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Aquestes són les primeres festes pa-
tronals de la nova legislatura que hem 
iniciat fa uns mesos. Les primeres fes-
tes per a una corporació municipal que 
enceta una nova etapa al nostre poble, 
amb gent nova i projectes nous.

Iniciar un nou camí sempre és un repte. 
Però malgrat els nervis del primer mo-
ment, cal afrontar-lo amb il·lusió i posar 
tot de la nostra part per tal d’aconse-
guir les metes marcades. Així és com 
estem treballant el nou equip que diri-
geix l’Ajuntament, amb molta il·lusió per 
canviar les coses i amb la dedicació i el 
treball necessari per a fer de Canals un 
poble millor.

Precisament aquesta és la manera en 
qu  cada an canalines i canalins ens 
disposem a celebrar les nostres festes. 
Amb molta il·lusió i amb esforç perquè 
tot isca bé, perquè siguen unes grans 
festes, per sentir-nos orgullosos d’elles. 
I és que les festes de Sant Antoni tenen 
per a nosaltres un signi  cat molt impor-
tant, tot el poble es prepara de manera 
intensa per a gaudir d’unes festes que 
per a molts ho són tot: només cal veu-
re en quantes ocasions una canalina o 
canalí llança un vítol en qualsevol mo-
ment de l’any en una mostra d’alegria i 
goig puntual, volent donar-li la solemni-
tat de les nostres festes. Són aquestes 
maneres de veure i viure la nostra festa, 
el que la fa tan especial, i que a la res-
ta de pobles s’ho miren amb sorpresa i 
admiració.

I és en aquest punt on vull posar de ma-
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nifest el meu reconeixement, i el de la corporació 
municipal que presidisc, a totes les persones que 
contribueixen a fer possible la nostra festa. Fes-
ters, Festeres de Gràcia, Corts i les seues famílies 
treballen durant tot l’any amb l’objectiu que a Ca-
nals gaudim de totes les celebracions i actes pro-
gramats. Ells són els encarregats, com marca la 
tradició, de “fer una bona festa”.

Enguany tindré l’honor de poder-la compartir amb 
tots vosaltres des d’una nova perspectiva per a mi, 
eixa que el poble de Canals ha tingut a bé oferir-me 
i que em permetrà que la visca de manera diferent 
de les anteriors. Però el que no canviarà és el meu 
sentiment per tot el que signi  ca i representa la 
nostra festa. Un sentiment que, des del nou paper 
que assumisc, serà molt més emotiu si cap.

Des de l’Ajuntament vull encoratjar-vos per-
què comencem aquest 2016 amb alegria i amb 
l’esperança que tot allò que vindrà de segur 
serà millor que els últims anys. Estic conven-
çut que la nova etapa que el nostre poble en-
ceta, amb el treball de la nova corporació mu-
nicipal i la col·laboració dels ciutadans, ens 
portarà a construir un millor futur per a Canals.
Així també, us anime a participar intensament de 
la nostra festa, fent-la nostra i fent que tots els fo-
rasters que en aquests dies ens visitaran, la facen 
seua també, fent-los sentir com a casa seua, per-
què la festa és de tots i per a tots.

 Molt bones festes patronals. Vítol i vítol al nostre 
patró del poble! Vítol!
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PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 27DE NOVEMBRE DE 2015.
20 hores 

Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Ple extra ordi nari de nomenament dels Festers, Bandera, 
Cuiros, Festeres de Grà cia, i Corts d’Honor de les Festes Patronals del 2016.

A continuació, al Centre Cultural “Ca Don José”, inauguració i lliurament de premis del Cartell de les 
Festes Patronals de 2016.

CORRESPON ALS ACTES OFICIALS.



3

DIMARTS 8 DE DESEMBRE DE 2015.
00 hores

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

DISSABTE 26 DE DESEMBRE DE 2015.
20 hores

Centre Cultural “Papa Calixto III”. 
Presentació del llibre 
de Festes Patronals de 2016.

DIVENDRES 1 DE GENER DE 2016.
16.30 hores

A la Plaça Major. 
Acte d’inici de la “plantà del primer pi de la foguera”.

17.30 hores

En el Centre Cultural “Papa Calixte III”, l’Emissari Real 
recollirà les car tes dirigides a SS.MM. els Reis Mags.
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DIMARTS 5 DE GENER DE 2016.
18 hores

Entrada a Torre-Cerdà de la Cavalcada de Reis.

18 hores

Entrada a Aiacor de la Cavalcada de Reis.

19 hores

Entrada al Barri de La Torreta de la Cavalcada de Reis.

20 hores

Entrada a Canals de la Cavalcada de Reis.

21 hores

Al Pavelló Ricardo Tormo, lliurament de regals per part dels 
Reis Mags als xiquets presents.

DIMECRES 6 DE GENER DE 2016.
12 hores

Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de presentació de la Fes tera 
de Gràcia Infantil del 2016, Srta.  ALBA GIMÉNEZ MUNERA.

Tot seguit.- A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural “Ca 
Don José”. Inauguració de l’exposició del XXXIV Premi 
Nacional de Fotogra  a “Vila de Canals”.

DIVENDRES 8 DE GENER DE 2016.
En horari vesprada i als carrers del casc antic de Canals.
Mercat Medieval.
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DISSABTE 9 DE GENER DE 2016.
En horari de matí-vesprada i als carrers del casc antic de Canals. 
Mercat Medieval.

10.00 hores

Al Pavelló “Ricardo Tormo”.
XIV Trobada de Boixets.

20 hores

Al Pavelló Ricardo Tormo, 
acte de presentació de la Fes tera de Gràcia del 2016, 
Srta.  ENCARNA PENADÉS SANZ.
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DIUMENGE 10 DE GENER DE 2016.
En horari de matí-vesprada i als carrers del casc antic 
de Canals.
Mercat Medieval.

10.30 hores

Missa en sufragi dels Festers difunts i per les in-
tencions dels Festers vius. Fundació Pia 1978.

13.30 hores

Dinar de Germanor de Festers i Festeres d’an teriors 
Festes Patronals de Sant Antoni.

18.00 hores

En la avda. Vte. Ferri, recepció de les Bandes de 
 sica par  cipants en el  Fes  val de Bandes 

de Música de Sant Antoni.

18.30 hores

Al Pavelló Municipal, celebració del 45º Fe stival 
de Ban des de Música de Sant Antoni. 
Bandes participants:
Sociedad Unión Musical “La Constancia” de Catral
Unión Musical Sta. Cecilia de Canals
Pa trocina: Ajuntament de Canals.
Organitza: Unión Musical Sta. Cecilia
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20 hores

A l’Església Parroquial. VIII Jornades Santantonianes. 

21 hores

A la Plaça Major. Acte de lliurament de “La Foguera” 
amb sopar popular a tots els assistents 
a càrrec dels Festers. 

DIVENDRES 15 DE GENER DE 2016.
20 hores

Al Centre Cultural Papa Calixte III. 
Concert a càrrec de la Banda Municipal de València.

DIMECRES 13 DE GENER DE 2016.
20 hores

A l’Església Parroquial. VIII Jornades Santantonianes. 

DIJOUS 14 DE GENER DE 2016.



8

DISSABTE 16 DE GENER DE 2016.
9.00 hores

A la Plaça Major. Benedicció dels Parells Infantils i 
cavalcada dels Festers Infantils, anunciadora de las 
Festes Patrona ls.

11 hores

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

12 hores

A l’Església Parroquial.
Missa d’ofrena en honor al Pa tró.

16.30 hores

Al “Casino Gran” presentació 
dels Festers de Sant Antoni per l’any 2017.

17.00 hores

Cavalcada de Carrosses.

20.30 hores

A l’Església Parroquial, solemnes vespres.

21 hores

“Cremà” de la Foguera en honor a Sant Antoni Abat.

23 hores

Sopar de Gala de la nit de la “Foguera” al Pavelló Muni ci-
pal, amenitzada por l’Orquestra  “Montecarlo” .

FOGUERA
DIA DE

LA
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DIUMENGE 17 DE GENER DE 2016.
8 hores

“Despertà” a càrrec dels Festers.

11 hores

Missa Major, en honor a Sant Antoni Abat.

ANTONI
DIA DE

SANT
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14.00 hores

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

19.30 hores

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

20 hores

Processó per l’itinerari de costum, 
en honor a Sant Antoni Abat.
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DILLUNS 18 DE GENER DE 2016.
9.30 hores

A la Plaça Major, eixida dels Festers “Cuiros” i “Bandera”.

10 hores

Benedicció a la Plaça Major, dels animals. 
A con tinua ció inici de la “Festa dels Parells” 

er tota la o lació,  na lit ant am  les oltes 
a l’Església Parroquial.

11.30 hores

Pa elló icardo ormo.  Esmor ar o ular.
Al  nalit ar les oltes, al Pa elló icardo ormo, 
“Dinar de casso les”.

21.30 hores

Castell de ocs arti  cials a c rrec de la Pirotècnia Turis. 

DIUMENGE 24 DE GENER DE 2016.
12 hores

A la casa del Fester. Acte de trasllat 
de la Ba ndera de Sant Antoni a la Casa de la Vila.

13 hores

Benedicció a la Plaça Major d’animals de tir i arrossegament i cavalleries.
Seguidament, es realitzarà la “Pl antà d’arbres”.

PARELLS
DIA

DELS
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Quan estic escrivint esta 
salutació encara ressonen 
els crits de dolor i d’indigna-
ció de molta gent la bona 
gent) front a les morts del 
passat divendres dia 13 de 
novembre.

Sorgeix prompte la pregunta: 
n està Déu ... és esta una 

pregunta que podríem fer-nos 
en moltes ocasions i per molts 
motius. La resposta que ve a la 
ment és: al NOSTRE COSTAT. 
No és el nostre un Déu manipu-
lador que juga amb nosaltres 
com si fórem titelles.

Tal vegada hauríem de canvi-
ar la pregunta: on estem els 
homes  On estem tu i jo   
perquè és clar que Déu ens 
con  a a nosaltres la gestió 
d’este món i la construcció de 
la nostra societat.

Hi ha una gran temptació: 
anar en contra culpabilit-
zar) dels qui pensen de for-
ma diferenta nosaltres. Esta 
si és, al meu pobre enten-
dre, una actitud poc vàlida i 
gens valenta. Ja estem com 
sempre: la culpa la tenen els 
altres…

uè er  o  actuar La ve-
ritat és que no ho sé. Només 
puc compartir amb vosaltres 
les meues reflexions fetes 
a la llum del que crec que 
l’evangeli ens transmet.

Hi ha una cosa que pense 
que podríem millorar i és va-
lorar allò que es nostre. Viure 

amb coherència els nostres 
valors i potenciar, des de la 
humilitat però amb fermesa, 
tot allò que és bell, bo i gran 
de la nostra cultura. Parlem 
de llibertat: vivint-la!; parlem 
de justícia: potenciem-la!; 
parlem de honradesa: siguem 
honorats!; parlem de respec-
te: no faltem als demés, res-
pectem-los... Des del que és 
més menut es construeix el 
més gran.

I si ja parlem a nivell religiós 
la cosa es fa més greu.

Ens diguem amics de Déu, 
amics del Pare Sant Antoni: 
actuem com a tal!. Valorem 
i proposem la bellesa de la 
nostra fe gran tema del Papa 
Benet XVI); ens diguem cre-
ients: estimem des d’eixa be-
llesa als més desfavorits 
gran tema del Papa Fran-

cesc).

Si som o ens diguem) cristi-
ans no despreciem allò que 
és nostre. No imposem no 
ho fa el mateix Déu) sinó pro-
posem des de la coherència 
de la nostra vida la grandesa 
de la nostra fe i “enamorem” 
amb les nostres obres als qui 
no pensen com nosaltres...

No se si este és un saluda 
habitual però estic compar-
tint amb vosaltres uns sen-
timents que naixen d’uns es-
deveniments extraordinaris 
tal vegada per la seua gran 

difusió més que per l’horror 

que suposen ja que tots els 
dies moren milers i milers de 
persones de fam, de violència 
i d’abandó i sempre la mort 
d’un  ll de Déu en estes cir-
cumstànciesdeuria ser extra-
ordinària i considerada com 
un horror inacceptable).

Que el Pare Sant Antoni li de-
mane al Senyor per tots no-
saltres. Que les festes siguen 
un moment per a viure amb 
coherència treballant per la 
justícia i la pau en els nostres 
cors i societat.

Apro  te l’ocasió, per huité 
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 ma-
nera especial, al Bandera i al 
Cuiros, a les festeres de Grà-
cia Major i Infantil i les seues 
corts i a tots el que fan pos-
sible que un any més, com 
mana la tradició, puguem 
sentir-nos poble .

A les famílies que estan pa-
tint i als malalts que, des de 
la seua feblesa, fan possible 
les accions de molta gent, 
la meua oració. A tots desit-
jar-vos unes festes plenes de 
pau i sana harmonia per inter-
cessió dels nostres patrons la 
Mare de Déu dels Dolors i el 
Pare St. Antoni .

Vítol i vítol 
al nostre patró del poble!!!

SALUDA
Mn. EMILI ÚBEDA
RECTOR DE CANALS
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SALUDA
FESTERS 2016

Benvolguts canalíns 
i canalines:

Ja estem a les portes d’una 
de les festes més esperades 
per tots els veïns i veïnes de 
Canals i dels pobles voltants. 

Ha sigut un any molt impor-
tant per a deu amics que hem 
estat preparant esta festa 
amb moltíssima il.lusió per a 
que tot siga del gust de tots.

Hem intentat durant tot este 
temps que siga una festa par-
ticipativa i donant-nos a conèi-
xer per tot el poble.

S’han aconseguit reptes que 
 ns ara no s’havien dut a 

terme, i tot gràcies a la col.
laboració de tota la gent que 
fà possible aquesta festa, el 

poble de Canals i la seua devo-
ció al nostre patró Sant Antoni 
Abat.

Volem també agrair el suport 
de l’Excelentíssim Ajuntament 
de Canals i de la Parròquia pel 
seu recolçament en tot alló 
que ens ha fet falta.

Des d’ací volem desitjar-vos 
que disfruteu d’aquestes fes-
tes, que hem preparat amb 
molt de carinyo per a tots,  
amb plenitud i alegría  i que 
eixiu al carrer per a participar 
de tots els actes que envolten 
esta festa: Ofrena, Carrosses, 
Cremà de la Foguera, Missa 
Sant Antoni, Processó i Pa-
rells. Així com també tots els 
actes previs que serveixen de 
preludi a la festa.

També vos convidem a tots 
els pobles propers i llunyans 
per a que vingau a gaudir de 
la nostra festa, reconeguda 
com a Festa d’Interés Turístic 
Autonòmic de la Comunitat 
Valenciana.

Les últimes paraules son 
d’agraïment per a totes les 
festeres i els seus familiars i, 
com no, per a les nostres pa-
relles que han treballat de va-
lent durant més d’un any amb 
nosaltres per a que tot ixca 
perfecte. 

GRÀCIES A TOTS 
PER FER POSSIBLE 

LA FESTA!!!!

VÍTOL I VÍTOL AL NOSTRE 
PATRÓ DEL POBLE!!!!!
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Jorge Sanchis Aparicio BANDERA

JosÉ María Giménez Sancho BANDERA INFANTIL Guillermo Castells Llopis CUIROS INFANTIL

Rafa Sanchis IbÁ  CUIROSNez
-
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Javier Castells Pérez

Quico Albi ana Boluda Raul Ruiz Sanchis

Jose María Giménez Gil

N
-
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Toni Munera Simón Vicente Soriano Salinas

Juan Ramón Giménez Gil Miguel Aparicio López
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Aplega el benvolgut mes de GENER

En l’aire, l’aroma de la FOGUERA

I als carrers, la música i la BANDERA

omplin els nostres cors d’emoció

per mostrar-li a SANT ANTONI

la nostra devoció.

Les festes apaguen les  penes 

Les flames encenen passions

I en aquesta festa tu eres

LA FESTERA DE GRÀCIA MAJOR

Encarna, eres caliu de la festa

Eres festa viva

I amb eixa preciosa mirada 

Plena de tradició arrelada

Conquerirás els nostres cors

Omplint-los  d’inolvidables  records

Amb una personalitat autèntica i sincera

Portarás la banda de festera,

 I aleshores  gaudirem de la teua presencia,

Que de segur desprén felicitat i bellesa.

La teua  tia Dolores

POESIA
A LA MEUA NEBODA BONICA

ENCARNA
PENADÉS SANZ

FESTERA DE GRÀCIA 2016
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Ana Benavent Rojas

Andrea Perales García

Astrid Onrubia Barber

Ana Francés Arnau

Angela Lluch Moreno

Leticia Artés JuÁrez
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Lorena Argent Va ó

Marta Moreno Plá

Paula Perales López

MªDolores Sanchis Aparicio

Mireia Hinarejos Soro

Yasmina Fuentes Navalón

N
-
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Querida Alba: 

Se me hace raro escribirte y me cuesta expresar con unas pocas palabras todo lo que qui-

ero decirte. Me emociono al recordar el día en que tú llegaste a nuestras vidas. Entraste a 

esta familia por la puerta grande. Era el día de la madre. No imagino ningún regalo mejor, 

ni sorpresa más grande, ni alegría más plena. ¡Qué morenita tan guapa! ¡Mi niña, mi prince-

sita! 

Entre besos y juegos, entre flores y abrazos has ido creciendo y te has convertido, junto a 

tus dos hermanos, en nuestra razón de ser. Por vosotros reímos, por vosotros lloramos, por 

vosotros vivimos y por vosotros soñamos.

Cuando te preguntamos si querías ser Festera de Gracia Infantil no dudaste un momento:

-Sí- Contestaste, mostrando una gran sonrisa y unos ojos muy brillantes- ¿Qué tengo que 

hacer

El sueño empezó a crecer en tu cabeza. No parabas de moverte, dabas saltos de emoción 

y una alegría contagiosa anidó en tu corazón.  

-¡Qué nervios! ¿Falta mucho

El tiempo ha ido pasando y ya se acercan las  estas. a casi todo está listo y tú ya estás 

preparada. Has hecho un máster de tirar Vítols y has participado en todo.

Sé que vas a poner todo lo mejor que hay en ti para que sean unas  estas maravillosas. 

Sé que te entregarás plenamente. Sé que transmitirás el entusiasmo de ser canalina y que 

llevarás el nombre de Canals bien alto. No tengo ninguna duda.

A mi sólo  me queda acompañarte en esta experiencia tan bonita que vas a vivir. Disfrútala, 

Alba, vive la  esta con mucha intensidad. ¡Se feliz, cariño mío!

Canta, baila, ríe, grita

Alba, cuando lo estés pasando en grande, cuando des  les al compás de la música, cuando 

te duelan los pies, cuando el sueño te venza .. no olvides que tu familia está contigo.

Mientras tanto yo estaré discretamente a tu lado para lo qué tú necesites. ¡Que orgullosa 

me siento! Un cosquilleo nervioso recorre mi espalda y me estremezco. ¡Tengo los pelos de 

punta! No puedo seguir hablando .

¡Te queremos!

Raquel Munera  madre de Alba) 

PARA ALBA

ESCRITO ALBA
GIMÉNEZ MUNERA

FESTERA DE GRÀCIA INFANTIL 2016
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Adriana Ballester Olmo

Candela Albi ana Bellver

Carmen Llopis Martínez

Aitana Llopis Morales

Carmen Albi ana Bellver

Gabriela Giner Ferrer

N
-

N
-
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Jimena Lillo Berenguer

Laura Martínez Ba ó

Teresa Tormos Morales

Karla Mollá Colomer

Lola Prats Penadés

Yurena Benlloch Palop

N
-
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