




Editorial

U
n any més, en arribar el mes 
de juny, des de la Joventut 
Antoniana ens preparem 
per a recordar la figura del 
nostre patró, sant Antoni 

de Pàdua, qui és per a tots nosaltres 
model d’estima i atenció cap als més 
necessitats. Aquest any ho fem, si fora 
possible, d’una manera més especial; 
ja que ens disposem a viure el cente·
nari de la Joventut Antoniana el prò·
xim any 2018. 

Amb la celebració d’aquests cent anys 
de vida, Déu ens regala una magní·
fica oportunitat per a donar gràcies 
per tots els fruits que ha donat aquesta 
associació, per a reconéixer la col·
laboració de tants i tants vila·realencs 
que al llarg dels anys han volgut com·
prometre’s amb aquells preferits del 
Pare, els més pobres. 

Aquest any de festa que iniciem és un 
bon moment per a fer la vista enrere, 
recordar el camí recorregut, aprofitar 
el testimoni de tantes persones que 
ens han precedit i mirar el futur amb 
esperança. Un futur que, com sempre 
han fet els antonians, tindrà com a eix 
central de la seua missió els pobres, 
aquells que donen sentit a l’existència 
de la nostra entitat. 

La nostra societat, moltes vegades mas·
sa individualista i aliena als problemes 
dels altres, reclama i necessita més 
que mai de persones dispostes a obrir 
el cor a les necessitats que els envol·
ten. Afortunadament, a Vila·real, po·
dem donar gràcies per comptar amb 
moltes persones solidàries i compro·
meses que porten a terme la seua ac·
ció cap als pobres des de l’Evangeli. I 
és aquest precentenari un bon moment 
per a donar gràcies a Déu per totes 
aquestes persones que durant aquests 
cent anys han sigut testimoni de l’amor 
del Pare cap als més desfavorits. 

Des d’aquesta publicació, us volem 
convidar a participar de tots els actes 
que hem preparat en honor al nostre 
patró, sant Antoni de Pàdua, i que do·
nen inici a les celebracions d’aquest 
centenari de la Joventut Antoniana. 

La Junta
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Querida Joventut Antoniana:

O
s agradezco sincera·
mente la posibilidad 
que me ofrecéis para di·
rigirme a vosotros des·
de estas páginas como 

vuestro Obispo, padre y pastor. Antes 
de nada os saludo con especial afec·
to a todos los miembros de Joventut 
Antoniana y os felicito de todo cora·
zón por los cien años de andadura 
de vuestra Asociación. Con vosotros 
deseo dar gracias a Dios por este 
Centenario de vida y misión de vues·
tra Asociación al servicio de los más 
pobres y necesitados de la ciudad y 
pueblo de Vila·real.

Una efeméride tan importante, como 
es el Centenario de vuestra Joventut 
Antoniana, os brinda la oportunidad 
para deteneros un momento y hacer 
un pequeño alto en el camino. Dios 
os ofrece la gracia para mirar con 
gratuidad el pasado, lleno de buenas 
obras de amor hacia los necesitados, 
una muestra del amor misericordioso 
de Dios a través de vosotros. El Cen·
tenario es también un momento para 
analizar con humildad y vivir con 
pasión el presente y es, sobre todo, 
una ocasión propicia para mirar y 
abrazar con esperanza el futuro. San 
Antonio de Padua os ayudara en esta 
tarea.

Tenéis a San Antonio por patrono, es 
decir, como modelo y guía de vuestra 

Asociación: él dirige vuestra mirada a 
Cristo Jesús para llevaros al encuentro 
personal con Él; como Antonio, sabe·
mos bien de Quién nos hemos fiado. 
Las necesidades materiales y espiri·
tuales de nuestros conciudadanos son 
muchas y las dificultades para llevar 
el amor de Dios a los hombres, tam·
bién; pero el Señor resucitado camina 
siempre con nosotros, nos alienta y 
nos envía a la misión: Cristo resucita·
do es la razón de nuestra esperanza. 

“El santo de todo el mundo”, 
como le llamó el papa León XIII, es 
de los santos que más se han granjea·
do el corazón y la estima del pueblo 

cristiano. Es conocido, amado e invo·
cado preferentemente por el pueblo 
humilde, que ha vislumbrado en él al 
dispensador de los tesoros celestiales 
y al protector decidido de los intere·
ses de los pobres. El historiador Surio 
dice de él que visitaba a menudo las 
iglesias y monasterios de la ciudad de 
Lisboa y que era compasivo con los 
pobres, a quienes socorría en sus ne·
cesidades. Todo ello lo basaba en un 
amor y conocimiento cada vez más 
profundo de Jesús y del Evangelio, en 
un seguimiento fiel de Cristo basado 
en una intensa vida de Oración y en 
el amor a la Eucaristía, que le llevaba 
a entregarse a la misión del anuncio 
de Jesucristo, a quien descubría y 
amaba en los pobres y necesitados. 
“El gran peligro del cristiano es 
predicar y no practicar, creer 
pero no vivir de acuerdo con lo 
que se cree”, decía San Antonio. Y 
este fue el lema de su vida.

Este es mi deseo para la Joventut 
Antoniana. Que como San Antonio 
seáis verdaderos discípulos de Jesús y 
del Evangelio, y misioneros del amor 
compasivo y misericordioso de Dios 
para con los más pobres. Muchas fe·
licidades en vuestro Centenario y ad 
multos annos.

Con mi afecto y bendición

Casimiro López Llorente

+Obispo de Segorbe-Castellón

Que como San Antonio 
seáis verdaderos 

discípulos de Jesús 
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y misioneros del 
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misericordioso de 

Dios para con los más 
pobres

Saluda del Bisbe

Tras las 
huellas de 
Antonio de 
Padua
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Estimados hermanos de la Joventut An·
toniana de Vila·real. El Señor os dé su 
paz:

Os disponéis a celebrar con 
gozo el centenario de la 
fundación de este grupo 
que, a la sombra del con·

vento de los frailes franciscanos de 
Vila·real, tantos y tan buenos frutos ha·
béis venido dando en beneficio de los 
más desfavorecidos.

Cumplir cien años de historia signifi·
ca muchas cosas. La primera que se 
me ocurre es que la llamada de Dios a 
los fundadores para llevar a cabo Su 
obra de misericordia sigue presente 
entre los jóvenes de Vila·real. Cuando 
decimos que Dios ni existe ni habla, 
tendríamos que decir que no estamos 
lo suficientemente atentos a la realidad 
que nos envuelve. Quien es sensible a 
los más pequeños de nuestra sociedad 
y no se hace oídos sordos al Evangelio 
de Jesucristo, cae en la cuenta del gri·
to de Dios a través del dolor.  

Jesús de Nazaret nos dijo que “ten·
dríamos entre nosotros siempre a los 
pobres” (Mt 26,11). De igual modo 
dejó claro que “el Reino de Dios lo 
heredarán quienes dieron de comer al 
hambriento, de beber al sediento, hos-
pedaron al forastero, vistieron al des-
nudo y visitaron al preso” (Mt 25,35). 
Esta palabra es suficiente para poner 
a los creyentes en situación de entrega 
por los más desfavorecidos. La compa·
sión por los demás no es una moda, 

ni lo tiene en exclusiva un grupo de 
personas o una religión concreta. Más 
bien, es una dimensión que configura 
a toda persona de buena voluntad. En 
el caso de los creyentes, esta buena 
voluntad viene iluminada por Jesucris·
to, modelo perfecto de persona que 
se entrega amorosamente por todos 
hasta la muerte. Por eso, esta llamada 
de Él a entregarnos por los demás es 
única, definitiva.

La segunda cosa que quiero subrayar 
es la importancia del intercesor que 
matiza vuestra labor, San Antonio 
de Padua. Este Hermano Menor fue 
preclaro en sabiduría y gracia, tam·
bién en libertad. Esta libertad, unida 
a las otras cualidades, hizo que se 
presentase ante las gentes con deci·
sión y sencillez, anunciando la Pala·
bra de Dios y aportando algo que, 
a los predicadores de entonces y a 
los de ahora nos cuesta hacer: conec·
tar el Evangelio con las necesidades 
más profundas y reales del pueblo de 
Dios. Anunciador de la buena noticia 
de Dios a la vez que denunciador de 
las injusticias de su tiempo. Defensor 
de los más débiles, profeta que re·
mueve conciencias, buscador del Rei·

no de Dios y su justicia. El Evangelio 
llevó a San Antonio a vivir la caridad, 
por eso, la Joventut Antoniana habéis 
tenido el acierto de acogeros a un 
buen intercesor.

La tercera cosa que quiero significar 
es que no podemos dejar de seguir 
escuchando los gritos de los más po·
bres a la vez que discernir “la Pala-
bra de Dios que es siempre nueva, 
más cortante que espada de doble 
filo que penetra hasta la división del 
alma y el espíritu… y es poderosa 
para discernir los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Hb 4,12). 
Este mundo sigue planteándonos re·
tos importantes a nivel global y local. 
La célebre frase del escritor urugua·
yo Eduardo Galeano creo que sigue 
siendo buena para nuestros tiempos: 
“mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas 
puede transformar el mundo”.

Dios os bendiga por intercesión de 
San Antonio hoy y siempre.

Fr Juan Carlos Moya Ovejero

Ofm · Ministro provincial

Saluda del Ministre Provincial

“No podemos dejar de seguir escuchando los 
gritos de los más pobres a la vez que discernir 
la palabra de Dios que es siempre nueva, más 
cortante que espada de doble filo que penetra 
hasta la división del alma y el espíritu” (Hb 4,12)
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É
s curiós que hi hagi un sant que 
li faci competència en popula·
ritat al sant fundador. Aquest 
és el cas de sant Antoni i sant 
Francesc d’Assís.

Segurament ens preguntarem per què 
i simplement podem dir que la causa 
sembla simple: és el que més miracles 
i favors feia als seus amics, pobres i 
marginats.

Alguns dels més famosos són els que 
va fer a Rímini. El primer: un heretge 
obstinat i incrèdul no volia admetre 
la presència del Senyor en les espè·
cies eucarístiques del pa i del vi. El 
sant li va proposar de fer una prova: 
que portés una mula que hagués estat 
sense menjar tres dies i ella donaria 
testimoni del que ell negava. Es va 
reunir tot el poble per veure el resul·
tat d’aquesta aposta; la mula es va 
agenollar davant del Santíssim Sagra·
ment i no es va aixecar per anar a 
menjar, fins que el sant no li va donar 
permís. I clar: l’heretge també es va 
agenollar davant del Santíssim des·
prés de tal testimoniatge.

L’altre va passar també a Rímini, on la 
gent es burlava dels sermons del sant; 
per açò, va decidir fer la predicació 
als peixos, els quals, acostant·se a la 
vora del mar, van aixecar el cap per 
sentir la bona notícia per la predica·
ció del sant.

Fent una mena de comparació, po·
dríem dir que sant Antoni posava en 
escena i acció igual com Jesús expli·
cava al poble els misteris del regne en 
paràboles. 

En el cas de Jesús, trobem que els seus 
miracles tenien un objectiu molt clar: 
l’ensenyament, la revelació. De la 
mateixa manera que ensenyava amb 
paràboles, ho feia amb miracles. Po·
dríem dir que aquest era el camí que 
obria al poble un coneixement de la 
seva persona i de la matèria de la qual 
estava fet l’ésser humà.

Sant Antoni, fent·se imitador fidel de 
Jesús, va fer molts miracles, no només 
per ajudar la gent, sinó per ense·
nyar·los el camí, per descobrir la ve·
ritat més profunda que hi ha en cada 
persona. La seva predicació no va ser 
de paraula, sinó de representacions i 
miracles que donaven ensenyament i 
vida autèntica a tot el poble.

Aquest llenguatge de la representació, 
l’acció i la comunicació evangèlica 
ens planteja uns nous desafiaments en 

el nostre món globalitzat i hipercomu·
nicat. Diu el papa Francesc que avui 
més que mai estem comunicats: mòbil, 
Internet…, però cap afora, en una co·
municació virtual, líquida. I ens convi·
da a retrobar una manera concreta de 
generar un diàleg cap endins i vers els 
que estan al nostre costat.

Jesús va deixar el món espiritual per 
fer·se home, carn, i d’aquesta manera 
va generar un diàleg concret amb els 
més desemparats de la creació, que 
no són sinó la humanitat. Ens va en·
senyar que, obrint les orelles i els ulls, 
podem trobar·nos i trobar d’altres en 
la mateixa condició que la nostra; ens 
va ensenyar que no estem sols i que, si 
ens descobrim com a germans, podem 
donar al nostre món un poc de vida 
veritable i de pau. 

Sant Antoni va ser un gran predicador 
i un germà molt proper dels marginats. 
Va estar al seu costat, comunicant·los 
en un llenguatge accessible i creatiu 
els misteris del regne: que no estem 
sols i desemparats, sinó que Jesús es 
va fer un de nosaltres perquè nosaltres 
siguem u en ell.

Amb bon ànim, germans, caminem i 
comuniquem junts la vida i miracles de 
Jesús, com va fer sant Antoni, encara 
que potser sense burrets o peixos.

Fr Luis Ángel Gerardo Sarapura

Sant Antoni va ser 
un gran predicador i 

un germà molt proper 
dels marginats

Sant Antoni, vida i miracles

Des del convent
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Ver
Hace un año aproximadamente algu·
nos miembros de la junta directiva de 
la Joventut Antoniana, vinieron a soli·
citar ayuda para poner en marcha un 
proyecto sobre el que llevaban tiempo 
reflexionando. Su gran preocupación 
era y es la situación de muchas fami·
lias del entorno de su parroquia que 
estaban viviendo una realidad de po·
breza de la cual parecía muy difícil 
salir: desempleo permanente, dificul·
tades para poder hacer frente a los 
gastos de la casa ·luz, alquiler, agua·, 
no tener los alimentos necesarios para 
todos los miembros de la familia, des·
conocimiento de nuestro idioma en 
algunos casos… Un conjunto de situa·
ciones, todas ellas, representativas de 
lo que están viviendo miles de familias 
en nuestro país, millones a nivel mun·
dial.

La gran preocupación era como ayu·
dar a estas familias, a cada uno de sus 
miembros. No solo respondiendo a las 
necesidades inmediatas y urgentes, 
como dar comida o pagar el alquiler 
de la vivienda ·que es y ha sido impor·
tante en el compromiso cristiano de la 
Joventut Antoniana·, sino cómo aportar 
herramientas y establecer condiciones 
para que las personas pudieran salir 
por ellas mismas de esa realidad, dar 
“cañas para que puedan pescar ellas 
mismas”. En definitiva, cómo hacer 
para que los hijos e hijas de esas fami·
lias no continúen sufriendo las mismas 
condiciones que sus padres y madres.

La situación no es fácil para las fa·
milias con menos recursos: seguimos 
con tasas de desempleo y pobreza 
muy importantes. En España tenemos 
una tasa de paro que se sitúa en el 
18,63%, situación que viven muchas 
de las familias que son atendidas por 
la entidad, y muchas de ellas son fa·
milias en las que todos sus miembros 
están en el desempleo. Todavía en 
España tenemos 1.387.700 hogares 
con todos sus miembros en paro.

Una de las grandes preocupaciones 
a abordar para poder plantear pos·
teriormente propuestas de acción, era 
la dificultad de estas familias para sa·
lir de esta situación y “la transmisión 
intergeneracional de la pobreza”: 
hijos e hijas que padecían la misma 
realidad de pobreza que sus padres. 
Pareciera que la realidad de la po·
breza es algo que se puede heredar 
y que de hecho se hereda. “Los es-
tudios analizados nos muestran una 
fuerte asociación entre las condicio-
nes de vida de padres e hijos. No es 
extraño en los centros de servicios so-

ciales ni en los espacios de las ONGs 
que actúan en este terreno, estar hoy 
atendiendo a los nietos de aquellos 
que atendieron hace 30 años, previo 
paso de los padres”(La transmisión in·
tergeneracional de la pobreza: facto·
res, procesos y propuestas para la in·
tervención. Fundación Foessa 2016).

En estas situaciones está emergiendo 
una problemática importante que no 
puede pasar desapercibida: la po·
breza infantil. Los datos a este res·
pecto cuentan con una elevada ca·
pacidad de impacto mediático pero 
no siempre acompañado de medidas 
que realmente permitan a la pobla·
ción infantil salir de la vulnerabili·
dad. En nuestra sociedad, la espa·
ñola, los datos en torno a la pobreza 
infantil nos sitúan, en el marco de los 
27 países de la Unión Europea, en 
el tercer lugar; solamente por detrás 
de Rumanía y Bulgaria. Además, a 
nadie se le escapa que la realidad 
de la pobreza infantil en España hay 
que enmarcarla en la realidad de fa·
milias pobres. 

La realidad de la pobreza infantil en España 
hay que enmarcarla en la realidad de 

familias pobres

Celebrar la 
solidaridad: 100 
años al servicio 
de las familias 
más vulnerables

Actualitat
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Juzgar
Desde esta realidad y a la luz de la 
propia experiencia y del compromiso 
cristiano de la Joventut Antonia, surge 
la pregunta de ¿qué más podemos ha·
cer y cómo lo podemos hacer, para 
que las repuestas a las familias les po·
sibilite mejorar de manera fundamen·
tal sus condiciones de vida?

Desde un auténtico compromiso cris·
tiano tenemos que ser capaces de 
ver la realidad y conocerla desde el 
sufrimiento de las personas, de fami·
lias que nos rodean, en carne propia. 
¡¡¡Cuánto sufrimiento hay!!! Debemos 
discernir esta realidad a los ojos del 
Evangelio y de la Doctrina Social de 
la Iglesia, para desde ahí, construir 
propuestas de vida y de acción que 
posibiliten que todas las personas y 
familias vivan con plena dignidad. 
Para ello tenemos que poner nuestros 
corazones, nuestras manos 
y algunos ingredientes que 
nos aporta el conocimiento 
de las ciencias sociales, la 
pedagogía, la sociología, 
la psicología, la economía, 
para junto con las personas 
que están viviendo esta si·
tuaciones trazar caminos de 
salida de las estructuras de 
pobreza y exclusión. Este es 
el camino emprendido por 
Joventut Antoniana con esta 
Escola de Família.

“La familia es la primera es-
cuela de los niños, es el gru-

po de referencia imprescindible para 
los jóvenes, es el mejor asilo para los 
ancianos. La familia constituye la gran 
«riqueza social», que otras institucio-
nes no pueden sustituir, que debe ser 
ayudada y potenciada, para no perder 
nunca el justo sentido de los servicios 
que la sociedad presta a sus ciudada-
nos. En efecto, estos servicios que la 
sociedad presta a los ciudadanos no 
son una forma de limosna, sino una 
verdadera «deuda social» respecto a 
la institución familiar, que es la base y 
la que tanto aporta al bien común de 
todos”. Homilía del Papa Francisco en 
Guayaquil·Ecuador (2015).

La familia para la Iglesia en su magis·
terio y en su Doctrina Social, está “en 
el centro de la vida social” (Carta a las 
familias. Juan Pablo II). “La familia es 
la célula fundamental de la sociedad, 
cuna de la vida y del amor en la que 

el hombre nace y crece” (Christifideles 
laici. Juan Pablo II)

La familia es “el lugar primero de la 
humanización” de la persona y de 
la sociedad y “cuna de la vida y del 
amor” (Christifideles laici. Juan Pablo 
II). Es el lugar primero de las relacio·
nes entre las personas, “célula primera 
y vital de la sociedad” (Apostolicam 
actuositatem, Concilio Vaticano II).

A partir de estos criterios es necesario 
crear condiciones para que las perso·
nas y las familias puedan realizar su 
función social y humanizadora. La ló·
gica que opera hoy en nuestra socie·
dad va en dirección contraria al amor 
humano. La flexibilidad, el desempleo 
y la precariedad laboral están provo·
cando salarios insuficientes, dificulta·
des para la conciliación y obstáculos 
para la realización de los proyectos 

personales y familiares. 
La alimentación, la salud, 
la educación, el hogar y 
su habitabilidad se han 
convertido en mercancías 
y no en derechos de obli·
gado cumplimiento.

La familia necesita reco·
nocimiento y protección 
social, más aún cuando 
la crisis económica ha 
puesto en peligro el papel 
imprescindible de las fa·
milias como red de apoyo 
social frente a la pobreza 
y la exclusión. 

Actualitat

La familia necesita 
reconocimiento y protección 
social, más aún cuando la 
crisis económica ha puesto en 
peligro el papel imprescindible 
de las familias como red 
de apoyo social frente a la 
pobreza y la exclusión
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Actuar
Desde estas claves el proyecto Escola 
de Família que Joventut Antoniana ha 
puesto en marcha, toma todo su sen·
tido, poniendo las condiciones para 
caminar hacia una respuesta más in·
tegral a la problemática que están vi·
viendo las familias.

Generalmente la palabra escuela nos 
recuerda a aprender lengua, matemá·
ticas…, nos recuerda a convivencia, 
nos recuerda a comunicación, a hacer 
amigos, a descubrir valores, etc…

La experiencia de familia nos evoca 
a casa, hermanos, padres, el espacio 
donde hemos crecido, donde se nos 
ha educado desde unos valores, don·
de hemos aprendido la solidaridad,… 
ha sido el espacio fundamental de so·
cialización junto con la escuela.

Todos estos son los objetivos que se 
pretenden llevar a cabo en la Escola 
de Família.

Son varias las respuestas que han pla·
nificado, todas ellas en proceso de cre·
cimiento y mejora, pero es un punto de 
partida significativo para seguir avan·
zado, desde criterios importantes:

•	Dar respuestas a los diferentes 
miembros de las familias con las 
que colaboramos; por eso el traba·
jo con los niños, con los padres y 
madres.

•	Poner las condiciones para que las 
familias se impliquen en la cons·
trucción de este espacio: no sola·
mente acuden al proyecto a recibir, 
también vienen a aportar y cons·
truir soluciones.

Las áreas de trabajo que actualmente 
se han puesto en marcha han sido las 
siguientes:

•	Un espacio de ayuda y apoyo a 
los hijos e hijas de las familias que 
están siendo atendidas para reali·
zar tareas de apoyo escolar pero 
también para que sea un espacio 
de convivencia, de integración, de 
descubrimiento y ejercicio de va·
lores como, la amistad, la solida·
ridad, la diversidad… No es una 
simple aula de apoyo académico, 
es mucho más. La importancia de 
apoyar espacios culturales es fun·
damental y no podemos dejar de 
hacerlo por desconocimiento del 
idioma, por falta de redes de apo·
yo, por dificultades para que los 
niños tengan actividades extraesco·
lares que enriquezcan sus procesos 
de maduración… Pero esto quere·
mos construirlo junto con los padres 
y que ellos también participen de 
esta experiencia, creando espacios 
de formación para los adultos, me·

jorando su capacidad educadora 
como familia y apoyando el cum·
plimiento de su función social.

•	Un espacio para el aprendizaje del 
idioma para aquellas personas que 
lo necesiten, que es más que unas 
clases para aprender castellano: 
son espacios de relación, de con·
vivencia, de integración, de cono·
cer la realidad, la cultura que nos 
rodea. 

Todo esto y más se esconde en el tra·
bajo que está realizando un admira·
ble equipo de voluntarias y voluntarios 
acompañadas por una profesional 
que aporta conocimientos psicológi·
cos, pedagógicos y de intervención 
en poblaciones vulnerables. Esta es la 
herramienta más valiosa que este pro·
yecto ha puesto en marcha, así como 
una voluntad firme por parte de los 
responsables de la entidad para res·
ponder de una manera más integral y 
cualificada, a las necesidades que se 
encuentran en las familias de su entor·
no.

Este servicio que presta la Juventud 
Antoniana se añade al servicio que 
durante décadas está aportando a 
cientos de personas: servicios de ayu·
da en alimentos, de ayuda para pagar 
los gastos básicos de vivienda ·luz, al·
quiler, medicamentos…·.

Siendo admirable e importante este 
trabajo, no podemos olvidar que es·
tos proyectos tienen que ir acompaña·

Hay que agradecer a 
la Joventut Antoniana 
este servicio y animar 
a todos los voluntarios 

y voluntarias

Actualitat
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dos de políticas públicas destinadas 
a incrementar el empleo, fomentando 
la incorporación al mercado de tra·
bajo de los padres y garantizando 
la cobertura social en situaciones de 
paro o inactividad forzosa. También 
se requiere de políticas que ayuden a 
familias sin ingresos reduciendo cos·
tes a los hogares (provisión pública 
de guarderías, ayudas a la vivienda, 
salud, etc.).

De igual manera serían necesarias 
políticas centradas directamente en la 
prevención de la pobreza y el fomen·
to del bienestar infantil, entre las que 
se encuentran aquellas que buscan 
asegurar un sistema educativo de cali·
dad y no discriminatorio, fortalecer a 

las familias, desarrollar barrios segu·
ros y viviendas dignas y fomentar la 
participación de los niños en activida·
des culturales y educativas, así como 
ofrecer respuestas específicas para 
grupos especialmente vulnerables.

Indudablemente hay que agradecer a 
la Joventut Antoniana este servicio y 
animar a todos los voluntarios y vo·
luntarias, y a la comunidad, en la que 
está inmerso este proyecto, para que 
continúe en este camino, y hacer que 
otra sociedad más justa y fraterna sea 
posible. ¡¡¡Gracias!!!!.

Charo Castelló

Gerente Fundació Tots Units

Actualitat
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Carísimos de Cristo...” pro·
nunciava des de faristol men·
tre alçava la vista dirigint·se 
als feligresos... Així iniciava 
sempre les seues homilies. 

El Pare José María Botella, tot i que 
feia ja uns quants anys que romania a 
l’ombra per qüestió de salut, no és un 
frare que puguem oblidar tots aquells 
que hem tingut el privilegi de conéi·
xer·lo, d’aprendre i compartir amb ell. 
I no l’oblidarem perquè haja estat un 
frare de gran personalitat, contundents 
homilies i decisions determinants, no... 

El P. José María serà recordat per la 
seua humilitat, per la seua discreció, 
per cedir sempre el protagonisme als 
altres, per confiar en els qui estaven 
al seu voltant sense imposar condici·
ons, per la tendresa i bon humor que 
transmetia als malalts quan els visitava, 
per la química que tenia amb els joves, 
pels acudits i somriure que regalava a 
tothom, perquè mai s’emprenyava..., 
encara que en alguna ocasió tinguera 
algun motiu. Franciscà de cap a peus, 
identificat al 100% amb la seua parrò·
quia però també amb Vila·real, no va 

L’home entranyable i 
estimat,  el pastor que 
va marcar una època a 
la parròquia

Comiat al P. José M. Botella
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Sobre la seua vida...

V
a nàixer a Callosa d’En Sarrià el 
24 de novembre de 1933. Fill de 
José i María va tindre una bonica 
infantesa, sempre va estar molt 
unit a la seua germana. Durant 

la seua joventut va formar part de la ban·
da de música del poble, participant de les 
festes i les falles. No és fins que finalitza el 
servei militar quan inicia els seus estudis en 

Balaguer. En 1958 inicia el noviciat en La Bisbal i un any després, el 27 de 
juliol de 1959 celebra la professió temporal. Va desenvolupar els estudis 
de Filosofia i Teologia en Berga i el 12 d’octubre de 1962 es produeix la 
seua professió solemne. L’ordenació sacerdotal va tindre lloc l’11 de juliol 
de 1965 i va desenvolupar els primers anys de ministeri sacerdotal a Bala·
guer i Lleida. Després va passar un temps a l’Argentina, on va desenvolu·
par la seua tasca junt amb els joves i impartint cursets de cristiandat. L’any 
1980 va arribar al convent del Carme de Vila·real per a ser titular de la 
parròquia de Sant Francesc. Ací ha estat tres dècades i a partir del 2010 la 
seua salut va començar a donar·li seriosos problemes, per això els últims sis 
anys va rebre assistència a la residència de ‘las Hermanitas de los Pobres 
de Castelló’, fins que el passat 9 de maig entregava la seua ànima al Pare. 
El 10 de maig i en el preàmbul del centenari de la Joventut Antoniana i del 
centenari del patronatge de Sant Pasqual, Vila·real s’acomiadava del fran·
ciscà que, sense dubte, va marcar una època. Vint·i·un capellans i frares, 
la màxima autoritat local i els 
representants dels grups de la 
parròquia, a més de feligresos 
i ciutadans que el coneixien i 
l’estimaven, van assistir a la 
missa funeral que va presidir 
el guardià actual, el P. Anto·
nio Valderrama. Finalitzada 
la cerimònia i abans de partir 
a la seua terra, on ha estat 
soterrat, Vila·real li va dedi·
car un sonor aplaudiment, 
un d’eixos aplaudiments que 
a ell tant li agradaven i que 
no dubtava en promoure en 
qualsevol ocasió que ho mereixia.

oblidar mai la seua Callosa d’En Sarrià 
i els dolços fruits dels nesprers que ell 
mateix s’encarregava de cuidar a l’hort 
del convent. Al costat del P. Lluís Pitarch 
va consolidar projectes, va reformar el 
convent i la parròquia i va veure créixer 
el barri, i en conseqüència, l’activitat 
parroquial.

Per a la Joventut Antoniana, el P. José 
María ha estat una de les figures més 
importants al llarg de la seua centenà·
ria història. Va ser director durant tres 
dècades i va proporcionar una gran 
estabilitat a una entitat que silencio·
sament es va convertir en fonamental 
dins el teixit social del municipi i també 
un referent entre els col·lectius francis·
cans de tota Espanya. Al P. José María 
li agradava conviure amb la joventut 
i per això sempre ha acompanyat els 
antonians, no sols en la seua espiritua·
litat sinó també en les seues vides. Ha 
estat testimoni de com els joves de la 
junta antoniana han completat els seus 
estudis o s’han consolidat en els seus 
treballs, de com s’han divertit, de com 
s’han enamorat i s’han casat, dels fills 
que han tingut... 

L’última ocasió que el vaig poder 
veure estava content, satisfet, molt emo·
cionat, tant, que les paraules no li sor·
tien i, amb el seu somriure i gesticula·
cions, va tractar d’explicar·me l’alegria 
que tenia de veure ‘els nostres xiquets’ 
corrent pel claustre mentre assajaven 
l’obreta de teatre i el ball del pregó 
de reis. No pensava que seria l’última 
vegada que ens veuríem, però efectiva·
ment estava ben a prop del final d’una 
vida i el principi d’una altra a la que el 
Pare Botella una vegada més ha acollit 
amb un somriure. 

Gloria Fortea

Comiat al P. José M. Botella
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DIUMENGE 4
17.30 h Visita als avis i àvies de la 
LA RESIDÈNCIA DE LA TERCE-
RA EDAT SANTA MARIA ROSA 
MOLAS d’Almassora per a amenit·
zar·los la vesprada amb diverses ac·
tuacions musicals.

DIMECRES 7
19.30 h El primer dia de TRÍDU-
UM EN HONOR A SANT AN-
TONI DE PÀDUA s’iniciarà amb 
l’eucaristia que presidirà i predicarà 
el pare fra Antonio Valderrama Pérez, 
franciscà, natural d’Estepa (Sevilla) i 
guardià del Convent dels Pares Fran·
ciscans de Vila·real. Participarà el cor 
de la parròquia de Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum.

DIJOUS 8
19.30 h El segon dia de TRÍDU-
UM EN HONOR A SANT AN-
TONI DE PÀDUA s’iniciarà amb 
l’eucaristia que presidirà i predicarà 
el pare fra Antonio Valderrama Pérez. 
Participarà el cor de la parròquia de 
Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum.

DIVENDRES 9
De 16.00 a 19.00 h Exposició del 
Santíssim i TORNS DE VETLLA
19.30 h El tercer dia de TRÍDU-
UM EN HONOR A SANT AN-
TONI DE PÀDUA s’iniciarà amb 
l’eucaristia que presidirà i predicarà 
el pare fra Antonio Valderrama Pérez. 
Participarà el cor de la parròquia de 
Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum.
23.00 h VIGÍLIA organitzada per 
la Joventut Antoniana. Estona d’ora·
ció i reflexió conduïda pel pare fra 
Luís Enrique Arrieta i el pare fra Pedro 
Botía, membres de la Pastoral Juvenil 
Vocacional Franciscana, procedents 
del Convent de Sant Antoni d’Àvila.
Convidem a participar a tots aquells 
que vulguen acostar·s’hi, així com a 
associacions i moviments de la ciutat.

DISSABTE 10
20.00 h En la Parròquia Sant Fran·
cesc, XERRADA FORMATIVA 
per als membres de l´associació i de·
vots de Sant Antoni de Pàdua titula·
da: “Acció social i franciscans laics”, 
a càrrec del pare fra Miguel Ángel 
Escribano Arráez, franciscà de la 
Provincia Franciscana de la Immacu·
lada Concepció, natural d´Albacete, 
Doctor en Dret Canònic i Director de 
l´Institut Teològic de Murcia.

RECORDEM QUE
Per a inscriure’s per a vestir la medalla s’ha d’acudir a la seu de l’associació 
el dimarts 30 de maig i el 6 de juny a partir de les 19 hores.
Si algun antonià ha canviat de domicili, ha d’acudir a la seu de l’associació a 
proporcionar les noves dades.
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DIUMENGE 11
10.30 h Celebració de la FESTA 
DE LA JOVENTUT ANTONIA-
NA, acte central de les festes, amb 
la Solemne Eucaristia que presidirà 
i predicarà el pare fra Miguel Ángel 
Escribano Arráez, franciscà de la 
Provincia Franciscana de la Immacu·
lada Concepció, natural d´Albacete, 
Doctor en Dret Canònic i Director de 
l´Institut Teològic de Murcia. Participa·
rà el cor de la parròquia. Assistiran 
representants de les associacions i 
moviments religiosos de la nostra ciu·
tat. 
Posteriorment, PROCESSÓ en honor 
a sant Antoni de Pàdua, pels carrers 
de Betxí, Tremedal, Sant Antoni, Com·
te Albay, plaça de la Vila, plaça Ma·
jor, Major Sant Jaume, Raval de Sant 
Pasqual, Plaça Sant Pasqual i final a 
la Basílica de Sant Pasqual Baylón. 
Tot seguit, es llegiran les butlletes.

15.00 h El restaurant El Molí aco·
llirà el dinar de germanor organitzat 
per la Joventut Antoniana, caracterit·
zat per la trobada i companyia dels 
amics antonians. Tots els assistents 
han d´adquirir previament els tiquets 
per al dinar per 20 € als punts de ven·
da habituals: Papeleria Carmen, Es·
tanc la Creu, Perruqueria Celia, Forn 
de pa Sant Antoni. Places limitades.  
Data límit per adquirir els tiquets: dis·
sabte 3 de juny.

DILLUNS 12
20.00 h PROCESSÓ DE RE-
TORN de la imatge de Sant Antoni 
de Pàdua des de la Basílica de Sant 
Pasqual Baylón pels següents carrers: 
Plaça de Sant Pasqual, Raval de Sant 
Pasqual, carrer Major, Major Sant 
Domènech, Raval del Carme fins la 
parròquia de Sant Francesc.

DIMARTS 13
19.30 h FESTIVITAT DE SANT 
ANTONI DE PÀDUA. Solemne 
eucaristia presidida pel pare fra Juan 
Carlos Moya Ovejero, franciscà, na·
tural d´Honrubia (Conca), Ministre 
Provincial de la Provincia Franciscana 
de la Immaculada Concepció. Partici·
parà el cor de la parròquia de Sant 
Francesc.
Es realitzarà la benedicció i el repar·
timent dels panets a tots els assistents. 
A més, tindrà lloc la imposició de 
medalles als nous antonians, per la 
qual cosa totes aquelles persones que 
l’hagen de vestir, han de ser inscrites 
prèviament a la seu de l’associació, 
el dimarts 30 de maig i el 6 de juny a 
partir de les 19 hores.

DIMECRES 14
19.30 h EUCARISTIA PELS DI-
FUNTS, presidida pel pare fra Luis 
Ángel Gerardo Sarapura, director de 
l’Associació, posarà punt i final a les 
nostres celebracions. En finalitzar, a 
la seu de l’associació es lliuraran els 
obsequis corresponents als premiats 
amb les butlletes.
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U
n any més, des de la Joventut Anto·
niana, volem fer balanç de tot el tre·
ball que hem realitzat. Una activitat 
que, com sempre, s’ha centrat en la 
nostra missió prioritària: l’atenció a 

les persones més vulnerables. Els voluntaris 
de la Joventut Antoniana som companys de 
camí dels silencis d’aquestes persones, de 
les seues mirades i de les seues carències, 
d’acord amb la nostra identitat cristiana i 
franciscana. És per açò que ens esforcem 
per a estar al seu costat, per a acompan·
yar·les i oferir·los les eines que els ajuden 
a recuperar l’autonomia, l’autoestima i la 
motivació.

Ara fa un any, al mes de juny, vam 
celebrar les festes en honor a sant 
Antoni de Pàdua, que començaren 
amb la visita a la Residència de 
la tercera edat Santa Maria Rosa 
Molas, d’Almassora. En aquestes 
festes tinguérem com a predicador 
en el tríduum, la festa del nostre 
patró i la festa de l’Associació fra 
Agustí Boadas i Llavat, actualment 
membre de la fraternitat francisca·
na de Sabadell. El sant de Pàdua 

va congregar de nou a la nostra parròquia 
nombrosos vila·realencs i vila·realenques 
que acudiren a recollir el tradicional pa·
net i on 21 persones vestiren la medalla, la 
qual cosa ens va permetre superar la xifra 
de 1.921 associats.

I una vegada entrem a l’estiu, la Joventut 
Antoniana continua amb les reunions pe·
riòdiques per a coordinar la nostra labor 
setmanal. Cal destacar que el dia 7 de 

juliol, amb motiu de la preparació del Pri·
mer Centenari de la Joventut Antoniana, es 
va fer una reunió amb antics antonians on es 
van proposar una sèrie de actes per als anys 
2017 i 2018. Per a portar·ho a terme s’han 
constituït diversos grups de treball, formats 
per membres de Junta, col·laboradors, antics 
antonians i la comunitat franciscana.

Pocs dies després, el dissabte dia 9 de juliol, 
als salons de la parroquià de Sant Francesc, 
es va organitzar una trobada de voluntaris 
d’Atenció Primària amb l’objectiu de compartir 
experiències i millorar l’acompanyament a les 
famílies que atenem. 

Enguany hem potenciat i redefinit el nostre pro·
jecte d’Escola de Família, que és espai de for·
mació i acompanyament, amb talant de proxi·
mitat i humanització. Aquest projecte consta 
de tres mòduls impartits per personal voluntari 
i coordinats per Nieves Cerdà, educadora 
social, que s’encarrega de detectar i prevenir 
en els participants situacions de risc i exclusió 
social, realitza tasques de mediació social i 
educativa juntament amb l’orientació, segui·
ment i avaluació del pla de treball. Els tres mò·
duls son: Ludoteca infantil per a xiquets i xique·
tes entre 6 i 9 anys, classes d’Alfabetització 
per a adults i taller de creixement personal. 

Ja en la tardor s’intensifiquen els preparatius 
de Nadal i Reis, amb reunions i activitats 
que ens permeten treballar units, amb molta 
alegria, esperança i esforç per a mantenir la 
il·lusió de tots els xiquets i les xiquetes de Vila·
real en la nit més il·lusionant i màgica de l’any. 
I això, amb la satisfacció d’obtenir una recap·
tació que cobreix les carències de les persones 
que més necessiten la nostra ajuda. 

Al mes de novembre, el pare Gerard Sarapura 
va passar a ser el nostre nou director espiri·
tual per a realitzar la tasca que fins ara duia 
a terme el pare Antonio Valderrama, al qual 
agraïm el seu acompanyament i suport durant 
aquest any, sabedors que continuarem tenint el 
seu testimoni, suport i consell com a guardià 
del convent dels Pares Franciscans.

El 13 de novembre vam tenir una oració con·
duïda pel grup de formació de Joventut Antonia·
na en la qual, a través de diferents gestos, vam 
tenir la possibilitat de posar al peu de la creu les 
situacions de les diferents famílies que atenem. 
A continuació compartírem un dinar fratern.

Informe de secretaria

Joventut Antoniana 
amb les persones i els 
seus drets bàsics.
Al servei de les persones

20 Juny 2017



Abans que finalitzara l’any ens vam adaptar un 
poc més a les noves tecnologies i vam obrir una 
pàgina de Facebook de Joventut Antoniana; on 
poder consultar novetats, iniciatives i algunes 
curiositats de tot allò que fa referència a la nos·
tra associació.

Els dies 30 de novembre i 1 de desembre el 
Ministre provincial, el pare Juan Carlos Moya, 
va realitzar una visita canònica al convent dels 
Pares Franciscans i es va reunir la vesprada de 
l’1 de desembre amb els membres de Junta i 
els col·laboradors de la Joventut Antoniana, on 
vam compartir experiències i li vam oferir infor·
mació de tot allò que fem.

Endinsats en la festivitat de Nadal i Reis cal 
dir que el 26 de desembre, els missatgers 
de Ses Majestats d’Orient arribaren puntuals a 
la seua cita amb tots els xiquets i les xiquetes 
de Vila·real amb un multitudinari acte que es 
va celebrar a la plaça Major. El mateix dia, 
per la vesprada, va tenir lloc el Pregó de Reis, 
on en aquesta ocasió vam tenir com a prego·
nera una persona amb una llarga trajectòria 
en la Joventut Antoniana, Suni Bernat. Va ser 
l’encarregada d’anunciar l’arribada de Mel·
cior, Gaspar i Baltasar en un acte marcat per 
la màgia i la il·lusió, i que donava pas a la 
multitudinària Cavalcada de Reis la nit del 5 de 
gener i el repartiment de regals posterior, que 
va continuar el matí del 6 de gener. 

Al mes de febrer vam participar en una xa·
rrada franciscana, preparada pel pare Agustí 
Boadas, i al març en la trobada organitzada 
per la Pastoral Juvenil Franciscana a Tortosa 
amb el grup de joves franciscans de Vila·real 
i el grup de Barcelona on vam potenciar els 
nostres llaços fraterns. 

Aquesta Setmana Santa, juntament amb el 
grup de joves, el cor de la parròquia i les ger·
manes de la Consolació hem organitzat i par·
ticipat en la Pasqua Jove. La nit del Dijous Sant 
vam preparar com cada any l’Hora Santa.

La nostra associació està en continu 
moviment, per aixó, aquest passat 
mes d’abril, se van incorporar com 
a membres de junta Ana Costa Go·
zalbo, Carme Mª Arrufat Andreu, 
María Casabó Martín, Marina 
Campos Ramos, Mario Bisi Queral 
i Pascual Pastor Zarzoso, qui consti·
tueixen la savia nova i el futur espe·
rançador de la nostra associació.

El 9 de maig va morir el P. José Ma·
ría Botella, qui va ser director de la 
Joventut Antoniana i que va dedicar 
més de trenta anys de la seua vida al 
servei de la parròquia Sant Francesc.

A més durant el mes de maig vam tenir 
l’última xerrada formativa franciscana a cà·
rrec del pare Agustí Boadas.

Durant l’any, la nostra associació ha estat pre·
sent en tots els esdeveniments als quals ens han 
convidat altres associacions, congregacions o 
agrupacions locals. 

Els 65 voluntaris que participen dels serveis 
d’Acollida i Atenció Primària asseguren un fu·
tur esperançador i il·lusionant per a la nostra 
associació. Cal destacar que Fernando Calvo 
va deixar de ser tresorer, al qual volem agrair 
la seua dedicació i esforç i, a més, sabem que 
podem seguir comptant amb ell com a mem·
bre de junta i en noves eleccions va ser elegit 
Jorge Andreu.

Aquest és el resum d’enguany. Volem 
agrair a totes les persones que han 
col·laborat i participat amb nosaltres en 
totes aquelles activitats que hem portat a 
terme des de Joventut Antoniana i, com 
no, a tots aquells veïns i veïnes de Vila·
real, entitats, associacions i col·lectius del 
nostre poble, que continuen confiant en 
nosaltres i fan possible la tasca d’atenció 
a aquelles famílies més desfavorides.

Informe de secretaria
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Uneiste al nostre Facebook!

joventutantoniana



C
ada 13 de juny, la Joventut 
Antoniana celebra la festi·
vitat del nostre patró, sant 
Antoni de Pàdua. I és, en 
aquest moment, i com una 

de les parts dins de l’eucaristia, on els 
antonians donem la benvinguda als 
nous membres. L’any passat, foren 21 
persones les que van voler unir·se a la 
família antoniana vestint la medalla.

La imposició de medalles està carre·
gada de simbolisme; ja que quan una 
persona vesteix la medalla, aquesta 
entra a formar part del futur de l’asso·
ciació com saba nova perquè mai de·
caiga la labor que, quasi centenària, 
duu a terme cada dimarts la Joventut 
Antoniana. Vestir la medalla ha de ser 
un compromís personal de fe 
i servei cap a aquelles per·
sones més desfavorides de 
la nostra societat i el fet de 
viure la vida amb una visió 
franciscana i cristiana.

Durant aquests últims anys s’ha 
demostrat que vestir la medalla no 
entén d’edats. Tot i que els xiquets i 
les xiquetes predominen, hi ha adoles·
cents i persones adultes que veuen en 
la figura de sant Antoni i de Jesús un 
model de vida, una resposta a la pre·
gunta “com puc ser llum i sal en aquest 
món?” que ens fa Jesús.

Així doncs, siguem llum i no ens 
amaguem. Ser antonià implica viure i 
dur l’evangeli allà on anem, ser model 
de bon cristià i tenir com a exemple el 
nostre sant patró de Pàdua i Jesús.

Sols ens resta donar la benvinguda 
a tots els nous antonians i antonianes, 
i enhorabona.

•	Pascual Pastor Zarzoso
•	María Dolores Ruíz Marín
•	Sonia Espinosa Manzanet
•	Isidoro Fortuño Canós
•	Paloma Ferriols Aznar
•	Rafael Ferriols Aznar
•	Lucas Fernández Usó
•	Hugo Fernández Usó
•	Raúl Bonanad Mestre
•	Marc Bonanad Mestre
•	Carmen Cabedo Ibáñez
•	Albert Pérez Cantavella
•	Gustavo García Medina
•	Balma Santos Poza
•	Queralt Santos Poza
•	Alejandra Fortuño Parra
•	Carmen Talón Navarro
•	Águeda Viciedo Estellés
•	Jaime Blanco Vilanova
•	Mario Blanco Vilanova
•	Ana María Martínez Almela

 

Quan una persona vesteix 
la medalla, aquesta entra 
a formar part del futur de 
l’Associació com saba nova 
perquè mai decaiga la labor 

que duu a terme cada dimarts 
la Joventut Antoniana

Van vestir la medalla el 2016

Nous Antonians
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Donatius 48.786,11 €
Cepillo 24.482,75 €
Donatius directes 20.987,16 €
Capelletes 3.316,20 €

Festa de Sant Antoni 8.009,61 €
Recaptació misses triduum i difunts 304,41 €
Recaptació missa Sant Antoni 679,55 €
Cobrament festa als socis 5.567,65 €
Publicitats programa 1.275,00 €
Donatius nous antonians 183,00 €

Entrades

P
art dels productes alimentaris entregats provenen tant 
de les donacions del banc d’aliments com de diver·
ses entitats particulars que ens han fet el seu donatiu 
en espècie. Sense aquestes aportacions les despe·
ses en ajudes familiars  hagueren  ascendit als vora 

82.391,00 €.

Pots realitzar els teus donatius:
•	En el compte:

3110 2818 46 2810080699

•	En el Cepillo de Sant Antoni.

•	A qualsevol membre de la Junta.

Tresoreria 2016
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TOTAL EIXIDES 109.316,54 €

Nadal i Reis 37.743,38 €
Rifa pessebre del Pregó 821,00 €
Venda segells del Missatger 2.377,90 €
Recaptació visites nit i dia de Reis 9.544,48 €
Subvenció Ajuntament de Vila·real 25.000,00 €

Altres 18.583,78 €
Loteria Nadal 1.812,90 €
Subvenció La Caixa 2.500,00 €
Subvenció Ajuntament Vila·real 13.270,88 €
Subvenció Fundació Caixa Rural 1.000,00 €

TOTAL ENTRADES 113.122,88 €

Entrades

Missions 10.000,00 €

Ajudes Familiars 63.327,76 €
Aliments 27.945,45 €
Bolquers, llet infantil i farinetes 7.712,74 €
Higiene 1.220,17 €
Material escolar 4.393,53 €
Medicaments 2.286,00 €
Material òptic 712,00 €
Ajudes per pagament dentista 324,00 €
Consultoria LOPD 462,83 €
Serveis prestats per persones ateses 2.160,00 €
Productes llar i Fundacio Tots Units 2.139,14 €
Rebuts de llum, gas i aigua 1.992,52 €
Impostos 264,20 €
Ajudes per pagament rebuts comunitat 140,00 €
Lloguers 325,00 €
Útils de treball 1.975,78 €
Tractament contra plagues 217,80 €
Escola de Família 2.216,45 €
Productes de neteja 990,15 €
Vales de supermercat 5.600,00 €
Desplaçaments 250,00 €

Despeses de Funcionament 6.974,29 €
Papereria 1.355,49 €
Manteniment i conservació 227,48 €
Material Informàtic 1.164,03 €
Serveis diversos 479,77 €
Comissions bancàries 650,74 €
Productes neteja 430,00 €
Internet 290,28 €
Impremta 301,00 €
Fotocòpies 801,29 €
Telèfon 219,90 €
Sobres i segells 240,32 €
Assegurances 269,10 €
Despeses preparació centenari 157,02 €
Despeses diverses 387,87 €

Festa de Sant Antoni 3.985,53 €
Regals rifa 799,74 €
Impremta 1.857,28 €
Panets 762,96 €
Altres 565,55 €

Nadal i Reis 25.028,96 €
Cavalcada i repartiment regals 24.636,41 €
Pregó de Reis 392,55 €

Eixides

Tresoreria 2016
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Quants fills va tindre Eduardo?
Jo sóc M. Carmen, la major, Eduardo 
i Joaquín.

Què recorda que els contara el seu 
pare de la Joventut Antoniana?
Recorde que ens deia que va ser presi·
dent, el que no recorde és durant quins 
anys ho va ser.
Hauria de ser abans del 1944, que va 
ser l’any que es va casar.

La seua mare també va formar part de 
la Junta?
Va treballar amb la Joventut Antonia·
na; però, en la Junta, no recorde si va 
estar o no.
En canvi mon pare va ser també presi·
dent dels Lluïsos, encara que en èpo·
ques diferents… supose.

Quina vinculació ha tingut la seua fa-
mília amb Joventut Antoniana?
Ma mare era de Vila·real, perquè els 
meus avis eren de Vila·real, i vivia a 
la Murà, i mon pare al carrer de la 
Penitència, a prop de l’antic convent 
del Carme.
La meua iaia era una seguidora de 
sant Antoni i sempre deia que sant An·
toni era l’amo de casa.
De fet, les etiquetes de la botiga tenen 
la imatge de sant Antoni.

Eduardo Roses, 
impulsor de la 
cavalcada de reis

Nascut a Albaida, poble 
de tradició i treball 
amb la cera, es va 
traslladar amb el seu 
pare a Vila-real per a 

ampliar el negoci de cereria que el 
pare tenia al poble de la província 
de València.

Va viure a Vila-real durant la seua 
infantesa i joventut i es va casar 
amb una vila-realenca, Carmen 
Fortuño, neboda del conegut frare 
el pare Pascual Fortuño.

Per a conéixer més a fons Eduardo 
Roses ens hem adreçat als seus 
fills M. Carmen i Joaquín Roses, 
propietaris de la botiga d’articles 
religiosos Roses de Castelló

Família Roses
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El seu pare es va dedicar sempre a la 
botiga?
Sí, als deu anys ja va començar a anar 
pels pobles venent cera, ja que son 
pare va morir molt jove. Tenien fàbrica 
de cera a Vila·real.
I ja l’any 1940, després d’acabar la 
guerra, va posar la botiga. Al principi 
anaven i venien a Castelló; però com 
que es va casar, es van quedar ací. I els 
fills ja hem nascut a Castelló.
Pel que fa la botiga, van començar ve·
nent llibres, imatges… i poquet a po·
quet van anar venent de tot. 

I des del punt de vista espiritual, per a 
una família que ha viscut la religiositat 
des de diferents perspectives, què ha 
suposat sant Antoni en la seua vida?
Ja us he dit que la meua àvia sempre 
deia que sant Antoni era l’amo de casa. 
Per a ella ho ha estat tot. Estava en totes 
les habitacions de casa i nosaltres hem 
respectat aquesta devoció i forma part 
de la marca de la botiga.

Quant a la Cavalcada de Reis, com se 
li va ocórrer al seu pare dur a Vila-real 
una festa com aquesta?
Com ell era d’Albaida i coneixia la Ca·
valcada de Reis d’Alcoi (la més antiga 
d’Espanya), va fer la proposta a la Junta 
per a fer·la també a Vila·real. Pensava 

que podia ser una manera d’obtenir di·
ners per a seguir amb l’obra social.

Poc s’imaginava la repercussió que ha 
tingut la seua idea per a la ciutat i que 
s’ha  convertit en Festa d’Interés Turís-
tic Provincial.
No… ell ho va fer com una cosa tan 
normal, a la qual no li donava cap 
importància. Ho va 
dur endavant perquè 
ell vivia amb molta 
il·lusió aquesta festa 
i podia ser una font 
d’ingressos per a la 
Joventut Antoniana 
i, a més a més, era 
bonic per a Vila·real.
També va dur la 
cançó del Tirorí, 
que allí s’ha perdut 
i a Vila·real continua 
cantant·se.

Què ens pot explicar 
de la Cavalcada de Reis de quan vos-
tés eren menuts?
Anàvem a Vila·real, a casa dels iaios 
i els esperàvem al Camí Real, amb un 
fred que et mories i tots cantant el Tiro·
rí. I… evidentment el seguim cantant. 
A casa no es dóna cap regal si no es 
canta el Tirorí.

Després, quan es va començar el re·
partiment nocturn, la Joventut Anto·
niana va tindre la deferència amb el 
nostre pare, i el rei Baltasar venia a 
casa nostra a Castelló, acompanyat 
d’en Bautista Carceller, com sempre, 
molt posat en el seu paper.
En fi, d’aquelles tres carrosses i gent 
a peu que formava les primeres caval·

cades que acaba·
ven amb el reparti·
ment de regals a la 
placeta dels frares, 
fins a l’organització 
i cavalcada que es 
porta a terme ara, 
la veritat és que re·
sulta molt emocio·
nant.

Joaquín i M. Car-
men, a portes del 
centenari de la Jo-
ventut Antoniana de 
Vila-real, els agraïm 

tot el que ens han explicat sobre la 
seua família i l’origen de la Cavalca-
da de Reis, l’evolució i la magnitud 
que ha adquirit aquesta festa fins al 
punt que el proper any celebrarem la 
seua 90 edició.

M. Pilar Saporta

També va dur la 
cançó del Tirorí, que 
allí s’ha perdut i a 
Vila-real continua 

cantant-se

Família Roses
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F
uimos enviadas como Comuni·
dad (tres Hermanas) a Bolivia 
en 1994, en el norte de Potosí, 
pueblos de habla quechua, a 
3800m de altura, para iniciar 

una inserción en la Parroquia de Un·
cía. La Palabra de Dios que me acom·
pañó fue “No temas yo estoy con-
tigo” esta palabra poco a poco se 
hizo una gran certeza y confirmación. 
Si, Él siempre estuvo con nosotras.

Dos años después me ofrecieron traba·
jar como profesora de religión 
en un colegio de secundaria 
en Llallagua, estuve 20 años 
acompañando y formando a 
muchos jóvenes, tiempo de 
gracia y de encuentro con Je·
sús en ellos.

En Llallagua fui invitada a par·
ticipar en una organización de 
reflexión y de organización 
de acciones por la paz y los 
derechos humanos. Con ese 

grupo hemos iniciado el Comité de 
Defensa de la Familia y la Juventud 
y con él las “Cabañas del Lector-
cito” ya que en nuestros encuentros 
hemos detectado que muchos niños y 
niñas no pueden ser apoyados en sus 
tareas porque los padres no saben leer 
ni escribir, y tampoco tienen mesas en 
donde hacer sus tareas. En esos años 
había muchos niños mineros o que en·
traban con sus padres a la mina, de·
jando la escuela porque no pasaban 
de curso. Ahí escuche con el oído del 

corazón la palabra de Jesús “Dejen 
que los niños vengan a mí”…

Este Comité me ha dado a sentir la 
vida del pueblo, a conocer sus ale·
grías y esperanzas, a amar y servir a 
los niños y adolescentes, a contemplar 
a Dios apasionado por dar vida a su 
pueblo para ponerles de pie.

Para las Cabañitas hemos ido soñan·
do y juntos buscando cómo servirlos 
y hacerles gustar de la lectura, traba·

jar junto a otros niños, subir su 
autoestima y sobre todo hacer·
les ver que si se dedican a sus 
estudios ellos pueden desarro·
llar su inteligencia, como cual·
quier otro niño de la escuela. 
Mientras escribo vienen a mí 
muchos rostros de niños, de 
madres felices porque su hijo 
pasó de curso, porque apren·
dió a leer o a escribir, de las 
educadoras de haber logrado 
el objetivo del año, etc.

He sentido la impotencia, pero 
más la fuerza de Dios, esta 

fuerza que me revela y me hacía 
y me hace sentir la urgencia de 

otro mundo posible

Misionera
en Llallagua

Norte de  
Potosí,
Bolivia

Llallagua

Missions
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Sí, las fuerzas de vida las he recibi·
do de los más pobres, de esos que no 
cuentan para el mundo de hoy, de per·
sonas que se han comprometido 
junto al Comité durante es·
tos largos años a servir 
a Jesús en los más 
pobres. He senti·
do la impoten·
cia, pero más la 
fuerza de Dios, 
esta fuerza que 
me revela y 
me hacía y me 
hace sentir la 
urgencia de otro 
mundo posible, 
de una sociedad 
de hermanos que 
abre caminos nuevos.

Los días y los años han pasado rá·
pido, queda mi corazón agradecido 
por ese gran regalo de Dios de parti·
cipar junto a otros en el servicio a los 
más pobres en medio de ese querido 

pueblo minero en Llallagua: parro·
quia, colegio, obras sociales, diversas 
redes para dignificar a las personas, 

ustedes amigos Antonianos que 
nos han ayudado a ayudar 

a niños, niñas y adoles·
centes, a laicos, a 

educadoras…

Hoy doy gra·
cias con Jesús 
al Padre “Yo 
te doy gra-
cias Padre….
porque tú te 
has revelado 

a los pequeñi-
tos, si Padre así 

te pareció bien”.

Un abrazo lleno de cariño 
y todo mi agradecimiento a ustedes

Hna. Sonia Ponce

Hna. de la Caridad de Nevers

Missions

Hogar Antonio: Ubicado en Togo, es una escuela y casa de acogida para chicas, en la que 
se intenta dar unos estudios básicos y aptitudes laborales a jóvenes que por diversas razones han 
sido separadas de sus familias o repudiadas. Este proyecto ha recibido una total de 1.500€.

Comedor escolar en Nicaragua: El padre Félix Vargas lleva años centrado en esta labor, 
para que los niños más desfavorecidos de Managua puedan tener una alimentación digna que 
les permita ir a estudiar y no a trabajar con sus padres para aumentar los ingresos familiares. Este 
proyecto ha recibido un total de 2.500€.

Colegio del Pilar: Ubicado en Jerusalén, 
es un puente de unión cultural y potencia 
la convivencia pacífica entre religiones. 
En él estudian tanto niñas cristianas como 
musulmanas para crear vínculos de respeto 
y amor entre ellas. Este centro ha recibido 
1.000€.

La cabaña del lectorcito: Situada en 
L la l lagua (Bol iv ia)  y  apoyada por las 
Hermanas de Nevers, permite que los niños 
de las familias más desfavorecidas o aquellos 
que no pueden disponer de atenciones 
familiares para mejorar sus estudios tengan 
una lugar al que acudir para recibir apoyo 
académico y así darles alguna posibilidad 
de continuar con estudios superiores. Este 
proyecto ha recibido 3.500€.

Padre  Manuel  Bata l la :  Re l ig ioso 
de nuestra ciudad que lleva muchos años 
predicando en Costa Rica y que centra parte 
de su labor en apoyar a las personas más 
desfavorecidas de su parroquia. Ha recibido 
un total de 1.500€.
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L
a vespra del dia de Reis fou costum 
de la gent vella de casa meua que, 
mentre esperàvem l’arribada de Mel·
cior, Gaspar i Baltasar, en feren mi·
rar al cel i buscar la Catarina entre 

l’estelada. Aprofitava el meu pare per a 
explicar els noms i les tradicions de cada 
estrela. Comentàvem, per cert, al carrer 
de Sant Xotxim —ho deia Manuel Cabe·
do, el Formager— que l’estrella Catari·
na, anomenada també el Gener, Giner 
o estrella de Nadal naix cada any a les 
dotze de la nit de Nadal i es fon al punt 
del migdia del dia de Reis. La nit de la 
vespra del dia 6 és la que més brilla al 
cel de gener. Si la veus, s’aturen tots els 
estels. A Vila·real, des del 1953, s’ha vist 
a totes les cavalcades de Reis.

El curs d’aquest estel és molt extraordina·
ri. Es veu contínuament de nit i de dia. 
Serveix de guia als tres Reis. Els diu on 
han d’anar. Per això, quan la veus, saps 
que la nit serà la més llarga de l’any. No 
s’acabarà fins que el Tirorí a tot pulmó 
apage la Catarina i la perxa de Melcior 
poue el que més desitges al teu balcó. 

Quan baixàvem al carrer Major a 
esperar la cavalcada, passàvem per 
casa del metge don Raul. Ens espe·
rava per afegir·se a la nostra comi·
tiva de benvinguda reial. Un any 
l’acompanyava un home amb bigot 
—el cronista de la ciutat, em va dir 
a cau d’orella don Raul, Josep Ma·
ria Doñate —del qual vaig aprendre 
molt al llarg dels anys— enraonava 
que allà pels anys 1410 i 1417 els 
nostres avantpassats representaven 
Els Tres Reys d’Orient. Del que deia 
el cronista, m’enlluernaven parau·
les com estela, ignoscents i, sobre 
totes, Reys d’Orient. Amb el temps, 
aquestes paraules les he vistes re·
presentades en els retaules i pintures 
del 1351 i 1525 de la catedral de 
Tortosa i les he llegides en els llibres 
de comptes (Clavaria), memòries i 
dietaris dels arxius i les biblioteques. 
Aquesta iconografia i els pagaments 
i les descripcions que es feien perme·
ten conéixer com era la representa·
ció de l’Epifania que es podia fer a 
Vila·real en els segles XV, XVI I XVII.

La Cavalcada de Reis,
records i testimonis d’arxiu

Nadal i Reis
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L’adoració dels tres Reis, 
la processó a cavall, les 
atxes i els farons

P
er l’any 1407, en la litúrgia antiga figura 
l’anomenat Ofici de l’estel, abans del qual 
es representa l’Adoració dels tres Reis com 
si formara part de la mateixa litúrgia. De 
tres indrets diferents de l’església venien els 

tres Reis. Davant d’ells anava un figurant amb una 
perxa alta al cim de la qual portava un estel que 
simulava guiar·los. Tots tres arribaven a la vora de 
l’altar alhora i oferien els seus presents al diví nadó. 
Finida l’adoració, s’apagaven els ciris. L’església 
es deixava a les fosques. Tot restava en silenci. De 
cop, apareixia un àngel que aconsellava als Reis 
que tornaren als seus regnes per camins diferents. 
Herodes esperava el seu retorn. A la plaça es feia 
gran rebombori recordant la matança dels inno·
cents. Tot seguit de l’aparició de l’àngel començava 
l’Ofici de l’estel. 

Pels pagaments fets a la Clavaria de Vila·real, sa·
bem que els Reis anaven vestits amb molta pompa 
(1407, 1417) i acompanyats de músics (1469) i, 
es pot sospitar, que les representacions de l’Epi·
fania les feien els fadrins (1469, 1474, 1491). 
A la catedral de Tortosa podem veure la mateixa 
iconografia dels Reis Mags que veien els nostres 
avantpassats el 1351, 1525 i 1727. En el retau·
le major, dedicat a la Mare de Déu de l’Estrella 
(1351), es representen els Mags en quatre escenes. 
En la primera, els Mags camí de Betlem van tots 
tres a cavall, vestits d’or i coronats, amb els cavalls 
avançant, d’acord amb el que diuen els evangelis 
canònics. En la segona escena, es representen els 
tres reis coronats i dempeus davant d’Herodes, tam·
bé coronat i assegut al tron, acompanyat d’un savi 
servidor. L’escena de l’Adoració dels Mags repre·
senta els tres davant de la Verge Maria amb el Fill 
a punt d’oferir·li els presents. El rei Melcior, despu·
llat dels vestiments daurats i sense corona, apareix 
agenollat i en actitud adorant i suplicant als peus 
de Maria i del xiquet. Darrere d’ell hi ha Gaspar 
i Baltasar dempeus esperant el torn i abillats enca·
ra amb el vestit daurat i tocats amb la corona. Per 
últim, en el Somni dels Reis Mags es representen 
els tres Reis Mags posats en un llit sota un cortinat·
ge amb les testes coronades. En el retaule barroc 
de Sant Josep (1727), l’escena de l’adoració dels 
Reis està centrada per l’estrella brillant. Maria està 
asseguda damunt d’un escambell i avança el Jesu·
set amb els braços. El rei Melcior, agenollat i en 
actitud de besar el peu esquerre del nen, que pren 
delicadament amb la mà dreta. Darrere de la Verge 
hi ha sant Josep dempeus amb les mans al bàcul i 
la ment concentrada, admirant·se de l’adoració de 
Melcior, que ja ha ofert l’or. Darrere de Melcior hi 
ha els altres dos reis dialogant, que porten a les 

mans l’encens i la mirra. Gaspar, en posició frontal 
i actitud reverent, mostra el xiquet a Baltasar, posat 
d’esquena i amb el cap girat cap a la Mare i el 
nen. Al costat dret del quadre, al fons, hi ha la mula 
i el bou, amb expressió admirada, posats sota una 
teulada malmesa. Els reis representen alhora les tres 
edats de l’home i les tres races diferents: Melcior, 
vell i de raça blanca; Gaspar, adult i de raça àrab, 
i Baltasar, jove i de raça negra. Cada rei porta el 
seu present dins d’una copa d’orfebreria d’estil re·
naixentista. Aquesta pintura de l’adoració dels Reis 
procedeix del retaule renaixentista de 1525 que 
havia contractat Esteve de Garret, ardiaca de Borri·
ol, amb Baltasar Gui, per a la capella dels Garrets 
de la catedral de Tortosa. Tota aquesta iconografia 
es fa viva en les representacions de l’adoració dels 
Reis d’Orient.

Conten els dietaristes i memorialistes del segle xvii 
que la representació de l’Epifania comença amb 
una cavalcada. Els tres reis, l’un amb barba blan·
ca, l’altre rosa i el tercer negra, vestits amb «oripells 
i coronats», cavalquen un cavall molt guarnit i van 
acompanyats d’un patge de les mateixes caracte·
rístiques que el rei, que els porta les llances. Al seu 
davant i un tros separat d’ells, hi va un personatge 
que porta una perxa alta, al cim de la qual llueix 
un estel amb cua, que els guia i marca el camí. A 
una casa de qualitat es simula el palau del rei He·
rodes. En arribar la comitiva reial davant del palau 
d’Herodes, els reis descavalcaven i pujaven a salu·
dar el monarca, amb el qual entaulaven un diàleg 
molt breu. Herodes es limitava a preguntar·los d’on 
venien i on anaven i els reis li contestaven amb molt 
poques paraules. Uns i altres es prodigaven salu·
tacions, acataments i reverències. El reis tornaven 
a muntar els seus cavalls i es dirigien a l’església. 
Durant la funció religiosa seien al banc de les au·
toritats. A l’hora de l’ofertori, els reis presentaven 
els tres presents tradicionals d’or, mirra i encens. 
Mentrestant, els patges esperaven amb les cavalle·
ries preparades i ull atent fora de l’església. Acabat 
l’ofici diví, cada rei se n’anaven a corre·cuita de 
manera furtiva, misteriosa i intrigant. L’un per ací i 
l’altre per allà, la comitiva desapareixia.

En el Costumari de Joan Amades es repeteix la noti·
cia següent: els fadrins anaven a cercar els reis fora 
del mur de la vila per tal que no es perderen pel 
terme. Hi anaven amb atxes al so de simbombes, 
carraus, corns, esquelles i trompetes. Es tornava al 
poble en processó amb les atxes —fetes amb fei·
xos d’espígol i barballó— i farons —cirets de cera 
i candeles— encesos per a il·luminar el camí als 
reis. El baró de Maldà, en el seu Calaix de sastre, 
descriu les que es feien a final dels segle xviii a 
Barcelona. Les processons amb atxes i farons eren 
un costum molt arrelat a les festes de Vila·real, al·
menys des del 1485. A Elx, Catí, la Riera de Gaià 
i Taradell, encara es fan enceses de torxes per a 
rebre els Reis Mags. 

Nadal i Reis
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Nadal i Reis

La Cavalcada de 
Reis dels Antonians

L
’any del còlera (1885) es va reco·
néixer públicament el treball be·
nèfic dels franciscans de Vila·real. 
En cas de necessitat tothom era 
atés al convent. L’assistència social 

dels frares de la Província de Menors 
Observants de Catalunya es coneixia 
entre el poble com el pa de sant Antoni 
o pa dels pobres i, oficialment, com la 
Pia Unió de Sant Antoni. L’any 1918, 
l’obra benefica dels franciscans va do·
nar origen a la Joventut Antoniana.

Nascuda de la ma del pare Joaquim 
Calper Aguilella (Onda, 1865 – Vila·
real, 1933), entre les moltes iniciatives 
solidàries de l’associació antoniana va 
estar el costum de donar joguines, roba 
i un llibre als xiquets de la doctrina del 
convent el dia de Reis. L’any 1927, els 
presents es van començar a repartir des 
de dalt d’un carro, a imitació del que 
es feia a Sant Vicenç dels Horts des 
del 1896. Així ho conta el candeler 
Eduardo Roses de Vila·real al seu soci 
Joan Espinach, que volia fer el mateix 
a Tortosa. 

Al llarg d’aquell any Joan Espinach i 
Eduardo Roses, en les seues cartes co·
mercials, inclouen referències a les ca·
valcades de reis d’Alcoi (1866), Igua·
lada (1895) i Sant Vicenç dels Horts 
(1896). Com a representants de les 
seues fàbriques de cera, tots dos conei·
xien bé la demanda d’atxes i fanalets 
que se’ls feia amb motiu d’aquestes 
cavalcades. Cal recordar, que la famí·
lia d’Eduardo Roses tenien fàbrica de 
cera a Vila·real des del 1880. Els ciris 
de Roses es venien a la majoria de les 
esglésies i convents del bisbat de Torto·
sa i l’arquebisbat de València. Els ciris 
d’Espinach de Tortosa compartien mer·
cat i l’allargaven per Gandesa i el Baix 
Aragó fins a Alcanyís i per Tarragona 
i Lleida a l’arquebisbat de Barcelona. 
Els dos junts o per separat visitaven els 
seus clients tots els anys. El calendari 
de la visita s’ajustava a les festes més 
assenyalades. El llibre de comptes d’Es·
pinach és un repertori de les devocions 
i festivitats de la geografia del nostre 
país. Per Reis, abans del 1936 i des del 

1942 hi ha demanda de cera (atxes i 
fanalets) de clients d’Alcoi, Catí, Sant 
Vicenç dels Horts, Manresa i Terrassa.

L’any 1928, Eduardo Roses, com a 
president de la Joventut Antoniana, 
va organitzar la Cavalcada de Reis a 
Vila·real. Naixia, així, la que avui és 
l’única cavalcada del País Valencià or·
ganitzada per una entitat social amb fi·
nalitat solidària. En una fotografia de la 
família Font Quemades d’aquells anys 
es veu com els tres reis van a cavall pel 
carrer Major. Els acompanyen patges 
i dos camions. Una gentada de veïns 
els veu passar per la farmàcia Calduch 
i els acompanyen, tancant la comitiva. 

La vespra del 6 de gener de 1942, els 
Antonians reprendran l’organització de 
la Cavalcada dels Reis. Ens retornaran 
la brillantor als ulls, el pessigolleig a 
l’estómac i la il·lusió de sentir·nos vius 
i reis del món, oblidant anys de por i 
fam. Una estrella de grans dimensions 
muntada en un camió va ser la prota·
gonista de la cavalcada del 1953. 
Dos anys després, es va voler fer una 
carrossa amb el naixement de Jesús. Es 
va haver d’esperar fins que l’ajuda dels 
americans de la llet amb pols va satisfer 
les necessitats del pa de sant Antoni. 
L’any 1956 va desfilar la carrossa. Fins 
i tot, aquell Nadal es va poder bastir 
una cova amb un naixement vivent a 
la plaça del convent, on va acabar la 
cavalcada amb l’adoració dels Reis. 
En aquell mateix lloc, l’any 1963, el 
missatger va començar a fer somniar 
tothom, replegant la carta escrita als 
Reis. La cavalcada es va anar fent gran 
amb grups de pastors i dansadors el 
1966. L’any següent, Melcior, Gaspar 
i Baltasar van arribar a Vila·real en tres 
carrosses, corresponents amb la seua 
dignitat, i acompanyats per altres al·
lusives a la història de la comitiva reial. 
El seguici es tancava amb banda de 
música i, en anys magres, amb música 
de pick up (piku). Tot i això, per damunt 
de qualsevol música, les mil veus del 
Tirorí descobreixen, any rere any, com 
els Reis d’Orient fan realitat el somni de 
la nit més màgica de la nostra vida en 
totes les cases de Vila·real, gràcies a la 
bona gent dels Antonians.

Vicent Gil, Arxiver de Vila-real
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