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Benvolguts canalines i canalins,

Aquesta és la segona vegada que em dirigisc a 
vosaltres des d’aquest espai tan especial del Lli-
bre de Festes, i alhora és l’última vegada que ho 
faré gaudint de l’honor que significa ser l’Alcalde 
de Canals. Sens dubte, és una experiència que 
duré al meu cor la resta de la meua vida i no tinc 
paraules per expressar la gran satisfacció que 
això suposa. Per exemple, encara sent a flor de 
pell l’emoció de lliurar la bandera de Sant Antoni, 
la de la Vila de Canals, als festers de l’any passat.

Ostentar el càrrec d’Alcalde comporta una gran 
responsabilitat i moltes hores de treball i dedica-
ció, encara que de vegades no es veu, en servei 
al poble. I malgrat que contínuament apareixen 
problemes i entrebancs que dificulten aquesta 
tasca, podeu estar segurs que la realitze sempre 
pensant en la millora de la qualitat de vida dels 
meus conciutadans. Tot i els moments difícils, i 
probablement amb alguna que altra errada, l’ob-
jectiu cada dia és posar el meu gra d’arena per 
fer de Canals el poble que tots mereixem.

Tots els començaments són complicats, però 
des de l’equip de govern estem treballant inten-
sament des de fa més d’un any en els canvis ne-
cessaris al nostre poble; uns canvis que ens per-
meten construir entre tots un futur més amable, 
just, obert i optimista per als canalins i canalines. 
Durant aquest temps estem posant les bases 
per transformar la nostra en una localitat més 
respectuosa amb el medi ambient; amb regla-
ments més justos i equitatius; amb uns carrers 
i espais pacificats i per a tots; amb una oferta 
cultural, esportiva i juvenil ambiciosa; amb una 
Casa de la Vila transparent i eficient... En defini-

tiva, ja hem donat les primeres passes d’un camí 
els fruits del qual anirem veient en els pròxims 
anys. Ara estem de festa major, i cal estar a punt 
per gaudir-la com només els canalins i canalines 
ho fem, sense contemplacions. Hem de viure-la 
al carrer, i a casa amb les portes obertes de bat a 
bat, fent partícips a totes aquelles persones que 
s’acosten a visitar-nos aquests dies. Però també 
hem de viure la festa mantenint la seua essèn-
cia, i evitant caure en distraccions secundàries i 
superficials que puguen desvirtuar-la. La nostra 
festa és suficientment gran i autèntica tal com 
l’hem celebrada al llarg dels anys. I és així com 
tenim l’obligació de deixar-la als nostres fills, en 
les mateixes condicions que els nostres pares 
ens l’han transmesa a nosaltres. En eixe sentit, 
cal reconéixer la tasca i posar en valor la faena 
del Consell de la Festa, com a màxim defensor 
de la nostra tradició.

Des de l’Ajuntament, i en nom de tots els ciu-
tadans de Canals, vull agrair la labor realitzada 
als festers i festeres, familiars i qualsevol perso-
na vinculada al món de la Festa. A tots ells els 
desitge que tot isca com ho han preparat, però 
sobretot que ho passen i ens ho facen passar 
d’allò més bé.

Per finalitzar, canalins i canalines, us anime a par-
ticipar en tots els actes que els festers i festeres 
de 2017 han preparat. Però cal que ho fem, com 
a mi m’agrada sempre dir, amb coneixement i 
mesura, pensant i posant-nos en el lloc d’aque-
lles persones que volen gaudir de la nostra Festa 
d’una manera més intima i tranquil•la.

Per darrera vegada com a Alcalde, Vítol i Vítol a 
Sant Antoni, Vítol i Vítol a Canals.

Joan Carles Pérez Pastor
AlcAlde de cAnAls

Saluda



Divendres 25 NOVEMBRE 2016

20.00 H
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 2017.

A continuació, al Centre Cultural “Ca Don José”, inauguració i 
lliurament de premis del Cartell de les Festes Patronals de 2017.

Dijous 8 DESEMBRE 2016

00.00 H
Plaça Major.

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

sAnT AnTOnI 2017

Canals
PROGRAMACIÓ FESTES

2
CANALS SANT ANTONI 2017

CO
RR

ES
PO

N 
AL

S 
AC

TE
S 

OF
IC

IA
LS

.



Divendres 23 DESEMBRE 2016

20.00 H
Centre Cultural “Papa Calixte III”. 
Presentació del llibre de Festes Patronals de 2017.

Diumenge 1 GENER 2017

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.
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Dijous 5 GENER 2017

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
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.

FestescAnAls en
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Divendres 6 GENER 2017

12.00 H
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de 
presentació de la Fes tera de Gràcia Infantil 
del 2017, Srta.  MARTA ARGENT BONANY.

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

Dissabte 7 GENER 2017

20.00 H
Al Pavelló Ricardo Tormo, acte de 
presentació de la Fes tera de Gràcia del 2017, 
Srta.  CARMEN MASET IBÁÑEZ.

Dijous 12 GENER 2017

20.00 H
A l’Església Parroquial. IX Jornades 
Santantonianes. 
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Divendres 13 GENER 2017

Vesprada. Fira artesanal.
Avgda. Vicente Ferri.

20.00 H
A l’Església Parroquial. IX Jornades 
Santantonianes. 

Dissabte 14 GENER 2017

Matí-vesprada.Fira artesanal.
Avgda. Vicente Ferri.

10.00 H
Al Pavelló “Ricardo Tormo”.
XV Trobada de Boixets.

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

FestescAnAls en
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Diumenge 15 GENER 2017

Matí-vesprada.Fira artesanal.
Avgda. Vicente Ferri.

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

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

18.00 H
En la avda. Vte. Ferri, recepció de les Bandes de 
Mú sica participants en el 46º Festival de Bandes 
de Música de Sant Antoni.

18.30 H
Al Pavelló Municipal, celebració del 46º Fe-
stival de Ban des de Música de Sant Antoni.
Societat Unió Musical de Sueca.
Associació Musical Canalense.

Pa trocina: Ajuntament de Canals.
Organitza: Asociación Musical Canalense 



Dilluns 16 GENER 2017

09.30 H
Cavalcada dels Festers infantils, 
anunciadora de las Festes Patrona ls.

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 Fes ter de la 
Bandera de Sant Antoni i Primer Vitol.

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

16.30 H
Al “Casino Gran” presentació dels Festers 
de Sant Antoni per l’any 2018.

17.00 H
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 Muni ci pal, 
amenitzada por l’Orquestra  
“SEVEN CRASHERS”. 

FogueradIA de lA
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Dimarts 17 GENER 2017

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.

Sant AntonidIA de
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ParellsdIA dels

Dimecres 18 GENER 2017

10.00 H
Eixida dels Festers “Cuiros” i 
“Bandera” des de la Plaça Major per 
tota la població, fina litzant 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 casso les”.

21.30 H
Castell de focs artificials a càrrec de la 
Pirotècnia Turis 

Diumenge 22 GENER 2017

12.00 H
A la casa del Fester. 
Acte de trasllat de la Ba ndera 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.

Seguidament, es realitzarà la “Pl antà 
d’arbres”.
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Cada vegada que proclamem l’Evangeli del dia 
del nostre Patró hi ha una pregunta que sorgeix 
al meu interior: com, siguent el mateix Jesus, el 
jove no va dir : Sí! ho deixe tot i me’n vaig amb tu?…  
La mirada de Jesús debía ser una mirada profun-
da, encissadora , serena, plaent… no sé! Divina! I 
el jove ni tan sols respon…se’n va … Quin misteri!

Totalment diferent fou la del Pare Sant Antoni: 
Ho deixà tot! I la seua vida tingué un sentit di-
ferent. Açò és el misteri de la llibertat de l’home 
que naix de l’amor de Déu.

Hui quan pareix que els fonamentalismes es-
tán prenent força què bé  faríem d’aprendre del 
nostre Déu: respectar la llibertat de l’altre…

La llibertat, he dit, naix de l’amor de Déu i, tal 
vegada, ahí trobem la resposta al perquè hui van 
creixent els crits i les accions, de vegades solapa-
des i amb una hipocresía “supina” (alguns parlen 
de lo “políticamente correcto”), que llimiten la lli-
bertat dels altres.

Quant hem d’aprende de Déu!: “Si no tinc amor 
no sóc res…”  (Cor 13).

Les festes són un bon moment per a transme-
tre eixe amor. Des del respecte als altres (quan-
tes vegades el perdem per deixar-nos portar pel 
món de les adiccions), des de la valoració a l’altre 
(quantes vegades se’ns oblida que tots som iguals 
i no importa ser home o dona, creure o no, tin-
dre esta o l’altra tendència…), des de la valoració 
del compromís per l’altre  (quantes vegades hem 
substituit la paraula “sacrifici” pel “me apetece” i és 
curiós comprovar com moltes coses de les que es 
fan, o no, depenen d’alguna subvenció…). Les fes-
tes, al final, són un bon moment per a treballar, 
no ja per la llibertat, sino per l’alliberament.

Açò ens demana dues coses: una acció (sempre 
interior) i un objectiu (ser cada vegada més lliu-
res). La llibertat aconseguida des de aquestes 

intuicions podem afirmar que és la saviesa de 
la vida. Saviesa que el Pare Sant Antoni vixqué 
amb gratitut i amor.

Per altra banda l’any que comencem va a ser un 
any ple de noves oportunitats per a créixer i fer 
este món un poc més millor. Enguany, si Déu vol, 
el dia 15 de setembre, Festa litúrgica de la Mare 
de Déu del Dolors, iniciarem les celebracións 
conmemoratives del XXV Aniversari de la Coro-
nació de la Mare de Déu. Moltes coses podem 
fer i moltes farem amb la seua ajuda. És un ani-
versari que conclourem el 24 de març de 2018, 
festa local de la nostra Patrona. Vos anime a par-
ticipar 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 Nat-
zaret-  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 nové 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 Ban-
dera i al Cuiros, a les festeres de Gràcia Major i 
Infantil i les seues corts i a tots el que fan pos-
sible que un any més, com mana la tradició, pu-
guem 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!!!

Saluda
recTOr de cAnAls
Mn. Emili Úbeda
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Per al grup d’amics i Festers, és un plaer po-
der-nos adreçar a través d’aquestes línies, a tot 
el poble de Canals, per tal d’expressar-vos tant 
l’honor com l’agraïment, de dur endavant les 
Festes Patronals de Sant Antoni 2017.

És un honor grandíssim ser Fester a Canals per-
què entre altres motius, molts veïns són els que 
voldrien fer-ho però pocs els que tenim la sort de 
ser-ho. Molts anys d’espera, molts mesos de pre-
paratius, moltes hores de treball, molts sacrificis 
personals i professionals, són algunes de les con-
dicions i a la vegada, conseqüències de ser Fester 
a Canals. Per això és tan bonic, tan emotiu i tan 
increïble, ser Fester de Sant Antoni Abat al nostre 
volgut poble. La gent et para pel carrer i t’alenta 
per a complir amb la tasca encomanada; altres 
senzillament et saluden amb un breu “això ja està 
ahí!” i molts sou els que sense condicions s’oferiu 
a ajudar-nos amb unes o altres de les mil històri-
es que completen aquesta festa i que fins que no 
entres de ple, no eres coneixedor. Per tant, tot un 
honor, un plaer i un orgull representar Canals en 
les Festes de Sant Antoni Abat 2017.

I en aquesta vida, una premissa que prompte t’en-
senyen els pares i les mares, és la de ser agraït amb 

qui correspon. I això és el que nosaltres volem 
fer ací i ara, en el Llibre més important del poble, 
donar les gràcies a tots i totes els que d’una ma-
nera o altra heu fet possible que la Festa del 2017 
siga una realitat, i que nosaltres, formem part 
important en ella. Sens dubte, començarem per 
les Festeres i els Festerets, els seus pares i ma-
res, sense els quals açò no seria possible. També 
als centenars de comerços i empreses que s’heu 
anunciat al cartó i altres modalitats de publicitat; 
als col·laboradors que des del primer moment 
heu prestat els vostres recursos i el vostre temps; 
a les famílies i els amics, que ens heu recolzat en 
aquesta tasca; i sobretot, i d’una manera especial, 
a les nostres parelles i fills, que heu sabut pres-
tar-nos el temps que merescudament és vostre. 
A tots i a totes, mil gràcies.

Per últim desitjar-vos, canalins i canalines, que pas-
seu unes grans festes, que visqueu cada minut com 
si fora únic, que perdoneu les errades que sense 
voler cometrem i que junts, fem sentir al Pare Sant 
Antoni l’alegria de viure com un poble unit.

VÍTOL I VÍTOL 
AL NOSTRE PATRÓ DEL POBLE! 

VÍTOL!!!

SaludaFesTers 2017
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JORDI CERDÁ AVILÉS 

SAÚL SÁnChEz REAL

MAnUEL SAnChIS POLOP 

JAVIER CALABUIG GRIMALTOS
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ERnESTO CALABUIG LÓPEz hÉCTOR LLORET JUAn

CÁnDIDO ARGEnT CALATAYUD
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JOSÉ LUIS BELDA GInER JOSÉ MIGUEL MOLTÓ JUAn

RICARDO REQUEnA MUÑOz VICEnT SAnChIS POLOP
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Carmen Maset Ibáñez
FESTERa dE gRàcia 2017

Me dijiste que reina serías, 
mucha alegría en mi sentí, 
viendo tu felicidad 
yo también la compartí 
al ver en tu bello rostro 
ese semblante feliz.

La felicidad ni se busca, 
ni se compra, 
la llevas dentro de ti; 
pero nunca será completa 
si no la sabes compartir.

hay que saberla apreciar 
cuando está dentro de ti, 
porque se puede marchar 
sin poderlo remediar 
cuando creas estar feliz.

Carmen 
tienes alegría y juventud, 
eres sincera y hermosa, 
más bonita que una rosa 
en su más llena plenitud.

Tu abuela y tu madre 
fueron las dos festeras 
teniendo mucha ilusión 
en que tú también lo fueras.

Siguiendo la tradición 
en un más alto escalón 
reina tu serás 
ya que tienes la ocasión.

Solo una vez en tu vida, 
tu mundo puede cambiar, 
tienes esa opción, 
no la dejes escapar.

Disfruta de esta ocasión 
por lo que vas a conseguir 
que la vida es muy corta 
y la empiezas a vivir.

El tiempo 
no se mide por relojes 
ni tampoco calendarios, 
se rige por momentos buenos 
o por otros imaginarios.

no puedes imaginar 
lo bien que te lo vas a pasar, 
días de alegría 
y de inmensa felicidad, 
pero no serías CAnALInA 
si esto tu algún día 
lo llegaras a olvidar.

Muchas amigas harás, 
juntas la fiesta haréis, 
con ellas recordaras 
allá donde os encontréis, 
de Sant Antoni, la foguera 
y els parells.

Una hermosa hoguera harán, 
no te enamores de ella 
ya que pena te dará 

cuando veas tu quemar 
una cosa tan bella.

A tus padres o a ti 
no sé a quién felicitar, 
del sacrificio que ellos hacen 
por quererte contentar, 
esperando que algún día 
tú lo puedes apreciar.

Buena fiesta os deseo 
a los que vais a colaborar, 
y así que todo el pueblo 
os pueda felicitar.

Aprovecho esta ocasión 
para poder invitar, 
a todos los forasteros 
con permiso de la autoridad, 
y también de los festeros.

Como buen canalí que soy 
un vítol voy a echar 
dedicándolo a la fiesta 
y al pueblo de Canals.

VÍTOL I VÍTOL 
AL nOSTRE PATRÓ 
DEL POBLE...
VÍTOL!

Del teu iaio 
Enrique Ibáñez 
(Pote)





Arantxa Fasanar Palop

Laura Garrigós Gómez

Andrea Ferrer Aleix Arantxa Campos Bononad

Esther Alvarez Fayos

Lidia García Vidal

cORT 
d’HONOR



Paula Mira Sierra

Teresa Mollà Garcia

Mireia Flor Solves Miriam Martínez Palop

Sara Martínez Calatayud

Yesica Fasanar Palop
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hui et vull recordar
aquell primer dia,

que al meu pit
et vas recolzar,

buscant en la mirada
sentir-te acompanyà.

hui soc jo la que busque
i et veig al meu costat,

veig una preciosa xiqueta
dolça, bonica i educà,
brillant com l’Argent 
i sempre de Bonany.

hui sigues
Festera de Gràcia,

des del cor i la felicitat 
que hui preciosa,

bonica meua
seguim al teu costat!

mbp

Marta Argent Bonany
FESTERa dE gRàcia iNFaNTiL 2017





Carla Sarrión Lorente

Elsa Aragoncillo Martínez

Carmen Sanchis Cerdá

Elsa Cerdá Micó

cORT 
d’HONOR iN

FaNTiL



helena Arnau Felipe

Marta Jarque Vila

Esther Barberà Requena Gema Sanchis Cerdá

Joana Sancho Sanchis

Rebeca Cerdá Micó
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