019

12:00h
A la casa del bandera.
Acte de trasllat de la Bandera
de Sant Antoni a la Casa de la Vila.

13:00h
Benedicció d’animals de tir i arrossegament
i cavalleries a la plaça Major.
Tot seguit, es realitzarà la plantà d’arbres.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.
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Saluda
Mn. Emili Úbeda
RECTOR DE CANALS

Q

uan escrivia l’any passat estes lletres,
estàvem celebrant el XXVè aniversari
de la Coronació de la Mare de Déu dels
Dolors. Ara ja fa quasi mig any que les
hem concloses. Mirant enrere puc dir que han sigut
dies memorables (per fer-ne memòria) i que queden
en el cor i en la retina: imatges, paraules, sentiments,
música… i sobretot alegria per una feina (portada
avant entre tots) ben feta. Un poble en festa ha fet
realitat el lema: “pogueren, podem, podran”. Els
nostres avantpassats pogueren fer-ho, nosaltres hem
pogut i (així li ho demanem a Déu) els nostres menuts
i joves algun dia podran, perquè un poble com el nostre
fa el que es proposa…
El colofó de tot açò va ser l’Ordenació i Primera Missa
de Mn. Jordi Cerdá i Juan. Un bon regal. I junt a ell una
iniciativa que poc a poc va prenent forma: la Confraria
infantil i juvenil de la Mare de Déu del Dolors.
Ara ens tornem a preparar per a la celebració de les
nostres festes patronals i, per primera vegada, amb el
reconeixement de Festa d’Interés Turístic Nacional.
El temps passa i el cor va “enamorant-se” de la realitat
que vivim i això és el que em passa: veure a un poble
en festa i veure a gent menuda i major celebrant les festes amb un ciri en la mà o amb un cavall per muntura
repartint regals; veure a nounats vestits “de festa” per a
complir el vot de la Vila de Canals; veure a amics que
es reuneixen (tal vegada només amb ocasió de la Festa
del Pare Sant Antoni) i que estan contents; veure ulls
plorosos perquè el/la que estava l’any passat ja no està
però, amb la mateixa intensitat, veure la gratitud per
tot el que d’eixes persones hem rebut; veure espurnes pujant amb el fum cap al cel com un signe d’unitat
entre el cel i la terra; veure a gent forastera que se
sorprèn de la força de tot un poble en festa… fa que
em senta content.

I això és el que vull dir-vos enguany: estem contents.
No tinguem por a estar-ho! a disfrutar-ho!
El Pare Sant Antoni va fer de la seua vida una ofrena
per a que nosaltres, seguidors com ell d’una humanitat
renovada, puguem ser feliços.
Oblidar-nos del món i del seu patiment no és honest.
Continuem pensant, pregant i treballant per un món
millor, però estos dies ho fem amb l’esperança de qui
se sap enviat a fer-lo realitat amb la seua alegria.
Vos convide a que ens parem un poquet i fem memòria
de l’any que hem passat i agraïm tot el que hem rebut.
Que siguem conscients (mindfulness es diu ara) de tot
allò que tenim i que ho agraïm. Que mirem amb amor
tot allò que podem fer i ho agraïm fent-ho cada vegada
millor.
El món ens necessita. La justicía ens necessita. L’honradesa ens necessita. Les dones i xiquets maltractats
ens necessiten. Els inmigrants ens necessiten. Els aturats ens necessiten…tantes necessitats! Però saps què?
Tu i jo també ho necessitem. Sols si no tenim por podrem avançar i adonar-nos que esta és la nostra missió:
donar-nos sense por pels altres.
Aprofite l’ocasió, per onze 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 i el Pare St. Antoni.

Vítol i vítol al nostre patró del poble!!!
[ 15 ]
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Salutació Festers 2019
Benvolguts canalins i canalines,
n any més ens toca gaudir de les
nostres Festes Patronals. Una festa
que tots els que la coneixen saben
que és de les millors festes que hi ha
a tota la Comunitat Valenciana.

U

Per a nosaltres, els Festers de 2019, la festa serà
especial, ja que després de tota una vida vivint
les festes a peu de carrer, aquest any ens toca
viure-les d’una forma més intensa, amb molta
il·lusió, i sobretot, passió.
Al llarg d’aquests mesos de dur treball només podem donar gràcies. Gràcies a la gent que col·labora cada any, ja que sense ells açò no seria possible i
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no tindria sentit. Gràcies a les nostres famílies per
estar ahí i entendre les festes com una forma de
vida. I sobretot, com no, donar les gràcies al sentiment que el nostre patró, Sant Antoni, ha despertat en nosaltres des de ben menuts. Un sentiment que amb els anys ha esdevingut en devoció
i enamorament cap a aquestes festes que fan que
generació rere generació els canalins i canalines
ens sentim orgullosos de formar part del nostre
poble i com no d’aquestes festes.
De tot cor… gràcies!

VITOL I VITOL
AL NOSTRE PATRÓ DEL POBLE!

Festers 2019
PROGRAMACIÓ D’ACTES

Ricardo Julve Juan

Salva Julve Juan

BANDERA

CUIROS

Vicent Julve Alberola

Pedro Miñarro Llaudes

BANDERA INFANTIL

CUIROS INFANTIL
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Festers 2019

Carlos Mompó Giménez

Félix Avilés Cuenca

Jere Belda Moscardó

Jose López Simón

Jose Luis Martínez González

Josep Brú García

Juan Domingo Sánchez Perales

Rubén de la Guía Miñana

Santi Cháfer García

Vicent Prats Barberà

FESTERA DE GRÀCIA

Festera de Gràcia 2019

Rocío Alcalde Julve
A la meua xica Rocío
Mai podré oblidar la imatge que em vas regalar quan els teus tíos Ricardo i Salva et van preguntar si volies ser la
Festera de Gràcia del 2019.
Eixa gran emoció que vas sentir i que no vas poder ni contestar en el moment, ens la vas fer arribar als cors de
tota la família fins tal punt d’emocionar-nos a tots.
Em vas mirar amb eixa careta de tendresa i innocència com esperant el meu assentiment, el qual el tenia molt clar
des del dia que vas nàixer, pues ja sabia que series “La Reina del 2019”.
Eixe moment tan especial i tan pur, em va donar la plena confiança que vas a representar a la dona canalina com
cal, una dona treballadora i responsable, sensible i al mateix temps forta, senzilla però elegant... una dona que
amb l’ajuda del Pare Sant Antoni que en estos dies de festa ens protegeix i ens dóna una màgia especial, sabrà estar
allà on vaja en el lloc que li correspon i deixar al poble de Canals ben alt perquè així ho mereix.
Rocío, carinyo, espere que disfrutes molt d’aquestes festes i que siguen part molt important de la teua història.
Amb molta estima de la mami.
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FESTERES CORT D’HONOR

Cort d’Honor 2019

Alba Valls Martínez

Àngela Cogollos Mollá

Bianca Mollá Mollá

Cristina Vidal Real
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FESTERES CORT D’HONOR

Gemma Agnes Bonete Pavía

Laura Llobell Fayos

Lola Alcalde Julve

Natalia Canales Fombuena
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FESTERA DE GRÀCIA INFANTIL

Festera de Gràcia INFANTIL 2019

Lola Prats Penadés
A Lola amb la més gran estima, la teua mare
Sonen les campanes i l’olor de la pinotxa, ciri i processó
desperten sentiments d’emoció
que arrosseguen tot el poble fins a l’últim carreró
connectant-nos un any més amb la nostra tradició.
Però aquest any als nostres cors es recull
l’alegria de poder veure els teus ulls
que ens reflecteixen una felicitat desbordada
perquè eres la festereta de gràcia més il·lusionada.
Amb les teues xarrades i rialles ens aculls
I ens claves en el teu món de puresa
donant-nos una visió meravellosa
d’esta festa d’arrel, il·lusió i grandesa.

[ 24 ]
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VIU! Viu com a festera este somni en la infantesa
I tots nosaltres t’acompanyarem amb l’orgull
de tenir al nostre costat a la millor xiqueta,
i guarda els teus records com sucre a caramull
doncs et serviran per endolcir molts moments de la vida.
VIU! Viu com a xiqueta este somni en la infantesa
amb tota la teua gràcia i bellesa
roda i roda els teus vestits de festera i
tira-li molts vítols al nostre patró que et mira i
de segur et sent, amb especial tendresa.
VIU! Viu, bonica meua, este somni en la infantesa
I amb tot el teu port i presencia
engalana la nostra benvolguda festa
I ompli els nostres cors d’inoblidable vivència.

FESTERES CORT D’HONOR infantil

Cort d’Honor 2019

Sara Lloret Beneyto

Teresa Mira Vallés

Eva María Jorques Barberá

Karla Maset Martínez
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FESTERES CORT D’HONOR infantil

Lucía Lillo Julve

Teresa Lillo Julve
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