INFORME DE LA CONFRARIA
Estimats confrares:
El present article/informe vol donar compte a tots els confrares i llirians del
funcionament, dels actes, dels projectes i de totes les novetats en els quals està immersa esta
associació de fidels.
Este últim any ha sigut molt “mogut” per a la nostra confraria, a més de les activitats
anuals pròpies; la confraria s’ha centrat en l’organització del VI centenari de la mort de Sant
Vicent, que tindrà lloc des d’abril del present any, fins abril de 2019.
Abans d’enumerar tot el que hem dut a terme durant el passat exercici, des de la Junta
Directiva de la Confraria, volem agrair a la present majoralia l’organització de les nostres
festes 2018, ja que és el tercer any consecutiu que ho fan. Ens consta que ha sigut un treball
dur, però al mateix temps sabem que ho han fet amb il.lusió, devoció i valentia. Gràcies
també a Vicente i Mari Fina per mantindre viva la flama de l’amistat i companyerisme en
aquest gran grup de festers.
Una volta acabades les festes del 2017, la majoralia va començar a treballar de valent
per oferir-li a Sant Vicent i a Llíria, les festes del 2018. I ho varen fer organitzant un Sopar
Popular el 17 de juny a la Plaça Major, on es varen congregar infinitat de veïns per a gaudir
d’un sopar a la fresca.
L'endemà i com ja passà al 2016, la Confraria va participar amb el guió i al costat de les
altres confraries de la nostra ciutat en la Solemne Processó del Corpus Christi. Dit acte va
tindre una gran acollida per part dels membres de junta, així com també dels festers, ja que
varen acudir en massa a la crida del Senyor.
L'estiu va començar amb una jornada de Portes Obertes a l'Ermita, que s'emmarcava
dins l'exitós projecte de les “Meravelles Llirianes”. Eixe dia a més d’explicar per part del
president els detalls i curiositats de l’ermita, tingué lloc un sopar de germanor i un concert de
l'Orquestra de Plectre “Vicente Giménez”.
També durant el mes de Juliol la nostra majoralia va participar en la Fira
Agroalimentària “A mos redó” que com a novetat es duia a terme a este mes d’estiu. Els
festers tal com feren anys anteriors, van associar-se amb la Granja Martínez i varen crear
increïbles delícies elaborades amb ous.
Per eixos dies, saltava també la notícia que el Senyor cridava a un nou destí a D. Juan
José Llácer, el qual havia sigut Prior de la Confraria els últims anys. La Junta Directiva y com
agraïment li va regalar una imatge de Sant Vicent Ferrer de la prestigiosa casa Lladró, a més
de acomiadar-lo en l’Eucaristia d’acció de gràcies el 19 d’agost.
Poc després es donava que el Sr. Arquebisbe havia nomenat al Rvd. D. Vicente M.
Cerezo Rubio, nou pàrroc de la Parròquia de l’Assumpció i per tant, nou prior de la Confraria.
També vàrem estar junt a D. Vicent en la seua Pressa de Possessió en la Parròquia. Des d’ací
ens volem agrair tant a D. Vicent com a D. Juan José la seua tasca al front de la confraria.

Poc després varen tindre lloc les festes que Llíria dedica al seu Patró Sant Miquel
Arcàngel, en les que com es tradicional la nostra confraria participa activament. Entre els
actes més emotius d’estes festes, s’encontra la “Baixà” de Sant Miquel des del seu Reial
Monestir fins a la ciutat. La imatge de Sant Vicent, com es tradició va eixir al seu encontre i
després d’escoltar a la Rondalla “El Micalet”, junts es dirigiren a la Parròquia Arxiprestal.
També el 29 de setembre la Majoralia junt a la directiva varen assistir a la Missa Major i per la
vesprada a la Solemne Processó.
Durant les festes patronals també es varen donar a conèixer les set candidatures que
varen ser triades com a Meravelles Llirianes, de les quals la més votada va ser l´Ermita i la
Font de Sant Vicent, representades per esta confraria junt a Maribel Aisa. Sens dubte este
entorn es una gran meravella de la natura i de Llíria.
Ven entrat el mes d’octubre la Confraria iniciava els preparatius del 600 aniversari de
la Mort de Sant Vicent Ferrer (abril de 2018 – abril de 2019), amb la presentació del seu lema
“Sis segles d’una devoció” i el seu logo. El lema reflecteix molt bé el sentiment del poble
edetà, ja que des de que Fra. Vicent Ferrer va vindre a Llíria i obrà el miracle, se li te un
especial estima i devoció. El logo que s’utilitzarà per a celebrar dita efemèride està composat
per un dibuix de l’ermita , seu de la nostra confraria i lloc vicentí per excel·lència de Llíria, a
més en l’arc central (on esta ubicada la porta) s’encontra la silueta de Sant Vicent que utilitza
la mateixa confraria com a segell.
Un dels actes més emotius per a este any vicentí és la visita de la imatge peregrina de
la Mare de Déu dels Desemparats, que estarà en Llíria els dies 6, 7 y 8 de juliol. Hi ha previstos
infinitats d’actes entorn a la geperudeta entre ells la visita a l’ermita, la sang i al cementeri. A
més de vigílies de joves i Eucaristies.
Durant el passat any la Confraria també va adquirir alguns encers litúrgics per celebrar
dignament a l’ermita l’Eucaristia. Entre ells s’encontra una patena i un calze nou de ceràmica
pintada i confeccionada a mà, amb motius vicentins (la ferradura i la creu domica).
A l'Advent i Nadal, tal com ferem l´any passat, adaptàrem l’ermita als temps litúrgic,
per això decidirem en Advent col·locar una corona amb quatre ciris, els quals ens marcarien el
compàs d'espera per a rebre a Jesús. En Nadal el Naixement junt a la Paraula de Déu va
presidir el presbiteri del temple vicentí.
L'any 2018 va començar amb bones notícies per a tots els vicentins: la Santa Seu
concedia a petició del Cardenal Arquebisbe de València un Any Jubilar a la nostra arxidiòcesi,
amb motiu del VI centenari de la Mort de Sant Vicent Ferrer. Este any s’obrirà en abril de
2018 i durarà fins abril de 2019. Esperem contar prompte amb notícies noves sobre este
jubileu tan especial.
Una delegació de la nostra confraria amb el president i el prior al capdavant, junt a una
representació de l’Ajuntament presidida per l’alcalde, va visitar el Congrés dels diputats per a
presentar una proposició no de llei per a instar al govern del estat a col.laborar amb els actes
programats amb motiu de l'Any Sant Vicentí, així com per a restaurar l’ermita. En l´hemicicle a
més del diputat per València D. Juan Vicente Pérez (PP), ha acompanyat la delegació el
Secretari d’Organització del PSOE i varius diputats per València, entre ells Joan Baldoví
(Compromís). Entre la documentació presentada, s’encontra un projecte de restauració de

l’ermita elaborat per arquitectes i tècnics especialitzats, així com informes socioculturals de la
importància de Sant Vicent Ferrer a Llíria.
Com a membre permanent de la Junta Central Vicentina de València, hem participat
en tots els actes, que esta ha organitzat com pot ser la Proclamació de l'Honorable Clavariessa
de les festes vicentines, així com dels actes organitzats per alguns altars del Cap i Casal.
Entre altres coses la Majoralia 2016-18 ha destacat per una gran devoció al Pare
Vicent, per això ha volgut regalar a la seua Confraria una anda nova, per a què la Imatge
Processional, recórrega els carrers de Llíria d’una forma més digna si cap. Esta anda farà la
seua entrada des del Col·legi Francisco Llopis a la Parròquia de l’Assumpció el mateix dia de la
processó (abans de la Missa Major) i serà beneïda pel Bisbe Auxiliar de València D. Javier
Salinas. A més ha restaurat l´anda de la Rogativa, que estava molt danyada pel pas del temps i
les inclemències meteorològiques.
El passat 13 de febrer es va dur a terme un escanejat 3D de la imatge processional de
Sant Vicent. Este escanejat 3D pretén monitoritzar, estudiar i divulgar la història de les
nostres imatges, a més de crear uns paràmetres exactes en cas de desaparició de l´imatge.
També una de les pretensions de la Confraria es realitzar imatges exactes del “nostre” Sant
Vicent, per a que puga estar a les nostres llars i d´esta forma promocionar la devoció
vicentina.
També durant este 2018 s’ha pogut gravar en Drons l’ermita i el paratge de Sant
Vicent, d’esta forma i des del cel aconseguir imatges inèdites d´esta meravella lliriana. També
pretenem prendre estes panoràmiques el dia de la Rogativa i així tindre unes imatges de gran
valor a l’arxiu de la Confraria. Tot açò patrocinat per la Majoralia 2018.
La nostra web, durant aquest any s´ha consolidat com a referent vicentí on a més de
poder encontrar notícies relacionades amb la Confraria, Llíria i Sant Vicent. Es pot trobar
informació valuosíssima sobre la figura del Pare Vicent Ferrer al llarg de la història.
En estes festes a més de la nova anda, s’estrenaran els trages dels portants sufragats
pels clavaris Vicente i Fina, amb un jupetí negre i plata i una nova manta en consonància.
També s’han canviat els cordons que duien els llauradorets per unes cintes de seda blanques,
que sens dubte lluiran molt més.
També per a l’any vicentí s’ha convocat a tots els que han sigut festers i clavaris que
vulguen ser protagonistes d´este inoblidable any. A més s’estan organitzant infinitats d’actes
tant religiosos, com lúdics o culturals per a celebrar la devoció que tot el poble de Llíria té pel
seu patró Sant Vicent.
Des de la Confraria ens agradaria convidar a tots, tant llirians com visitants a què
visquen les nostres festes vicentines, a què engalanen els seus balcons i durant tot l'any
gaudisquen dels actes pensats per ells i per a ells.
Toni Castellano Morató
Secretari

