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Les festes 2021 en honor a San Vicent Ferrer, degut a la 

Pandèmia produïda per la Covid19 han sigut SUSPESES, 

la qual cossa no significa que es puga realitzar algun acte 

de forma aïllada i sempre complint amb les limitacions i 

normes vigents. 
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Estimats veïns i veïnes, 

 Per segon any consecutiu no 

podrem celebrar les nostres estimades 

festes de Sant Vicent en la dimensió en la 

qual les coneixem. La pandèmia ha canviat 

la nostra normalitat. Hem hagut d'adaptar-

nos a les circumstàncies actuals en totes les 

facetes de la vida social. 

 Les celebracions festives s'han vist 

profundament afectades per les restriccions 

sanitàries. En un exercici de responsabilitat, 

hem cancel·lat les programacions habituals.  

 Però el sentiment de pertinença a 

les nostres tradicions continua molt viu en 

la nostra població. Tot el que envolta estos 

costums festius és un símbol d'unió entre la 

ciutadania de Llíria. I ara, més que mai, 

necessitem valorar tot allò que és nostre i 

ens fa sentir orgullosos del nostre patrimoni 

cultural.  

 Les festes de Sant Vicent ocupen un lloc molt important en el nostre calendari 

festiu. Ens retrotrauen a records únics compartits amb els nostres veïns i veïnes. 

Rememorant la figura i el llegat del sant valencià més universal, ens reunim al parc de Sant 

Vicent, un dels majors tresors naturals del nostre municipi. 

 Este espai extraordinari tornarà a quedar mut enguany. Este 2021 les imatges de 

paelles, esmorzars populars, rogativa o la benedicció multitudinària de les aigües no es 

repetiran com en el passat. Però continuen molt presents en la nostra memòria col·lectiva i 

són part del nostre àlbum de records que desitgem, amb molta il·lusió, reviure en el futur.  

 Esperem superar al més prompte possible esta situació sanitària inesperada que 

s'ha encreuat en les nostres vides i poder tornar a celebrar, com es mereixen i amb tota la 

seua intensitat, les festes de Sant Vicent el 2022, expressió d'una de les tradicions culturals 

i religioses més importants de la nostra ciutat.  

 Sant Vicent de Llíria tornarà!   

SALUTACIÓ ALCALDE DE LLÍRIA 

Sr. D. Manolo Civera Salvador 
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BONA GENT: 

Tarde de Domingo de Ramos, el sol 

brilla y luce, esta mañana hemos 

celebrado la Bendición de los Ramos y 

las Palmas, daba gozo ver las cares de 

los ninos y mayores aclamando a Jesús 

que entraba en Jerusalén , pero al 

mismo tiempo mirábamos nuestro 

Calvario, donde EL con os brazos 

abiertos, en compañía de su madre y 

San Juan, nos miraba con ternura y 

amor. Y pensaba en nuestro San Vicente 

, tan enamorado de Jesucristo, Muerto y 

Resucitado, a quien él anunciaba por 

todos los lugares donde iba. 

Este año tampoco podremos salir a la 

calle con su imagen, pero sí que 

podremos participar en los distintos 

actos que la Clavaria y Cofradía están 

preparando con gran ilusión: la Novena 

(que comienza el mismo día de Pascua de Resurreción), la Ofrenda de Caridad, el Pregó, la 

Misa Solemne y la Procesión Claustral, etc.. Acudamos a ellos, dejémonos llenar como San 

Vicente del AMOR DEL RESUCITADO, llevemos como él (que vivió en tiempos de 

pandemias, luchas y guerras) un mensaje de PAZ-AMOR-ESPERANZA-ALEGRIA a los 

hombres y mujeres de este tiempo de pandemia, y así será como de verdad habremos 

entendido a nuestro Santo Copatrón. 

Que San Vicente que curó nuestra sed de agua, en tiempos tan difíciles, cure ahora 

nuestros miedos y temores, y podamos salir de esta situación siendo mejores cristianos, 

que trabajan por un mundo más justo y humano.  

AMUNT ELS CORS. BONA GENT QUE JESUS ESTA VIU I MOS REGALA LA SEUA PAU Y EL SEU 

AMOR. 

VISCA SANT VICENT! 

SALUTACIÓ PRIOR DE LA CONFRARIA 

Rvd. Vicente M. Cerezo Rubio 
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Benvolguts amics en Sant Vicent: 

 Espere i desitge que estos moments que 

estem travessant passen prompte i poder 

veure´ns tots en salut i alegria, disfrutant de la 

vida que el Nostre Senyor ens ha regalat. 

 No puc deixar passar per alt els moments 

tant crítics que els llirians, junt a tota el món, 

hem viscut. Alguns llirians, confrares, clavaris…  

se´ls ha endut per davant la pandèmia. A tots 

ells, esta confraria i jo personalment  sempre 

els tindrem presents, sens dubte oferirem les 

nostres oracions al Pare Vicent per a que no 

els deixe mai sols i que els tinga sempre al seu 

costat, com a vicentins de cor que han sigut. 

 Este virus no sols en deixà sense festa 

l´any passat; tampoc enguany podem oferir a 

Sant Vicent tot allò que volguérem. 

 Però dins de les restriccions establides,  a  

Sant Vicent tots volem honrar-lo en la seua 

festa i es per això que havem pensat realitzar alguns actes,  sempre respectant la normativa 

vigent de cada moment, així com les normes de Conselleria de Sanitat. 

 És el cas de les mones, de la novena, de la Missa de Pasqua, la Missa Major, la Missa de la 

Rogativa (que per cert no es farà com a tal), del dinar als abuelets  del Remei, de la ofrena de 

caritat, del Pregó,  de la Processó Claustral, de concurs de dibuix… Al no poder estar tots junts, 

LA MAJORIA DELS ACTES SERAN RETRANSMESOS PER LES XARXES SOCIALS DE LA CONFRARIA I 

DE LA PARRÒQUIA  DE L´ASSUMPCIÓ. 

 Eixos son alguns actes, que hem pensat se podran fer, això sí, demanem la col·laboració  de 

tots per a tal de complir les normes establides per les autoritats. 

 Nosaltres, com a responsables, intentarem  que se complixquen, però sense la comprensió 

de vosaltres, gran cosa no podrem fer. Sens dubte podem disfrutar d´estos dies de Pasqua si 

ens respectem i fem respectar una convivència segura en pau i en responsabilitat. 

 Un abraç virtual per a tots i  com tradicionalment es diu.  

  L´ANY QUE VE, MÉS I MILLOR  

SALUTACIÓ PRESIDENT DE LA CONFRARIA 

D. Antonio Castellano Guardiola 
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Estimados Vicentinos y Vicentinas, 

querido San Vicente Ferrer. 

Vivimos tiempos difíciles, en los que la 

vida tal y como la conocíamos ha 

quedado pausada. Del mismo modo, y 

con todo nuestro pesar, las 

celebraciones y festejos en honor a 

nuestro querido San Vicente Ferer se 

han tenido que suspender un año más. 

Durante todo este tiempo hemos 

sufrido pérdidas, nos hemos despedido 

de gente querida y cercana. Hemos 

pospuesto encuentros y celebraciones, 

reuniones con amigos y familiares, y 

muchas cosas más. 

Pero una cosa tengo clara, somos gente fuerte. Gente que saldrá adelante con la 

intercesión de San Vicente Ferrer. Él nos acompañará y nos protegerá siempre, 

sobre todo durante estas semanas en las que más que nunca lo tendremos 

presente. 

Y volveremos a juntarnos y a celebrar unas fiestas en su honor que 

disfrutaremos más que nunca. Será tiempo de reuniones, de abrazos y de besos. 

De ir en romería acompañando al Santo, de jugar a la “comba” y comernos la 

mona todos juntos. De celebrar el festival de paellas como buenos amigos y 

hermanos. Y tantas cosas más… 

Pero ahora debemos ser prudentes, ya vendrá la hora de poder estar todos 

juntos. 

Que San Vicente nos proteja y nos guíe en este difícil camino que nos ha tocado 

recorrer. 

Bona gent, ¡Vixca Sant Vicente Ferrer! 

 

SALUTACIÓ CLAVARIESA 

Carla Palacios Morató 
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Un año más, nos vemos en la obligación 

y el deber de suspender nuestras 

queridas fiestas en honor a nuestro 

Copatrón, pero esto nos da más fuerza 

para seguir adelante. 

Teníamos la ilusión de que este año 

podríamos celebrar los actos previstos, 

seguíamos todos los meses con la 

lotería, pero lo que debemos agradecer 

es el apoyo recibido a pesar de no poder 

celebrar ningún acto. 

Agradecer a toda la mayoralía su 

esfuerzo y dedicación en estos 

momentos tan difíciles, a tod@s un enorme abrazo. 

Un recuerdo muy especial a la gente que nos ha dejado en esta pandemia, 

que seguro nos acompañaran desde el cielo, a todos los llevaremos en 

nuestro corazón y recuerdos. 

ÁNIMO, ESPERANZA, ILUSIÓN pronto nos reuniremos y disfrutaremos con 

familia y amigos. 

VIXCA SANT VICENT!! 

SALUTACIÓ CLAVARI 

FRANCISCO VESES SANCHO 
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Clavaria i Majoralía 2020-2021 

INTEGRANTES 

CARLA PALACIOS MORATO 

MARI ÁNGELES GORGUES BARONA 

SANDRA LABRADOR MARTÍNEZ 

AMPARO MARTÍNEZ BELENGUER 

KASSANDRA MOLINA ROCHINA 

YOLANDA MUÑOZ FAUBEL 

MARIA CONTRERAS VICENTE 

ROSA MARIA MORA MORA 

FRANCISCO VESES SANCHO 

MIGUEL ANGEL VESES SANCHO 

FRANCESC GORGUES BAIDAL 

FEDERICO PALACIOS ARTIGA 

RAFAEL IGLESIAS BENLLOCH 

MIGUEL MANUEL PALACIOS MORATÓ 

RAFA MANUEL GORGUES TÓRTOLA 
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5 de mayo de 2019, tras finalizar la magnífica y emotiva procesión de las fiestas en 

honor a San Vicente Ferrer, uno a uno nuestros nombres resuenan por toda la Iglesia 

de la Asunción. Mayoralia 2020/2021. Clavariesa: Carla Palacios. Mayoralesas: Mari 

Ángeles Gorgues, Sandra Labrador, Amparo Martínez, Kassandra Molina, Yolanda 

Muñoz, Maria Contreras, Rosa María Mora. Clavario: Francisco Veses. Mayorales: 

Miguel Ángel Veses, Francesc Gorgues, Federico Palacios, Rafael Iglesias, Miguel 

Manuel Palacios, Rafa Manuel Gorgues.  

Con una ilusión tremenda empezamos a prepararnos para lo que se nos venía encima. 

Que gran honor formar parte de la historia de esta gran Cofradia, y sobre todo, poder 

representar y acompañar a nuestro 

querido San Vicente Ferrer. 

Y llegó el cambio de las imágenes 

de San Vicente a casa de los 

Clavarios. Y el A mós redó, donde 

trabajamos duro pero disfrutamos 

mucho más. Y como si nada, llegó 

septiembre y con él, la posibilidad 

de acompañar a San Vicente en la 

bajada y la procesión de San 

Miguel. 

Fueron meses de preparativos, de 

reuniones, de cenas, de amistad 

compartida… Y cuando estábamos a punto de dar comienzo a nuestras fiestas, llegó 

para quedarse este virus. Y todo lo que habíamos soñado y preparado con todo 

nuestro cariño e ilusión hubo que suspenderlo. Caímos un poco en desánimo pero 

apoyándonos los unos en los otros, y con la intercesión de nuestro querido San Vicente 

hemos salido adelante. Todavía no podemos celebrar como quisiéramos las fiestas en 

su honor. Pero todo llegará. 

De momento podemos contar los unos con los otros, con los miembros de nuestra 

querida Junta, con el apoyo del M.I. Ayuntamiento de Llíria y de todos los cofrades que 

formamos parte de la gran familia vicentina. 

Nuestro pensamiento y ánimo está con todos aquellos que han tenido que decir adiós 

a algún ser querido. Seguro que se encuentra bajo la atenta mirada de nuestro San 

Vicente. 

Queridos hermanos, esperemos que pronto podamos volver a celebrar unas fiestas 

todos juntos como se merecen. Hasta ese momento, cuidémonos todos. 

SALUTACIÓ MAJORALÍA 
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¡VIXCA SANT VICENT  

POSIBLES ACTOS  

EN HONOR A SAN VICENTE 2021  
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● Del 2 al 18 d´abril 

 
Al  Espai de Turisme de Llíria, EXPOSICIÓ DE PINTURA “L´Esperit del 
Confinament”, per Inma Izquierdo  
Horari: De dilluns a divendres de 17.30 a 20.00 hores.  
Dissabte i Diumenge de 9.00 a 13.00 i de 17.30 a 20.00 hores  
 

● Diumenge, 4 d´Abril de 2021 - DIA DE PASQUA  

 11.30h.: En la Parròquia de 
l´Assumpció, Missa Major en el dia de 

 Pasqua pels confrares difunts i  inici 
de la Novena en honor a Sant  Vicent. Hui la 
novena, la  celebrarem per tots els difunts 
del  Covid19. 

 Als peus de l´altar s´encontraran els 
aliments que la Majoralía  ofereixen a 
Càritas com a Ofrena de Caritat.  

 Així mateix, i com es tradicional, el dinar de les persones majors 
 que resideixen a l´Asil del Remei, correrà a càrrec de la Confraria. 
 

Cada dia, LA NOVENA serà presidida per un sacerdot vinculat al nostre 

poble. A més es sortejarà una medalla de Sant Vicent entre els assistents. 

(seran retransmeses pel canal YOUTUBE DE LA CONFRARIA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

● Dilluns, 5 d´Abril de 2021 

19.30 h.:  A la Parròquia de l´Assumpció, Missa en la Octava de 
Pasqua i Novena en honor a Sant Vicent, per tots els sanitaris que 
han estat durant tota la pandèmia en primera línia. 
 

● Dimarts, 6 d´Abril de 2021 

19.30 h.: A la Parròquia de l´Assumpció, Missa en la Octava de 
Pasqua i Novena en honor a Sant Vicent, per totes les persones que 
pertanyen a Serveis Essencials que durant tota la pandèmia han 
treballat de valent. 
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● Dimecres, 7 d´Abril de 2021 

18.30 h.: A la Biblioteca Municipal “Almodí”, presentació del llibre 
“LA MEMÒRIA DE LES NOSTRES FESTES. LA FONT DE LLÍRIA, UN 
MIRACLE DE SANT VICENT” del autor llirià Juan Vicente Fuertes. 
19.30 h.: A la Parròquia de l´Assumpció, Missa en la Octava de 
Pasqua i Novena en honor a Sant Vicent, per totes les persones 
majors que viuen en Residencies i que tant han patit els efectes 
d´este virus. 
 

● Jueves, 8 d´Abril de 2021 

19.30 h.: A la Parròquia de l´Assumpció, Missa en la Octava de 
Pasqua i Novena en honor a Sant Vicent, per totes les nostres 
autoritats per a que se senten amb força per a prendre les mesures 
mes acertades en cada moment. 
 

● Divendres, 9 d´Abril de 2021 – EL PREGÓ 

19.30 h.: A la Parròquia de l´Assumpció, Missa en la Octava de 
Pasqua i Novena en honor a Sant Vicent, per tots els científics que 
després de molta feina han encontrat les vacunes per a la Covid19. 
 

En acabar la novena: Pregó 2021, a càrrec del nostre prior Rdo. D. 
Vicente Cerezo Rubio, qui glossarà la figura del nostre “Pare Vicent” 
comentant lo atípic que resulta la suspensió de les festes vicentines 

d´enguany.  
 

● Dissabte, 10 d´Abril de 2021 

18.30 h.: Al Teatre de la Banda Primitiva, musical 
infantil EL GALEÓN MÁGICO.  
Amb este màgic musical pretenen transmetre a tots els 
xiquets i xiquetes el valor de l’amistat i la solidaritat. 
Tot això amb música, teatre, màgia, cançons i ball...   
Un musical infantil per a tota la família. Patrocinat pel 
M. I. Ajuntament. 
 
19.30 h.: A la Parròquia de l´Assumpció, Missa en la 
Octava de Pasqua i Novena en honor a Sant Vicent, per 

totes les persones que han estat i estan passant esta malaltia, per a 
que prompte es recuperen i no els quede seqüela alguna. 
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● Diumenge, 11 d´Abril de 2021 

11.30 h.: A la Parròquia de 
l´Assumpció,  Missa en la 
Octava de Pasqua i Novena 
en honor a Sant Vicent, per 
totes les persones que a 
causa de la crisi econòmica 
produïda per la pandèmia 
estan parades o passant 
dificultat. 
 
19.00 h.: a l´Església de la 
Sang, Concert HARMONIA 
DEL PARNÀS. Este 
concert oferix una sonoritat molt singular per a donar a conèixer un 
delicadíssim repertori que agafa com a punt de partida les escasses 
composicions escrites per a chalumeau (caramella) al segle 
XVIII. Patrocinat pel M. I. Ajuntament. 
 

● Dilluns, 12 d´Abril de 2021 – FESTA DE SANT VICENT 

10.00 h.: En la nostra Ermita i a porta tancada, Missa Major i Final 
de Novenari en honor al nostre patró Sant Vicent Ferrer. Serà 
retransmesa a través de les xarxes socials de la Confraria. Patrocinat 
pel M. I. Ajuntament. 
 

● Dimarts, 13 d´Abril de 2021 

A tots els alumnes dels Col·legis de la nostra ciutat es repartiran les 
tradicionals Mones de Pasqua. 
Així mateix s’informarà en tots els 
Centres Educatius, d´un Concurs de 
Dibuix per als mes menuts de la casa. 
 
● Divendres, 16 d´Abril de 2021 

Recollida de tots els dibuixos que els 
nostres xiquets han fet, per a honrar la 
figura del Pare Vicent. 
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● Dissabte, 17 d´Abril de 2021 

12.00 h.: Vol General Campanes desde el Campanar de l’Església de 
la Sang. 
 
19.30h.: Al Conservatori de Llíria, Concert REINECKE KLEVIER 
ENSEMBLE. Patrocinat pel M. I. Ajuntament. 

 
● Diumenge, 18 d´Abril de 2021 – FESTA GRAN 

12.00 h.: Al teatre de la Banda Primitiva. Concert de la Banda U.D.P. 
Llíria-Camp de Túria-Serrans. Patrocinat pel M. I. Ajuntament. 
 
19:30 h. En la parròquia de l´Assumpció de Nostra Senyora, Missa 
Major concelebrada i amb sermó en valencià. 
 

En acabar la missa i amb la imatge processional de Sant Vicent es 

realitzarà una processó claustral. A fi d´evitar aglomeracions, sols 

podran acompanyar al Sant els clavaris, quatre membres de junta, 

els  portants necessaris  i el clero.  
 

En acabar la processó se sortejaran dos medalles entre tots els 

confrares. 

 

 

Normes bàsiques COVID  

  

 L’aforament està limitat.  

 Les cadires estaran separades i en cap cas es podran moure del lloc assignat.   

 Només es podrà fer ús de la cadira assignada pel personal de l’organització.   

 És obligatori l’ús de mascareta.   

 Per a accedir-hi cal guardar la distància interpersonal de seguretat.   
  

Reserva de places actes patrocinats per l´Ajuntament:  
 

 Per a assistir als espectacles s’ha de reservar, necessàriament, l’entrada 
mitjançant l’app municipal o en el telèfon 96 279 04 33.   

 En el moment de fer la reserva es demanarà el nom i els cognoms de les 
persones assistents per tindre informació de tots els qui hagen assistit 
conjuntament a l’acte.   

 Solament es podrà fer una reserva per persona  
 En el moment d’accedir a l’espai de l’espectacle caldrà facilitar el justificant de 

reserva.  
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 Sens dubte l'exercici 2020-21, passarà a la història, ja no sols de la nostra 

Confraria, sinó de la societat contemporània en general, ja que ha interromput la vida 

quotidiana de tots, i ha relegat a un segon lloc els plans i les previsions fetes durant un 

llarg període de temps; aflorant lo verdaderament important i el que ens afecta a tots: 

la salut. 

 

 Ja en desembre de 2019, els mitjans de comunicació començaven a fer-se resò 

d'una nova malaltia molt contagiosa trobada a la Xina. Aquestes notícies semblaven 

llunyanes i ningú podia imaginar que aquest virus, en pocs mesos es trobaria estés per 

tot el món, causant milions d'infeccions i de morts. 

 

 A principis març de 2020 el Coronavirus ja campava per Espanya i el 14 de març 

el govern de la nació va declarar l'estat d'alarma i el confinament de la població. Este 

primer estat d'alarma duraria fins al 26 de juny i encara que no va haver confinament 

durant tot aquest període, sí que la població va tindre restringida la mobilitat almenys 

fins a la segona quinzena de maig. 

 

 Durant aquesta primera onada de Covid19 a Espanya, es van veure infectades 

pel virus més de 200.000 persones, i més de 29.000 van morir. I encara que les dades 

oficials són estes, s'estima que van ser molts més els infectats (ja escassejaven les 

proves PCR) i els morts (ja que segons les estadístiques van morir moltes més persones 

en aquest període respecte a l'any passat). 

 

 Dies abans del confinament general, i a petició 

del prior de la Confraria es va traslladar la imatge de 

Sant Roc (patró de les epidèmies), des de l'ermita a la 

Parròquia de l'Assumpció on es va organitzar un 

novenari per a resar contra l'epidèmia que estava 

començant a acarnissar-se amb la població. Al Temple 

Parroquial va començar presencialment, però 

desgraciadament es va acabar resant personalment en 

les llars de cada feligrés. 

 

 Ficats ja en situació, la Confraria veient 

l'esdevenir de la situació i en coherència amb les 

decisions que les autoritats sanitàries estaven prenent, 

decideix el mateix 14 de març, tancar l'ermita i no 

obrir-la els diumenges posteriors. Així mateix per xarxes socials anima als veïns de Llíria 

a penjar als seus balcons els tapissos de San Miquel i Sant Vicent, els nostres patrons, 

perquè ells intercedisquen per nosaltres. 
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 Així mateix, davant la cancel·lació per part de Loteries de l'Estat de la realització 

de sortejos, la majoralía emet un comunicat informant a tots aquells que havien 

comprat alguna papereta de la nostra Confraria per al sorteig de Març i/o Abril, que 

aquestes es canviarien per unes altres, quan es reprengueren els sortejos. 

 

 El 20 de març, la nostra Confraria i l'Ajuntament de Llíria emeten un comunicat 

conjunt en el qual a causa de la pandèmia, ajornen fins a una altra ordre tots els actes 

de les festes vicentines 2020. Al principi, pensant que esta situació prompte passaria, 

es va pensar a realitzar alguns actes al final de juliol, però prompte esta idea es va 

desestimar. També el llibre de festes que ja estava acabat i a punt d'imprimir-se en la 

Impremta, es va cancel·lar. 

 

 Els membres de la Junta Directiva de la Confraria, el 27 de març de 2020, des de 

les seues llars es van unir a la benedicció especial amb el Santíssim Sagrament per la fi 

de la pandèmia, que el Papa Francesc va realitzar des d'una Plaça de Sant Pere buida. 

Arribant a les dates en què s'haurien d'haver celebrat les nostres festes, les xarxes 

socials van començar a “tirar fum”. Es va decidir des del compte oficial que la Confraria 

posseeix en les xarxes Facebook i Instagram, publicar tots els dies algun “post” dedicat 

a Sant Vicent o als actes que s'haurien d'haver realitzat eixos dies. La novena, també es 

va realitzar telemàticament en les xarxes; cada dia es publicava una imatge de Sant 

Vicent, amb l'oració pròpia del dia perquè tots els devots des de les seues cases 

pogueren resar-la. 

 

 El dia de Pasqua es va publicar un vídeo del nostre Parc de Sant Vicent 

totalment buit, que contrastava amb la vida i alegria que tots els dies de Pasqua es viu 

al Parc. Estos dies des del Facebook de la Majoralía, es va convidar que els més menuts 

de la casa pintaren dibuixos del nostre patró Sant Vicent i que s'etiquetaren els nostres 

perfils en les fotos. 

 

 El cap de setmana de Sant Vicent, els membres de la Junta Directiva de la 

Confraria van gravar des de les seues cases un vídeo, en el qual animaven a la gent a 

tindre present al nostre patró en eixos dies de festa. D'igual manera, el president de la 

Confraria va enviar telemàticament un missatge a tots els devots i confrares, donant 

ànims per a superar la difícil situació que s'estava vivint. 

 

 La Confraria sempre s'ha honrat de dir que mai s'havia suspés la Rogativa en 

honor al “Pare Vicent”, molts anys les inclemències meteorològiques han sigut 

adverses (pluges abundants, vent fort, calor intensa…), però Sant Vicent sempre ha 

eixit per a trobar-se amb llirians. Enguany fer-la presencialment era impossible, però 

podem dir i afirmar que la Rogativa 2020 es va fer telemàticament en les Xarxes 
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Socials. Infinitat de veïns de Llíria van publicar en els seus perfils fotografies de la 

imatge del nostre patró Sant Vicent Ferrer, també es van publicar instantànies de com 

la gent vivia este dia, generalment en “quadrilles” d'amics o familiars. Totes aquestes 

publicacions es van publicar baix el hastag #elmeudiadesantvicent. A les 9h. del matí, 

hora exacta en què hauria d'haver eixit la Rogativa de la Parròquia de l'Assumpció, 

totes les campanes de Llíria van sonar a l'uníson en honor al seu Co-Patró Sant Vicent, 

també a la mateixa hora es va publicar un vídeo de la Rogativa eixint de l'Arxiprestal i 

encaminant-se a l'Ermita. Els sacerdots a porta tancada i presidits pel nostre prior, 

també van celebrar una Missa Solemne en honor a Sant Vicent Ferrer. 

 

 Casualitat o miracle, el dia 21 d'abril de 2020, dia en què se celebrava la 

Solemnitat de Sant Vicent Ferrer, no es va registrar cap mort per Coronavirus en tota la 

província de València, cosa que no ocorria des de feia més de 40 dies. 

 

 La setmana següent també es van anar succeint els vídeos i fotografies en les 

xarxes. La majoralía va presentar d'un en un, a tots els integrants del grup, un grup 

reduït, però amb molta il·lusió per organitzar les festes vicentines. 

 

 Una menció a part mereix l'abundant donatiu que va oferir per a la lluita contra 

el Coronavirus, aquesta Majoralía 2020 en els mesos més crus de la pandèmia a la 

Residència d'Ancians Santa Teresa Jornet, que les germanetes d'Ancians Desemparats 

regenten a Llíria i que igual que totes les altres ha patit les restriccions derivades de la 

pandèmia. Gràcies a tota la Majoralía, amb Paco i Carla al capdavant, per aquest gest 

tan generós. Enmig del 

descoratjament i la tristesa, van 

sembrar esperança. 

 

 A mitjan maig, i a causa de la 

millora de les dades de contagis i 

morts, el confinament es va anar 

relaxant i es van començar obrir els 

locals tancats i en els Temples es va 

començar a celebrar les Eucaristies 

amb fidels. El primer dimecres de 

juny (com era habitual els primers 

dimecres de mes), es va reunir en 

l'entrada de la Llar Parroquial, per primera vegada després del confinament la Junta 

Directiva de la Confraria, sens dubte hi havia moltes ganes de veure'ns i també 

d'abraçar-nos, però es van complir escrupolosament les mesures sanitàries vigents, així 

com el distanciament. Entre altres coses, en aquesta reunió es va decidir prorrogar a la 

Clavaria 2020-21 durant un any més, ja que no s'havien celebrat les festes. 
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 També es va aprovar instal·lar en la llenyera, recentment rehabilitada una 

botiga per a vendre records de Sant Vicent, així com refrescos i loteria. Durant l'estiu 

es van col·locar allí diverses vitrines expositores i es va arreglar l´estancia. 

 

 El 14 de juny se celebrava la Solemnitat del Corpus Christi, enguany i a causa de 

les restriccions no es va poder realitzar la processó, però sí que es va realitzar una 

Solemne Eucaristia i una Processó Claustral per dins de la Parròquia Arxiprestal a la 

qual van assistir alguns membres de la Junta 

Directiva de la Confraria. Així mateix, 18 de juny es 

va realitzar un funeral per tots els morts a Llíria 

durant el confinament, al qual també va acudir una 

representació de la Confraria. 

 

 L'estiu va transcórrer tranquil, amb una 

baixa incidència del virus. Com hem dit 

anteriorment no es van realitzar les festes al juliol; 

igual que tampoc es varen realitzar cap acte de les 

altres festes llirianes. San Miquel, es va celebrar 

amb diverses Misses en les diferents parròquies de 

Llíria, i amb una Solemne Eucaristia a les 12h. a 

l'Assumpció, en la qual van participar alguns 

membres de junta. 

 

 Com en 2020 Llíria no havia honrat al seu 

co-patró Sant Vicent Ferrer com es mereixia, la 

Confraria va decidir organitzar una Solemne Eucaristia, una vegada iniciat el curs. Tal 

dit tal fet, el dissabte 17 d'octubre tota la família vicentina de Llíria ens reunirem en la 

Parròquia de l'Assumpció de Ntra. Sra. Amb motiu de la celebració de la missa, la 

imatge processional del sant va ser vestida i va presidir el presbiteri. Així mateix, 

durant l'Eucaristia es va mostrar i se li va oferir a Sant Vicent Ferrer el solideu que el 

papa Francesc va regalar a la Confraria en novembre de 2019, perquè es custodie en 

l'ermita als peus del sant copatrón. El prior de la Confraria Msn. Vicente Cerezo, va 

agrair al Papa Francesc el gran regal, "que sense cap dubte serà una mostra de filial 

adhesió de la Confraria i de la Ciutat de Llíria a La seua Santedat, així com servirà d'alé i 

ànim en la tasca evangelitzadora de la Confraria". A més de la Junta Directiva de la 

Confraria, en l'Eucaristia va participar la Majoralía 2020-22, representants de 

l'Ajuntament i l'Honorable Clavariessa de les festes vicentines de València Macu 

Atienza. També van assistir membres de Confraries i Germandats llirianes, així com 

altars vicentins del "Cap i Casal". En la celebració de la Missa Solemne es van complir 
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totes les normes establides per les autoritats sanitàries per la pandèmia, com ara l'ús 

obligatori de màscara, distància de seguretat, així com l'aforament reduït. 

 

 Encara que l'Ermita roman tancada, per Nadal es va col·locar la imatge del 

Jessusset als peus de l'Altar, perquè tots els que visitaren a Sant Vicent a través de les 

finestres de la porta, observaren també el misteri de 

Déu fet home. 

 

 Durant el 2021, s'han celebrat diverses 

reunions de la Junta Directiva de manera telemàtica, 

a través de “*Teams”. La majoria d'actes de les 

festes estan suspesos, encara que si la pandèmia ho 

permet, es pretenen fer actes com ara la novena, les 

Misses i altres actes aïllats amb aforament limitat i 

restriccions. 

 

 Encara que en 2020 i els primers mesos de 

2021, l'activitat de la Confraria s'ha vist reduïda a la 

mínima expressió, la devoció pel “Pare Vicent 

Ferrer” no s'ha vist afectada. Volem des d'ací 

renovar el nostre compromís amb la societat lliriana 

i sobretot amb devoció al nostre patró Sant Vicent Ferrer. 

 

 Esperem, que encara que les festes en honor a Sant Vicent 2021 no se 

celebraran amb normalitat, tornar al més prompte possible a honrar la figura d'aquest 

gran sant com es mereix i com Llíria i els  anhelem. 

 

Toni Castellano Morató 

Secretari 
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