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Saluda

ALCALD
DES
SSA DE CANALS
MAI CASTELLS VILLALTA
Benvolgut poble de Canals.
La que llegiu és una salutació de primeres vegades.
De la primera vegada que m’adrece a vosaltres des
del Llibre de Festes com a Alcaldessa del nostre municipi i de la primera vegada que és una dona qui ho fa.
En 2018, al plenari extraordinari de festes i encara com a Regidora, vaig
voler reivindicar el paper de les dones en les celebracions de Sant Antoni a
Canals. Hui, ja com a Alcaldessa, estic segura que estem més a prop d’aconseguir un ple reconeixement, però també sóc conscient que encara queda
camí per recórrer.
La Baixada de la Bandera és un dels actes que espere amb més il.lusió. No
podré evitar emocionar-me com quan ho vaig viure des de l’altre costat,
veient mon pare, Julio ‘Malena’, plorant al rebre-la. I és que la Festa de Sant
Antoni Abad ha estat part de la meua experiència vital: el meu iaio també va
ser fester, en tres ocasions, i jo mateixa vaig formar part de la cort infantil
del 1991.
Però no només els representants de la Festa i les seues famílies la viuen intensament. Allò que fa gran les celebracions en honor a Sant Antoni Abad a
Canals, i que ha jugat un paper fonamental en la recent declaració d’Interés
Turístic Nacional, és la manera en què veïns i veïnes ens impliquem en elles.
Tot el poble es bolca cada any per tal de portar el nom de Canals el més
lluny possible. I no sols durant els tres ‘dies grans’, ni les setmanes prèvies:
les festes patronals es viuen 365 dies a l’any, 366 el proper 2020. Tampoc
únicament a la nostra localitat: quan ens trobem amb algun canalí fóra del
poble i el saludem amb un Vítol, o quan ‘venem’ la nostra Festa, especialment allò de la Foguera Més Gran del Món, a amics i coneguts forasters i els
convidem a que vinguen a gaudir amb nosaltres.
Germanor, cooperació, confiança i estima. Valors que sempre estan presents durant les festivitats de Sant Antoni i que són tan necessaris en temps
que alguns anomenen ‘de crispació’. Aprofite per a demanar que durant
aquestes festes siguem un exemple de civisme i també, i sobretot, de feminisme i respecte a la dona, perquè no hàgem de lamentar cap infaust
incident.
Finalment, m’agradaria agrair particularment a les Festeres, als Festers, a
les Corts d’Honor, a les seues famílies, als muntadors de la Foguera, als
portadors dels Parells, als treballadors municipals i, en definitiva, a tots els
qui treballen i s’esforcen per a fer unes festes perfectes.
Vítol i vítol al nostre patró del poble! Vítol!
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Divendres 29

NOVEMBRE DE 2019
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 2020.
A continuació, a la Casa de Cultura Ca Don
José, inauguració i lliurament de premis del
Cartell de les Festes Patronals de 2020.

Diumenge 8

DESEMBRE DE 2019
00:00 h
Plaça Major. Acte de l’entrada de la primera
soca de la Foguera.
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Dissabte 21

DESEMBRE DE 2019
20:00 h
Centre Cultural Papa Calixt III.
Presentació del llibre de Festes
Patronals de 2020.

Dimecres 1

GENER DE 2020
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 Calixt III,
l’Emissari Reial recollirà les cartes
dirigides a SM els Reis Mags.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.
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Diumenge 5
GENER DE 2020
18:00 h
Entrada a Torre-Cerdà
de la Cavalcada de Reis.

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

18:30 h
Entrada al barri de la Torreta
de la Cavalcada de Reis.

19:30 h
A l’avinguda de Jaume I. Entrada a Canals de la
Cavalcada de Reis.

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

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.
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Dilluns 6

GENER DE 2020
12:00 h
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de presentació de
la Festera de Gràcia Infantil del 2020, Srta. LOLA
MOLLA SOLER.
Tot seguit.- A la Sala d’Exposicions de la Casa de
Cultura Ca Don José. Inauguració de l’exposició
del XXXVIII Premi Nacional de Fotografia “Vila de
Canals”.

Divendres 10
GENER DE 2020
Vesprada
Fira artesanal.
Avinguda de Vicente Ferri.
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Diumenge 12
GENER DE 2020
Matí - vesprada
Fira artesanal.
Avinguda de Vicente Ferri.

10:30 h

Dissabte 11

GENER DE 2020
Matí-vesprada
Fira artesanal.
Avinguda de Vicente Ferri.

10:00 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.
Al Pavelló Municipal.

18:00 h
En l’avinguda de Vicente Ferri, recepció de
les Bandes de Música participants en el 49é
Festival de bandes de música de Sant Antoni.

Al Pavelló Ricardo Tormo.
XVIII Trobada de Boixets.

18:30 h
20:00 h
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte
de presentació de la Festera de
Gràcia del 2020, Srta. ISABEL
LOPEZ MARTINEZ.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

Al Pavelló Municipal, celebració del
49é Festival de Bandes de Música de
Sant Antoni.
– Societat Musical La Llosa de Ranes,
– Unión Musical Santa Cecilia de Canals.
Patrocina: Ajuntament de Canals.
Organitza: UMSC de Canals.
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Dimarts 14
GENER DE 2020
20:00 h
A l’església parroquial.
XI Jornades Santantonianes.

Dimecres 15
GENER DE 2020
20:00 h
A l’església parroquial.
XI Jornades Santantonianes.

21:00 h
A la plaça major.
Benedicció de la Foguera pel Sr. Rector
i lliurament als Festers. Tot seguit,
sopar popular a tots els assistents
a càrrec dels Festers.
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CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.
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Dijous 16 Dia de la Foguera
GENER DE 2020
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 Festes 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 de l’any 2021.

17:00 h
A l’avinguda de 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 Municipal,
amenitzada por l’Orquestra “Montecarlo”.

00:00 h
Plaça Pont del Riu. Discomòbil.

PROGRAMA_D’ACTES

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.
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Divendres 17 dia de Sant Antoni
GENER DE 2020
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 avinguda de Jaime I,
a càrrec de la Pirotècnia Turís.

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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Dissabte 18 dia dels Parells
GENER DE 2020
10:00 h
Eixida dels festers Cuiros i Bandera des de la plaça Major per tota
la població, que finalitzarà amb les voltes al temple parroquial.
Tot seguit.- Benedicció dels animals a la plaça Major.

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 Turís.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.
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Diumenge 26
GENER DE 2020
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 d’animals de tir i arrossegament i
cavalleries a la plaça Major.
Tot seguit, es realitzarà la plantà d’arbres.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.

SANTANTONI_2020_CANALS

Mn. Emilio, Rector de Canals

E

l Papa Francesc ha dit últimament amb insistència que la vida ha d’estar impregnada pel
do de l’esperança. En el seu viatge a Tailandia
en novembre de 2019 els ha dit als joves: “No li tingueu por al futur ni es deixeu acovardir; per contra,
sapieu que ací el Senyor ens està esperant per a
preparar i celebrar la festa del seu Regne”.
L’esperança fortaleix el ser humà per no tindre eixa
por. Per molts costats s’escolten veus que, en lloc
de parlar de les coses bones que ens envolten, són
(com deia el Papa S. Joan XXIII al Concili Vaticà II)
veus de profetes de “malhaurances”. El cristians,
per contra, hem de ser veus de benhaurança perque sabem “de qui ens hem fiat” 2Tim 1,12.
Les festes patronals ens fan mirar al nostre Abat
St. Antoni i en ell descobrim esta esperança: HO
DEIXA TOT PERQUE SAP QUI ÉS EL QUI L’ACOMPANYA I ESPERA EN ELL. Al llarg d’estos dies anem
a tindre ocasió de poder viure eixa esperança.
ESPEREM EN DÉU! ESPEREM EN L’HOME!
Són tantes les proves d’amor i presència d’Ell a través de gent bona, de gent compromesa en el bé
de la humanitat que no podem dubtar de la seua
presència!
No podem ser ingenus i pensar que no hi ha problemes que naixen de l’egoïsme humà i de la feblesa
de la nostra vida pero no em resigne a deixar-me
portar per estes realitats i mire amb esperança el
futur.
Com el Papa Francesc ens diu:
És freqüent que, enfront dels problemes i obstacles,
—i que moltes vegades són tants, com cadascun
de vosaltres en el seu cor sap molt bé—; enfront del
sofriment de persones volgudes, o a la impotència
d’experimentar situacions que semblen impossibles
de ser canviades, llavors la incredulitat i l’amargor
poden guanyar espai i infiltrar-se silenciosament
en els nostres somnis, fent que es refrede el nostre
cor, es perda l’alegria i que arribem tard.
Tan de bò que això no ens pase i fem front al apasionant futur que sen’s obri amb esperança perque
“l’esperança no defrauda” Rom 5,5.
En la seua Exhortació pastoral Christus vivit el St.

Pare diu que “ser jove, més que una edat és un estat del cor” i per això desitjaria que tots ens sentirem joves i animats a treballar per construir eixe
Regne de Déu que Sant Antoni buscà i vixquè enmig d’una societat envellida no per l’edat sino pel
“desnortament” de la fe en Crist.
Conclou el Papa Francesc en l’esmentada Exhortació amb unes paraules precioses que ens dirigix a
tots en la persona dels més joves:
Estimats joves, seré feliç veient-vos córrer més ràpid que els lents i temorosos. Corregueu <<atrets
per aquell Rostre tan estimat, que adorem en la Sagrada Eucaristia i reconeixem en la carn del germà
que pateix. L’Esperit Sant vos espente en esta carrera cap avant. L’Església necessita el vostre entusiasme, les vostres intuïcions, la vostra fe. Ens fan
falta! I quan arribeu on nosaltres encara no hem
arribat, tinguen paciència per a esperar-nos>>.
Que estes paraules ens ompliguen d’esperança i
mirem al futur sense por. Que ens posem en camí
per fer del nostre món un lloc d’amor i de pau on
tots (sense distinció de sexe, etnia, creences o
orige) podem viure com a germans. Quan tantes
vegades hem de plorar per la violència cap a les
dones o als xiquets, cap al ser humà, cridem ben
fort: Sí és sí. La vida i l’amor és la nostra realitat i SÍ
o SÍ hem d’aconseguir-ho per damunt de veus de
profetes “de malhaurances”.
Aprofite l’ocasió, per onzè 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!!!
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Salutació
E

stimats veïns i veïnes, ja estan ací les nostres festes, les que tots els canalíns i canalines esperem
amb tantes ganes. Els Festers, volem que compartiu junt a nosaltres aquestes festes del 2020, ja que sense la vostra ajuda seria impossible realitzar-se.
Nosaltres, com no, volem donar les gràcies als nostres
familiars i amics per la seua paciència. Ha sigut un any
molt intens on hem deixat apartada la nostra vida personal per fer que la festa, la festa de tots els canalíns i
canalines, siga la millor de tot el món.
I com no, volem donar-li les gràcies a les nostres corts
majors, infantils, als festers infantils i a les seues respectives famílies. Estem compartint un any que no oblidarem en la vida.
Gràcies per la tasca que haveu fet. Ara, és el moment en
que gaudim tots junts de les nostres festes.
I per tancar aquest escrit, no volem oblidar-nos d’una
persona que ens ha ajudat des d’allà dalt. Javi, gràcies
per tot, perquè la festa, la teua festa, ha fet que un grup
nombrós de desconeguts s’haja unit per tu. Javi, perque
tu eres el nostre tio, amic i germà. No t’oblidem.
Vítol i vítol al nostre patró del poble. Vítol!
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Manu Borrás Mateu

Juan Carlos Artés Arnau

BANDERA

CUIROS

Sento Artés Sebastián

Lucas Barberá Micó

BANDERA INFANTIL

CUIROS INFANTIL

FESTERS 2020

Secundino Oliver Navarro

José Vicente Bordera Juan

Rafa Beneito Llópis

Ricardo Barberá Micó

Juan José Artés Juarez

Amador Porcel Sánchez

Carlos Oliver García

José González Martínez

Jaime Olmos Moratalla

José María Gómez Alventosa

Pau Marín Arnáu

Isabel López Martínez
Estimada Isabel,
Mai oblidarem el dia que et van dir que series la Festera de Gràcia
de l’any 2020.
I com eixos preciosos ulls van passar en qüestió de segons de la
incredulitat inicial a la felicitat més absoluta, ja que de la teua boca
no eixia ni mitja paraula.
Sols per això pensem que ha valgut la pena embarcar-nos en
aquesta meravellosa experiència.
Quantes vegades ho havies somiat?
Quantes vegades havies viscut en silenci les festes de Sant Antoni
desitjant que arribara aquest moment?
El teu somni s’ha fet realitat!
Ha estat fantàstic viure aquest temps de preparació conjunta i veure
la il.lusió, la força i la vitalitat amb la que has encarat cada etapa.
El que semblava una muntanya ha resultat ser un seguit de petits
turons que ens han portat a la recta final quasi sense adonar-nos.
I encara que per a nosaltres sempre seràs la nostra xicoteta
princesa, sabem que estàs preparada per al càrrec que vas
a exercir; i que, amb la teua senzillesa, prudència, maduresa,
simpatia i saber estar, representaràs a la dona canalina amb
dignitat i deixaràs molt alt el nom de Canals allà on sigues.
És el moment de deixar de somiar i de viure la festa amb intensitat.
Gaudeix de les festes en honor al nostre patró Sant Antoni Abat.
Viu cadascun dels actes assaborint els moments irrepetibles, els
quals de segur, et perduraran en la memòria com un dels millors
records de la teua vida.
La teua família sempre estarà al teu costat per a acaronar-te
i donar-te suport.
T’estimem Isabel!
El teu germà i els teus pares.
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Amparo Olmos Moratalla

Celia Mejías Bermúdez

Lourdes Carreño Mejías

María Fuertes Guardiola

Nelly Bermúdez Bordera

Rosa Laura Mejías Bermúdez

Sarai Jornet Francés

Andrea Artés Vidal

Lola Mollá Soler
Lola, tu ets la xiqueta,
eixa que tots veuen passar,
des de ta casa fins a la plaça,
sense el vítol deixar de cantar.
Amb el primer vítol i l’ofrena,
amb la foguera i els parells infantils,
Sant Antoni a tu t’espera,
des de la plantà del primer pi.
La processó en honor al patró,
a qui acompanyaràs amb molta devoció.
Ballaràs i gaudiràs a la plaça major,
mentre tires joguets des del balcó,
Amb la foguera encetes la festa,
i Sant Antoni et guia el caminar,
amb els parells ja tenim la cloenda,
d’aquesta gran festa que anem a passar.
Viu la festa amb molta alegria,
gaudeix aquests dies com ningú ho fa,
perquè tu ets la festera de gràcia,
qui representa a Canals aquest any.
Tu que estimes els animals,
tu que ho fas com el nostre patró,
tu que representes a Canals,
cantant el Vitol des del balcó.
Riu i brilla com ho fas sempre,
il.lumina el poble com ningú,
dona estima a qui es presente,
i a qui t’estime com ho fas tu.
Vítol i vítol al nostre patró del poble.
Del teu cosí, Pere.
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Amaya Vila Moreno

Arantxa Sanz Frigols

Carmen García Ferri

Teresa Sisternes Giménez
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