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1.- ELS INICIS.

L’any 1854 el Papa Pius IX havia formulat el dogma de la Immaculada
Concepció de Maria. La pietat popular, com sempre, havia anat al davant i ja fes-
tejava Maria amb el nom d’Immaculada. Pius IX donà forma oficial a aquesta
devoció i amb el temps aniran sorgint diverses congregacions religioses i laiques
que es posaran sota l’advocació i la protecció de Maria Immaculada.

Al nostre país, i des de finals del s.XIX o principis del s.XX, es viu la neces-
sitat d’atendre a la formació de xiquets i xiquetes (que, sembla que en el cas de
la religió, havia de ser més aviat, per a les xiquetes). Les dones, allunyades de tota
relació social, dins de les seues cases
fent les feines domèstiques, trobaran en
els grups d’Acció Catòlica, en les acti-
vitats parroquials i en la participació en
les múltiples devocions, una mena de
realització social. Dins la mateixa men-
talitat de l’època, calia educar les
xiquetes per al dia de demà ser una
bona mestressa, una bona esposa i, és
clar, calia formar-les en una espirituali-
tat que fera d’elles unes dones catòli-
ques i devotes.

En aquest context hem de situar la
“Congregación de las Hijas de María”.
Sorgia com a grup parroquial, dirigit i
presidit pel rector de la parròquia i es
constituïa com a una associació amb el
seu Reglament. 

Si hem d’atendre a l’acta de consti-
tució d’aquesta congregació (imatge 1)

(1) Primera pàgina del llibre d’actes
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a la Parròquia de l’Assumpció
d’Alaquàs, que comença: “Haciéndose
eco el Sr. Cura Ecónomo de esta parro-
quia, D. Jacinto Grau, de los vivísimos
deseos de las doncellas de que se esta-
bleciera la Congregación de las Hijas
de María, elevó a mediados de Agosto
último una instancia al Exmo. Sr.
Arzobispo (...)”. És, doncs, el rector D.
Jacinto Grau Magraner (rector de la
parròquia des de 1891 fins a 1905/8)
qui atén les peticions de les jòvens ala-
quaseres (“los vivísimos deseos de las
doncellas”) i comença les gestions
oportunes perquè l’Arquebisbe, D.
Victoriano Guisasola y Menéndez
(1906-1914) aprove la constitució de la
Congregació. Les gestions, comen-
çades a mitjan agost de 1907, tenen un
resultat positiu i és així com queda

constituïda la “Congregación de las Hijas de María”: el rector és nomenat
Director de la Congregació i aquest forma la primera Junta Directiva. 

Comencen a posar-se tots els pilars de la Congregació que, a més, nomena
Sta. Teresa de Jesús com a la seua “segona patrona”. Ambdues imatges es
col·locaren en les credències de l’Altar Major i s’establiren els actes inaugurals
d’aquesta festa.

Els dies 18,19 i 20 d’octubre d’aquell 1907, D. Antonio Giner, Director de
“las Hijas de María de la Compañía de Valencia”, fou convidat a predicar el trí-
duo que tingué lloc com a pòrtic de les festes que havien de vindre. El primer dia,
tal com consta en l’acta constitucional, vingué a donar la definició del que era la
“Congregación de las Hijas de María”: “...como un medio muy poderoso para
preservar a las jóvenes del contagio del mundo corrompido y corruptor y para
mejor luz y acierto en la elección de estado”. En aquells dies, quedà definida
també l’activitat de tota bona congregant: “... oración mental y examen de con-
ciencia todos los días, la visita a la Stma. Virgen todas las semanas y la confe-
sión, comunión y retiro todos los meses”.

I amb aquests propòsits comença la història.

Detall primera pàgina llibre d’actes



2.- ORGANITZACIÓ, ACTIVITATS I FORMACIÓ.

La Junta Directiva de la Congregació era elegida després que el rector
haguera proposat els noms de les fadrines que considerava “convenient” que hi
formaren part. El que passava era que, no sempre, les persones proposades tenien
el temps per a dedicar-se a aquestes obligacions. Al llarg de la vida d’aquesta
Congregació, es produiran moltes dimissions, bé perquè les jòvens es casaven, bé
perquè, efectivament, no hi havia molt de temps per a dedicar a aquesta feina.
Així, per exemple, el 1912, presentaren la dimissió la presidenta de la Junta,
Teresa Aguilar i la vocal, Francisca Andrés, per a ser substituïdes, respectiva-
ment, per Isabel Medina i Maria Aguilar. A principis del 1915, dimitirà Maria
Aguilar i serà substituïda per Maria Andrés Taberner (Andreu en algunes actes);
a finals d’aquest mateix any, dimitirà Carmen Alfonso Bartual per a ser substi-
tuïda per Maria Teresa Lluna Gordillo. En altres situacions, com la de 1918, des-
prés d’haver format Junta Directiva el 13 de gener, cal fer remodelació el mes de
maig d’aquell mateix any, perquè hi hagué algunes dimissions. El 1922, és Maria
Sáez Sena qui és substituïda per Esperanza Forment ... 

Molt sovint trobem que la Junta Directiva rep a un nou membre perquè algu-
na de les jòvens que formaven la Junta seguia una vocació religiosa i prenia els
hàbits. És el cas d’Isabel Aleixandre, la secretària de la Junta el 1909, que deixà
una vacant i que omplirà Isabel Pelayo; Consuelo Portalés (1934) qui fou subs-
tituïda en la Junta per Consuelo Torrens (o Torrent) Martí o el cas de Paquita
Peiró David (1942), encara que, en aquest cas, no figura qui, de manera imme-
diata, la substituí.

Habitualment, la Junta Directiva es reunia poc abans de la festa de la
Immaculada per a preparar-la: decidir què anaven a fer, qui havia de vindre a pre-
dicar, quines coses s’havien de fer per a recaptar fons... i es tornava a reunir des-
prés de la Festa, sobretot, per a donar comptes o per a fer una mena de “Crònica”
del que s’havia esdevingut aquell any. 

Cada reunió s’obria amb “las preces del Reglamento”, es llegia un “capítol”
de “La Azucena”, el qual era comentat pel rector i servia d’una breu sessió de for-
mació espiritual, sempre amb el tema de Maria Immaculada,  i (no sempre) es lle-
gia l’acta de l’última Junta. A continuació s’exposava  en concret el tema de la
reunió, que de vegades, resulta curiós. Vegem alguns exemples: 

1907.- És l’any de la constitució de la Congregació i, certament, calgué mol-
tes reunions per a donar forma al grup i al seu funcionament. Així, l’acta del 27
d’octubre d’aquell any, sota la direcció del rector D. Jacinto Grau, es determina
que el 2n diumenge de cada mes és el destinat a Maria Immaculada; tindran
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lloc “Comunions generals” i caldrà assajar l’ordre d’anar a combregar. (Val a
dir que les celebracions eucarístiques d’abans no incloïen la comunió dels fidels:
el sacerdot celebrava l’eucaristia, però els fidels no combregaven; d’ahí que el
terme “comunions generals” faça referència a les eucaristies on els fidels, a més
d’escoltar missa, combregaven).

1913.- L’11 d’agost, és el nou rector, D. Fernando Gimeno (1905/1908 -
1917), qui convoca la reunió per a tractar l’escassa concurrència que té l’exerci-
ci del 2n diumenge de mes; així, exhorta a les responsables de cada “cor” (les
zeladores) que treballen en ells perquè les jòvens acudisquen a l’exercici, “sin
olvidarse la medalla” (imatges 3) i esbrinen els motius pels quals no hi acudei-
xen totes. En tot cas, assenyala que són les zeladores les primeres que han de
donar exemple “aunque sea haciendo algún sacrificio”.

(3) Medalla dels anys 50.
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(3) Medalla dels anys 70.

(3) Medalla dels anys 80.
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(3) Medalla Zeladora.



1918.- Sota la direcció del rector-regent, D. Rafael Tramoyeres (1917-1921),
es proposa en la reunió del 12 de maig, “...a que apliquen los sufragios manda-
dos por el mismo (Reglamento) en bien de las asociadas difuntas”.

1920.- D. Rafael Tramoyeres, rector-ecònom des del 1919, aprofita la reunió
de la donació de comptes per a exhortar les jòvens “a que no se dejen llevar de
las perniciosas modas en el vestir y al apartamiento de las malas compañías”.

La Junta Directiva, com en quasi totes les associacions, era la que es preocu-
pava del seu bon funcionament. En aquest cas, i almenys als primers anys, aques-
tes jòvens es feien càrrec, junt a unes altres més, les Zeladores, d’un grup de
xiquetes que conformaven el Cor. Aquestes xiquetes eren les Aspirants. No hi ha
manera d’averiguar si aquestes dones donaven algun tipus de formació a les
xiquetes; sembla que no: les actes no ho arrepleguen i, les dones que han sigut
consultades no recorden que elles ni donaren formació a les xiquetes ni que elles
en reberen per part de les seues “Zeladores”. L’activitat es reduïa a tindre un grup
al qual demanar la quota setmanal, estar al seu costat els dies de Missa de
Comunió General per a indicar-los l’ordre en què havien d’anar a combregar,
repartir-los “la cera i l’estampa” i dur-les a prop seu el dia de la processó. 

Tal com havia quedat instituït aquell 1907, el segon diumenge de cada mes era
el dia del retir mensual: allí acudien totes (?) les congregants, ja que era el dia
destinat a Maria Immaculada. A missa de 10, es feia la Comunió General. I sem-
pre amb les medalles que “distingia” una “Hija de María”. Medalles que foren,
moltes vegades, origen de discussió, possiblement a causa de la facilitat amb què
moltes xiquetes i jòvens l’obtenien. L’acta del 9 de gener de 1921, signada pel
rector D. Rafael Tramoyeres, informa que: “Se acordó por unanimidad que no se
le invistiese la medalla de la Congregación a ninguna aspirante como no sea en
la Iglesia parroquial y en el altar de la Purísima Concepción”. 

3.- LES PRIMERES IMATGES.

És història comuna en moltes parròquies, en molts pobles, la pèrdua de les
imatges religioses, de vegades talles valuosíssimes, durant la Guerra Civil. I
Alaquàs no n’és una excepció: les dues imatges de la Immaculada que existien a
la localitat, quedaren destrossades en aquells dies.

Però mentre arribava aquella època, el poble d’Alaquàs, les fadrines en parti-
cular, adornaven, cuidaven les seues imatges i es dedicaven molts diners i molts
esforços per millorar-les, enriquir-les, embellir-les. 
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De la més antiga sabem que estava situada a la credència de l’Altar Major i
que en diverses ocasions se li dedicaren grans esforços per donar-li dignitat; així,
com que calia restaurar l’altar, a finals de 1907 es rifa una mantellina per a recap-
tar fons; el 1908, es rifen dos pollastres i s’obri una suscripció.

El 1913, la imatge de la Immaculada estrenà el dia de la festa una túnica, bro-
dada en or fi i perles per les Oblates del Santíssim Redemptor, que costà 250 pts.
L’any següent la imatge estrenà un mant, regal de la presidenta de la Junta, Isabel
Medina Cubells. Sense comptar amb les diverses joies amb què l’anaven obse-
quiant. (Vegeu Inventari)

Sens dubte, quan tota la Congregació, i possiblement tot el poble, dedicà
majors esforços fou per a poder construir una nova imatge que permetera ser treta
en processó sense córrer massa perills de fer malbé l’única Immaculada de què
disposava el poble. Som a l’any 1922. 

Era el 3 de desembre, primer diumenge del mes, cap a les dos del migdia,
quan un volteig general de campanes anunciava al poble, “en particular a las
doncellas congregantes” que acudiren al temple; allí, malgrat el fred i el fang,
perquè sembla que foren dies de pluja, tots formaren en processó i es dirigiren als
afores del poble, cantant cançons i himnes, fins arribar a una de les primeres
cases; allí estava la nova imatge de la Immaculada. La imatge es beneí (la res-
senya assenyala la presència de “rectors de la parròquia”, en plural) davant de
pràcticament el poble sencer i amb la participació de la banda de música que
acompanyà la processó de tornada al Temple, no sense haver recorregut els
carrers del poble que, amb una velocitat prodigiosa, sembla que es pogueren
adornar i embellir per a tal festa. Tres hores durà el recorregut, i ja en el Temple,
el rector, D. Roque Granell (1921-1932), agraí a tots la participació entusiasta en
aquell acte.

Aquell any, tots treballaren dur per a poder arreplegar les 2.878 pts que costà
tot el treball de la nova imatge, incloent-hi les 25 pts del bitllet que es pagà per
transportar-la en tramvia.

Del 1924 consta el pagament del daurat del frontal de l’Altar de la
Immaculada; el 1926 es col·locà una reixa a la seua. El 1929, el superhàbit de
332,12 pts anima a D. Roque Granell a proposar la construcció d’una custòdia per
a la Immaculada i demana a les zeladores que s’encarreguen d’arreplegar “el
óvolo” (sic) Però no hi ha informació, ni tampoc als inventaris, que aquesta cus-
tòdia arribàs a construir-se.
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4.- LA FESTA.

Als primers anys, a causa de l’entusiasme, tant el rector com les jòvens tre-
ballaven per anar superant-se any rere any; a més, es feia celebració també a
Santa Teresa, festa que fins el 1913 es preparava amb la mateixa dedicació.

Sembla que als anys següents deixà de celebrar-se amb solemnitat, ja que
l’acta del 9 d’octubre de 1935 ens conta que “...organizar la fiesta solemne que
este año piensan obsequiar a Sta. Teresa, segunda madre de la Congregación de
la Inmaculada”. La festa es traslladà al 21 d’octubre i aquest fou el programa:
missa de comunió a les 9 h.; missa solemne a les 10 h.; per la vesprada “función
vespertina” amb sermó predicat per D. José Belarte i processó solemne en què la
imatge lluïa per primera vegada un tratge brodat en or amb perles precioses que
confeccionaren les dones de la Junta, això sí, sufragat per les aportacions del
poble. No sabem si aquesta reanudació de la festa es degué a l’arribada a mitjan
any del nou rector-regent, D. José Pla Ferrís (1935-1943), o a l’alegria de poder
manifestar-se en processó pels carrers, després dels dos anys de prohibició que el
govern republicà havia establert. Encara que les actes posteriors no ho arreple-
guen (hi ha una època en què les actes només relaten el moment de la donació
anual de comptes) sembla que la festa a Santa Teresa es limitava a una missa
solemne el mateix dia de la festa o l’anterior, ja que no torna a aparéixer més
informació al respecte fins al 1944 i d’aquesta manera: “Se acordó la celebración
de la fiesta a la segunda patrona Santa Teresa el próximo día 14 en la forma
acostumbrada (...)”

La festa de la Immaculada tingué els mateixos períodes d’esplendor, i també
de rutina. La Missa de Comunió General, la Missa Solemne, l’exercici vespertí i
la processó omplien invariablement el programa de la festa. De vegades, trobem
pinzellades de solemnitat quan la Imatge estrena un mant, per exemple, el 1914,
quan es decideix “desarrollar idéntico programa que en años anteriores con el
aditamento único de la orquesta”. 

Com veurem més avant, hi haurà moltíssims moments més per a fer festa
solemne.

L’activitat econòmica de la Congregació quedava limitada a les quotes que
s’arreplegaven de les associades, dels ingressos per almoines i donacions a la
festa, i del que es treia repartint cera i estampa, encara que no sempre fou així. De
tota manera, com a mostra dels primers ingressos i de les primeres despeses de la
Festa, aquests foren els números:
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Cuentas de la Congregación de las Hijas de María en el año 1907

Prestado por las señoras
de la Junta
De la 1ª imposición de medallas
De las medallas de las señoras
de la Junta
De las medallas de las señoras
celadoras
Sobrante de la Fiesta de
Santa Teresa
De la 2ª imposición de medallas
De las demás imposiciones
Producto de la rifa de la mantilla

Recogido de las medallas de plata
Cuota de las congregantes en el
mes de Diciembre

TOTAL

Por la cinta de las señoras
de la Junta
Los diplomas y cedulitas
Cinta para ingresadas

Cinta para celadoras

250 medallas

Libretas para la Congregación
Tela para escapularios
Por una tarima para el día
de retiro
Cedulitas para la comunión
Tela para escapularios de Ntra.
Sra. del Carmen 
Por 18 medallas
Por id. de plata
Por una mantilla para rifarla
De planchar los roquetes y punti-
llas para los mismos
Tela para la toalla del altar
Por 12 medallas
La puntilla para la toalla
Por la limosna para el predicador
Por los derechos de Iglesia
La cera para la fiesta
Las disparadas
A la música vieja
A la id. nueva
Por los ciriales de la procesión
TOTAL

12,00

16,00
143,00

34,00

75,00

2,50
2,00
7,50

1,50
1,75

6,00  
18,00
12,75
3,50

9,00
4,00
5,00

25,00
23,00
32,00
12,75
15,00
22,50
2,00

487,75

150,00

220,50
50,00   

30,00      

3,25

39,00
40,00
48,00    

16,00
6,75

603,50

INGRESOS PTS. PTS.GASTOS



Malgrat el lleuger superhàbit que s’hi aprecia, els primers anys presentaren
dèficits, cosa que fou assenyalada en la visita pastoral que el 29 d’abril de 1911,
féu el secretari D. Joaquín Belda, representant de l’Arquebisbe de València el
qual recomana “las economías posibles para evitar el déficit y que se firmen las
cuentas al final de cada año”. I curiosament, després vingué el caos: deixaren
de presentar-se els comptes des del 1911 al 1916. De manera que quan D. Rafael
Tramoyeres es fa càrrec de la parròquia escriu: “...observé que la Congregación
de las Hijas de María de la misma (parroquia) se hallaba en completa desorga-
nización, pues la mayor parte de las Congregantes que componían la Junta, por
causas que no creo oportunas mencionar aquí, no cumplían con la misión que
se les confiara al conferirles el cargo. Como consecuencia de esta desorganiza-
ción, no habían presentado cuentas de gastos e ingresos desde el año mil nove-
cientos diez”. 

Encara que sembla que aquestes dones s’aplicaren, no pareix que ho feren
del tot correcte, ja que el 1951, en la Visita Pastoral d’aquell any, el secretari D.
Roque Ruiz escriu: “...se dispone que se rectifiquen las de los años anteriores a
1940, pues el superavit (sic) no pasa a formar la primera partida del año
siguiente”.

5.- ELS ANYS 30

El 7 de desembre de 1930 la imatge de la Immaculada estrenava andes. Com
ja ocorregué amb la nova imatge aquell 1922, també en aquesta ocasió foren les
primeres cases a l’entrada del poble el punt de partida per a començar, amb
música i traques, la festa de l’estrena de les andes: una processó que culmina-
ria al Temple parroquial on se celebrà el tercer dia del tríduo que precedia a la
festa de la Immaculada. “L’atracció” de la festa foren les xiquetes vestides
d’angelets que anaven amb les cintes de colors que partien dels peus de la imat-
ge (imatge 4): Maria Montalt Barberá, de ca morimos; Esperança (que es posà
a viure a Picanya), Fina Ferrer, de ca la Justa; Isabel Soriano, de l’estanc;
María Ferrer, de ca la Justa; Lolita Gil, de cal capdell; Conxeta Gil, de ca
Emilio el perolero i Carmen Segura, de cal xato. Els xiquets que apareixen a la
fotografia són Miguel Ferrer, de cal pastoret i Vicent Esteve, de ca les llaceres.
Aquesta imatge quedava al convent, junt a les andes. A l’inici del 1931, després
d’haver fet els comptes de la festa i com que hi hagué superhàbit, es projectà
arreglar la capelleta on es col·locava la imatge al convent. 
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El 1932 s’entrava en les celebracions de les Bodes de Plata de la Congregació.
Calia, per tant, anar preparant la gran festa d’aniversari, i així, el rector D. Roque
Granell comença proposant que formen part de la Junta d’aquell any, totes aque-
lles dones “que habiendo formado parte en la misma desde su creación no hubie-
sen cambiado de estado al presente (...)” El 17 d’abril d’aquell any, però, D.
Roque serà substituït per D. José Mª Pla García (rector-regent de 1932 a 1935).

Però, la proclamació de la República un any abans anava a complicar les
coses. L’acta de novembre d’aquell mateix any (reunió que deixa de celebrar-se
dins la sagristia, i passa a tindre lloc al despatx de la Casa-abadia) detalla la pre-
paració dels actes del 25 aniversari: solemne novenari que començaria el 30 de
novembre i conclouria el 8 de desembre per la vesprada, amb la processó solem-
ne per dins del temple ja que “la Constitución de la República prohive (sic) cele-
brarse por las calles sin autorización gubernativa, y pedida ésta al Sr.
Gobernador fue rotundamente denegada”. Aquest novenari consistirà en una

(4) Imatge de la Purísima rodejada dels angelets que duien les cintes, de color blanc i blau, davant
mateix de l’anda. Ës el 1930. La paret de darrere és la del Convent. Remarquen el quadre ceràmic del
via-crucis al costat de les finestretes.



missa de comunió general a les 6 del matí, amb trisagi cantat; per la nit, el sermó
(predicat pel Rvd. Benedicto de San José, carmelita descalç), la salve, els gojos i
l’himne a la Immaculada. Per a aquesta solemnitat, es contractaran cantors”de la
capital”. S’hi acordà també fer estampes recordatòries per a recaptar fons; que
participaren en la festa les tres bandes de música de la localitat “para que ningún
partido político se sienta preferido por los acuerdos de la Junta”, i que es tras-
lladara la imatge de la Immaculada amb les seues andes des del Convent a la
Parròquia per a tots aquests actes solemnes. I així es féu... només que, en acabar
la processó per dins del temple aquell 8 de desembre, totes les congregants i tots
els fidels que s’hi congregaren per a celebrar la festa, feren els trasllat de la imat-
ge de nou al Convent, on també, per dins es féu una processó. 

Aquell trasllat, però, tingué conseqüències: en l’acta que D. José Mª Pla
redacta el 12 de desembre lamenta “que la Constitución de la República
Española y el cervilismo (sic) en la interpretación de esta ley fundamental del
país que le da el Gobernador Civil de Valencia, no permita que se celebre la pro-
cesión general por las calles con que se solía coronar esta fiesta”. Així mateix
encoratja  les jòvens a suportar la persecució que pateixen “siendo una de las
manifestaciones de ésta la imposición de una multa de quinientas pesetas, notifi-
cada a la Alcaldía por el Gobernador Civil Sr. Doporto”. 

Tampoc l’any 1933 es pogué celebrar la processó pel carrer “por no permi-
tirlo el gobierno rabiosamente laico que padecemos en España”, així és que com
que no anaven a haver-hi despeses es proposa celebrar un tríduo predicat per D.
Juan Muñoz Cardona, majordom del Seminari de València. 

La festa amb tot el seu esplendor es reprén el 1934, quan el govern alça la pro-
hibició de realitzar manifestacions religioses pel carrer. 

El 1935 pren possessió de la parròquia de l’Assumpció com a rector-regent D.
José Pla Ferrís. Com ja s’ha explicat més amunt, les actes arrepleguen una pre-
paració solemne per a la festa de Sta. Teresa, amb sermó predicat per D. José
Belarte i processó, on la imatge de la Santa estrenava un tratge brodat d’or, per-
les i pedres precioses, que confeccionaren les dones de la Junta.

També se celebrà amb tot entusiasme la festa a la Immaculada, amb sermó
predicat per D. Vicent Gallart.

6.- LA POSTGUERRA.

Després de la guerra no calia altre treball que el de la reconstrucció.
Malauradament, pràcticament tot el patrimoni, tant del temple de l’Assumpció
com del convent, havia sigut destrossat; en el cas de les estimades imatges de
la Immaculada, ambdues desfetes i les joies, desaparegudes. Es tractava, doncs,
de recomençar. 
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És el tema de reunió de Junta Directiva al mes d’abril d’aquell 1939; junta
constituïda per les dones que la formaven el 1936. Algunes, per diverses raons,
deixen la Junta, però en l’ànim de totes està començar de nou per a refer la
Congregació, el patrimoni i la Festa.

El desembre d’aquell any, doncs, havia de tindre una festa especial: d’entra-
da, calia donar gràcies pel final de la guerra; i també, animar el poble a la
col·laboració econòmica per fer possible la construcció d’una imatge de la
Immaculada. Així, es convida a predicar novena i trisagi a don José Ferrabut
(sic); es decideix el rés del rosari cantat pels carrers per tal d’avisar al poble del
començament de la festa; i també queda decidit no fer processó ja que no hi ha
imatge.

El dia 13 de febrer de 1941 féu l’entrada al poble la nova imatge de la
Immaculada, la que actual-
ment és al temple de
l’Assumpció d’Alaquàs (imat-
ge 5). Com era costum entre
els alaquasers, celebraren festa
gran amb música i traques i
fou passejada per tots els
carrers del poble.  I ja es dis-
senya la festa solemne d’a-
quell any: convidar el canonge
don Bernardo Asén per a pre-
dicar el sermó de la festa; con-
tractar orquestra i cantors per a
la missa solemne i fer la pro-
cessó amb la Banda de
Música.

El 27 de gener de 1943
entra a la parròquia com a rec-
tor-regent D. Antonio Sancho
Bueno (1943-1982). D. Anto-
nio mantingué la Junta aquell
any, però introduí novetats per
als anys següents: la Junta
canviaria, segons exigia el

(5) Imatge de la Immaculada de 1941.



Reglament, cada dos o tres anys, renovant-se per meitats. El 1944 isqueren de la
Junta les més antigues i hi entraren de noves. El 1947, se renovaria l’altra meitat;
d’aquesta manera quedà el funcionament de la Junta fins a la seua dissolució.

A l’octubre de 1944, la Junta es reuneix per a acordar la festa a Santa Teresa,
i també per a debatre si la Congregació s’adhereix a la “Confraria”(així a l’acta)
de l’Acció Catòlica. No sabem la resolució d’aquesta proposta: l’acta següent és
de 1947 i ja no es fa refència a eixe tema. De 1948 tenim una reunió en què s’a-
corda afegir al dipòsit de perles que té l’associació unes quantes més que són
donació de la Junta i una creueta d’or, donació d’Ángeles García Tárrega per a
fer-li un collar a la Immaculada i també, reprendre el costum de celebrar una
missa a càrrec de la “confraria” en sufragi de cada associada difunta i començar
per Consuelo Andrés Medina, que acabava de faltar.

De 1950 és l’ultima acta que conté el primer llibre d’actes de la Congregació.
Només es tracta el tema de la renovació de la Junta i, el problema de l’assignació
de càrrecs, resolt per D. Antonio fent ell mateix la designació.

La informació escrita, en forma d’acta, desapareix en aquest any. Existeix un
llibre de comptes amb informació d’entrades i eixides des del 1968 fins al 1981,
però té les primeres pàgines arrancades. 

7.- ELS ÚLTIMS ANYS

És molt difícil reconstruir una història només amb els records de les persones
que encara foren testimonis d’aquelles vivències: els anys i els noms es barregen
en la memòria. Però sempre hi ha coses que marquen i es queden en el sentiment,
de tal manera, que han continuat ben vives en la memòria.

Sabem que el 1952, Vicent Revert Pla, dorador, decora l’altar i la capella de
la Immaculada; treball que costà 11.500 pts. 

De 1955 data la bandera brodada en or de la Congregació. L’antiga bandera
s’havia fet amb un mant blau que tenia la primera imatge de la Verge, al qual se
li havia afegit un brodat d’or. Sota la presidència de Carmen Forment, es decidí
renovar-la ja que els anys l’havien feta malbé: s’aprofità el brodat antic i s’apli-
cà a una tela nova (imatges 6).

Aquesta Junta fou la que col·locà el pis de la capella.

D’aquells anys també és la preocupació de la Junta perquè el temple tinga
bancs (que no són els actuals); així, treballaren per trobar, d’una banda ingressos
suficients, i d’altra, persones que col·laboraren perquè la idea prenguera forma i
es convertira en realitat.  
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Imatges 6



De 1974, segons el llibre de comptes, data un donatiu de 25.000 pts. “pro-
bancos”; és a dir, que d’aquell 1974/1975 deuen ser els bancs que ara tenim al
temple i que, com veiem, fou també iniciativa i treball d’aquelles dones.

A finals dels anys 50, la imatge de la Immaculada que ara contemplem al tem-
ple, “s’accidentà”: pareix ser que un curt circuit provocà un xicotet incendi i la
imatge es féu malbé per la part de darrere. Calgué, clar està, dur-la a restaurar.
Sembla que d’aquella restauració la tornaren un poc més pesada, cosa que difi-
cultava traure-la i posar-la a l’anda i, després de la processó, la maniobra contrà-
ria. El Tio “Chuano” era l’encarregat d’aquestes “operacions”. 

Que la imatge fora tan gran i tan pesada ocasionà, a la festa del 1966 (proba-
blement) un altre accident. La imatge isqué en processó el dia de la festa però en
arribar a la revolta del carrer Els Benlliures (pel casino i la plaça), la imatge es
caigué de l’anda. Només s’adonaren
del fet les persones que estaven prop de
l’incident: la gent que anava a la pro-
cessó i la que mirava des de les portes
de casa, no repararen, al menys de
manera immediata, en aquest fet.

Però no era una qüestió per arriscar-
se a què es tornara a repetir. Així, la
Congregació fa una nova imatge (1967)
més lleugera i més menuda, que anava
a ser la que isquera a les processons,
deixant la més gran de manera definiti-
va a la seua capelleta. 

Al capítol de les anècdotes, val a dir
que a la gent no els agradà aquesta
nova imatge; deien que tenia cara de
“gitana”. Tant, que després de la festa
la tornaren perquè la repintaren en
altres colors més clars per tal de perdre
eixe “aire” de gitana, la qual cosa sem-
bla que provocà en D. Antonio Sancho
un gran disgust. 

Si observeu les imatges (7, 8) i
compareu l’estampa de recordatori que
es féu per a aquell any, amb l’estampa
de 1973, notareu les diferències entre la
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(8) Estampa-recordatori de 1973. Observeu la imatge de la Immaculada; així quedà després de ser
repintada aquell 1967.

imatge beneïda aquell 1967 i la que
resultà després d’haver sigut repintada.
(9)

Altres detalls (10, 11), la destrossa
de l’orella de la imatge per col·locar-li
unes arracades que, a més, se sostenen
amb cel·lofana i la pintura que, al coll,
li representa una punta de randa.

Altre capítol del que es conserva
documentació gràfica és el dels pro-
grames de la festa i el de les estampes
de recordatori. És ben cert que moltes
se n’han perdudes, però aquelles que
s’han pogut rescatar contenen informa-
ció que no deixa de ser interessant.
Així, el programa de 1965 informa que
“A las 9, Misa solemne de Comunión.
El sermón estará a cargo de un elo-

Imatge 9



-109-

Imatges 10 y 11
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cuente predicador. El Coro Parroquial interpretará la Misa Segunda Pontifical
de Perosi. Por la tarde, a las 4,30, Sabatina solemne y, a continuación,
Procesión, que recorrerá el itinerario de costumbre”.

Del programa del 1966 rescatem la variant de “Se interpretará la Misa en
castellano de Aragües”.

I, clar està, amb les recomanacions de cada any: confessar la vespra, ser pun-
tuals a la missa i a la processó; no oblidar la medalla; quedar-se dins del temple
per poder organitzar la processó ...

Del recordatori del 1967, any de festa solemne per la benedicció de la nova
imatge de la Immaculada, transcrivim el revers: “A la Inmaculada. Recuerdo de
la Bendición de la nueva imagen de la Inmaculada, destinada a las procesiones
y de la fiesta y novenario que en honor de su Patrona, celebró la Congración de
Hijas de María y Sta. Teresa de Jesús, en diciembre de 1967. Año 60º de la fun-
dación de la Cofradía”.

El 1973, la Congregació restaura el retaule i la imatge de Santa Teresa de
Jesús: aquesta imatge era de tela, articulada, i tan sols tenia la cara, les mans i els
peus de guix. Açò havia sigut sufragat pels pares de D. José Esteve Forriol.
Aquell any es féu la imatge que ara coneixem aprofitant cara, mans i peus de la
imatge anterior. Fou D. José Esteve qui vingué a predicar la Festa: en donar-li el
seu estipendi, aquest preferí donar-lo perquè pogués considerar-se que la imatge
de Santa Teresa “pertanyia” a la família Esteve Forriol. 

El recordatori de 1975 (que aprofità també per al 1976 i per al 1977) inclou
la lletra de l’Himne a la Immaculada. Era un himne que només el cantaven les
dones majors; les més jovenetes, no se’l sabíem i aquell any ens trobàrem la lle-
tra a l’estampa-recordatori. 

Des del punt de vista de la formació espiritual, se continuava amb l’exerci-
ci vespertí del 2n diumenge de mes, on sembla que no acudien moltes jòvens.
Continuaven freqüentant aquesta formació les dones que, encara que casades,
havien pertangut a l’associació i algunes zeladores i dones de la Junta. No sem-
bla que hi acudiren xiquetes ni adolescents. Aquest fet, del qual ja es queixaven
els rectors als anys vint i trenta tal com hem vist, anirà accentuant-se amb el
temps: hi havia d’altres ocupacions, estudis, formacions, etc., que atreia la vida
quotidiana de les xiquetes i de les jòvens.

D’ahí també, les exhortacions que a través del programa de festes, o des del
mateix altar, se’ns feia per a que participàrem en tots els actes.

Una mostra d’aquesta “decadència” la trobem en què, com que les mares
“apuntaven” les seues xiquetes a la Congregació només feien la Primera



Comunió, hi havia moltes xiquetes i molt de treball: repartir cera i estampa i dur-
les organitzades a la processó. Calien, doncs, més zeladores, ja que no n’hi havia
prou; i moltes de les que hi havia, s’ho anaven deixant. A mitjan dècada dels
setanta eren les mares de les xiquetes, que de fadrines havien pertangut a la
Congregació, qui feien de zeladores d’algun dels cors.

Altra de les activitats d’aquestes dones era la neteja del temple. Era una
col·laboració en la qual totes podien participar. Amb el temps, aquestes dones tam-
poc eren qui netejaven, però la Congregació s’encarregava de pagar a qui ho feia.

8.- CLOENDA

L’últim any que isqué la processó de la Immaculada fou el 1982. Sembla que
no hi havia hagut massa preocupació per informar al rector que acabava d’arri-
bar, D. Antonio Pastor (1982-1994), de quina era la situació que anava a trobar-
se. D’altra banda, era ben cert que a la processó estaven acudint els últims anys
les xiquetes xicotetes i alguna que altra d’adolescent, però també era una realitat
que la processó havia perdut el seu sentit i era, fonamentalment, una autèntica cri-
dòria. Amb eixa realitat, D. Antonio Pastor decidí suprimir la processó, no així la
festa, ja que la Missa Solemne el dia de la Immaculada continuà (i continua) fent-
se. Això sí, també hi acudeixen hòmens i no sols les dones com abans.

I sembla que ni tan sols es tornà a reunir la Junta, ja que l’únic llibre de comp-
tes que es conserva no està tancat i acaba amb les eixides de la festa de 1981.

La Congregació (o la parròquia) intentà posar “ordre” als seus papers i anota-
cions. Un llistat (possiblement de 1979 o de 1980) informa que la Congregació
tenia, en aquells moments, 47 cors, però 40 zeladores, la qual cosa significa que
almenys sis mares de xiquetes s’havien de fer càrrec del cor perquè de zeladores,
no n’eren prou per cobrar cera i estampa. En total, al voltant de 593 congregants,
ja que a aquest llistat se li han trobat alguns errors.

A títol personal.

Qui escriu, també pertangué a “las Hijas de María”. Des dels vuit anys, després
d’haver fet la 1ª Comunió; no recorde si se’m preguntà, només que un dia, de ves-
prada (però ja era de nit) al temple hi hagué una xicoteta cerimònia (on D. Antonio
Sancho ens renyí moltes vegades perquè parlàvem) i ens col·locaren una medalla.

Després, el dia de la Immaculada, em feren llevar del llit molt de matí, per-
què la missa Major era a les 9 h. Tot érem dones, xiques i xiquetes. La missa fou
molt llarga i jo no entenguí res del sermó. 
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De vesprada, prompte, es feu la processó. Això sí fou una festa, perquè està-
vem totes les xiquetes de la meua classe de l’escola, totes mudades i amb un ciri,
sense que vingueren darrere els notres pares. ¡Anàvem a soles!

És el meu primer record. Però els que hi ha a continuació fins el 1982, no són
molt millors. Mai ens reuniem, ni ens feien activitats al llarg del curs. Tot que-
dava reduït al dia 8 de desembre. Per a la meua generació, la que nasqué des-
prés del Vaticà II, les persones al càrrec de la formació espiritual a la parròquia
no tenien paraules que dirigir-nos i que foren enteses per nosaltres: no enteníem
eixe llenguatge; fonalmentalment, perquè no partia de la nostra realitat ni del
temps en què ens havia tocat viure.

La gran festa de las “Hijas de María” quedava reduïda irremediablement a
una missa molt llarga el dia de la festa, on sempre es deia el mateix i on cada
vegada acudien menys persones. I la processó era, majoritàriament, per a les
xiquetes que acabaven de fer la 1ª Comunió i les seues mares les hi havien apun-
tades, sense que darrere hi haguera mínimament una devoció, una formació reli-
giosa seriosa i, sobretot, compromesa. 

Any 1973. Junta Directiva. D’esquerra a dreta: Maria Barberà Martínez, María Alós, Paquita Gil,
Paquita García. Lupe Fornieles, Conchín Forment, Maria Barberà, Maria Medina.
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COR 1

Zeladora Salvadora Alós Montalt
Olegaria Ferrer Ronda
Asunción Ferrer Ronda
Genoveva García Forriol
María Gil Marín
Vicenta Palop García
Pascuala Ferrer Sanz
María Forment Llácer
María Peiró Gil
Purificación González Peiró
Teresa Ferrís Peiró
Teresa García Peiró
Brígida Roselló Forment
Dolores Ortiz Dionís
María Roselló Forment.

COR 3

Zeladora María Ferrer López
Rosario García Ferrandis
Pilar García Ferrandis
Mercedes Sena Medina
Marina Sena Alós
Rosario Campos Ferrer
María Montalt Alfonso
Isabel Gonzábal Campos
Francisca Roselló Ferrandis
Carmen Roca Abi
Antonia Planells Alfonso
María Martínez García
Asunción Campos Ferrer
Encarnita Mocholí Fuentes
Teresa Sanz Palop

COR 5

Zeladora Carmen Forment Montoro
Consuelo Campos San Miguel
Pilar Sangüesa Igual
Nieves Forment Montoro
Carmen Martí Tárrega
María Mestre Belda
Teresa Marí Campos
Joaquina Martí Gil
Mª Lourdes García Gil
Inés Gil Barberá
Magdalena Gil Alós
Manolita Collado Monzón
Marina Martínez Cebrián
Julia García Sena
Carmen Sánchez Carpio

COR 2

Zeladora Francisca Gil Sáez
Pilar Lerma Mas
María Aliaga Mestre
María Medina Palop
María Ferrer Ronda
Amparo Mirra Damián
Rosario Martínez Medina
Magdalena Gil Tárrega
Consuelo Rigal
Concha Forment Ronda
Amparo Arizo Alabau
Encarnación Marí Tárrega
María Martínez Andrés
Teresa Palop Martínez
Isabel Besó.

COR 4

Zeladora Rosario Martí Tárrega
Lolín Aguilar Palop
Pepita Tordera Lino
Mª Carmen Lloria Gandía
Mª Carmen Puig Peiró
Francisca Estreder
Mª Teresa Estreder
Rosario Ferrandis Montesinos
María Ruiz Mas
Paquita Serrano Palop
Julia Mateu
Carmen García Martí
Nati García Martí
Carmen Sena Cosme
María Guillem Moya

COR 6

Zeladora Amparo Sancho Bueno
Carmen Tárrega Gil
María Sena Alós
Concepción García Forment
Elvira Palop Besó
Teresa Ferrer Martínez
Virgina Martí Tárrega
Carmen Ferrer Alfonso
Lolín Soler Hierro
Isabel Monera Valero
Mª Julia Martí Cánoves
Lolita García Barberá
Maruja Barberá Andrés
Juana Guillem

RELACIÓ DE CORS:
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COR 7

Zeladora Rosa Palop Besó
Mª Teresa Peiró Romeu
Mª Dolores Peiró Romeu
Isabel Gil Roselló
Enriqueta García Mateu
Teresa Pardo Pardo
Mª Ángels Vilar Lino
Carmen Ferrer Escuder
Teresa Sena García
Dolores Martínez Vázquez
Mª Luisa Portalés Fort
Paquita Cabo Hernández
Rosario Mas Lino
Mª Teresa García Gonzával
Amparo Martínez Cosme

COR 9

Zeladora Pilar Taberner Andrés
Francisca Peiró Gil
María Boscá Boscá
Presenta Sena Ferrer
Paquita Baixauli García
Lolín Cosme Ferrís
Mª Luisa Suárez Paulino
Remedios Galván Durán
Consuelo Andrés Besó
Mª Teresa Peiró Alfonso
María Ferrer Guzmán
Mª Carmen Alcover Rius
Mª Dolores Benavent Cervera
Pilar Sierra Aliaga
Susana Aguilar Baena

COR 11

Zeladora María Alós Moret
Cecilia Alós Moret
Conchín Palop Gonzával
Amparo García Gonzával
Amparín Tarazona Mora
Mª Ángeles Martínez Cubells
María Torres Gomez
Encarnita Roselló Puchades
Dolores Alós García
María Campos Ortiz
Matilde García Casted
Paquita SanMarín Martínez
María Parra Mir
Teresa Peiró David
Manolita Callejas Sánchez

COR 8

Zeladora Ana Mª Segura Tárrega
Carmen Baixauli Laborda
Trinidad García Campos
Josefina Cabo Vento
Maruja Forment Montoro
Josefina Martínez Palop
Mª Nieves García Ferrer
Mª Carmen Adrián Izquierdo
Amparo Martínez Blasco
Maruja Sardina Moret
Pepita Martínez Blasco
Mercedes Portalés Palop
Mª Carmen Llácer Ferrandis
Mercedes Baviera Palop
Mª José Sena Mercé

COR 10

Zeladora Amparo Ibor Gil
Encarnación García Soriano
Remedios Lino Peiró
Gloria Surcos Miguel
Teresa March García
Teresa Martínez
Mª Rosa Mateu Ros
Pepita Ros Silla
Francisca García Barberá
Purín Palop Planells
Remedios Martínez Mestre
Vicenta Cervera Tatay
Mª Esther March Moreno
Rosa Mª Parra García
Paquita Marcilla Ros

COR 12

Zeladora Conchín Forment Montalt
Nuria Mora López
Pilar Ferrer Peiró
María SanMartín Ferrer
Mª Dolores Mora Ferrer
Rosa Mª Alós Cervera
Antonia Monera Valero
Joaquina Soriano Besó
Mª Isabel Ferrer Torrejón
María SanMiguel Ferrís
Amparo Planells Gomis
Paquita Folgado González
Encarnita Folgado González
Mª Dolores Montes Alós
Begoña Alberto Amoraga
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COR 13

Zeladora María Barberá Usedo
Inmaculada Cervera Medina
Mª Carmen Sanchis Tárrega
María Jiménez Ruiz
Pepita Tendero Martín
Pepita Collado Garrido
Teresa Toledo Ferrer
Rosa Mª Toledo Ferrer
Rosario Cervera Cervera
Isabel Montalt Forment
Fina Planells Ibor
Consuelo Pons Gil
Rosario Gil Guzmán
Consuelo Bonillo
Mª Encarna Aguilar Hernández

COR 15

Zeladora Mª Consuelo Martínez Merenciano
Amparo Alós Forment
Carmen Llácer Martí
Rosa Tárrega Bosch
Teresa Miquel Andreu
Angelita Zapata
Amparo García Forment
Amparo Carratalá Cervera
Carmen Ros Bartual
Mª Josefa Miquel Andreu
Mª Josefa González
María López Geni
Encarnación Peruga
Estrella Cervera Andrés
Rosa Mª Fort Cosme

COR 17

Zeladora Angelita Pons Gil
Mª Jesús Andrés Requena
Mª Ángeles Izquierdo Fernández
Mª Carmen Constant Legua
Mercedes Sena García
Mª Teresa Besó Tárrega
Mª Asunción Carsi Lerma
Juana Palencia
Marujín Silla Campos
Inmaculada Santaperpetua Sena
Mª José Baviera García
Amparín Boscá Cotino
Mª Carmen López Sánchez
Mª Eloína Peiró Cabo
Mª Dolores Martínez Merenciano

COR 14

Zeladora Magdalena Serrano Lino
Marisa Cervera Pérez
Paquita Peiró Montesinos
Paquita Beta Boscá
Mª Carmen Martínez Mas
Mª Dolores Ferrer Martí
Mª Teresa Pedroche Rodríguez
Mª Carmen Herrero Gil
Conchín Martínez Silla
Paquita Peiró Martínez
Mª Lourdes Pons Alfonso
Amparo Casted Ferrer
Pilar Barberá Zahonero
Lolín Martínez Boscá
Angelita Gil Sanchis

COR 16

Zeladora DoloresTarazona Pérez
Consuelín Cervera Cervera
Carmen Castellanos Guzmán
Mª Carmen Márquez Campos
Mª Dolores Mompó Navarro
Mª Dolores Martí Montoro
Mª Isabel Díaz Javaloyos
Consuelo Andrés Requena
Rosa Mª Forment Muñoz
Mª Mercedes Chuliá Sena
Consuelo Martínez Correcher
Consuelo García Martí
Josefa Portalés García
María Gil Alós
María Beta Forment
Inmaculada Palop Andreu

COR 18

Zeladora Lola Pons Ferrer
Mª Dolores Martínez
Mª Teresa Navarro
Paquita Renovell García
Paqui Cruz Brull Cosme
Fina Renovell García
Mª Teresa Palop
Esther Collado
Mª Asunción Andreu Marín
Josefina Collado González
Ana Mª Collado Martínez
Mª Amparo Palacios
Fina Beta Ferrer
Mª Teresa Aguilar Peiró
Pepita Ferrer Galindo
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COR 19

Zeladora Pilar Palop Montesa
Francisca Martínez García
Mª Luisa Besó Tárrega
Mª José Peiró Cabo
Mª Luisa Cervera Besó
Paquita Mercado Martínez
Leonor García Santamaría
Paquita García Cervera
Encarnita Gil Lerma
Consuelo Benedito Vicente
Mª Pilar López Herrero
Mari Pura Cubilles Cervera
Mª Elvira Llácer Besó
Mª José Andrés Martí
Mª Dolores Díaz Canales

COR 21

Zeladora Cecilia Portalés Alós
Paquita Navarro Tárrega
Mª Amparo Navarro Tárrega
Mª José Sena artí
Margarita Quiles Gutiérrez
Mª Carmen Verdeguer Muñoz
Inmaculada Peiró Constant
Teresa Ibor Martínez
Rosario Portalés Alós
Amparo Navarro Cosme
Mª Ángeles Tárrega Navarro
Mª Ángeles Sanz García
Mª Ángeles Criado
Elvira Forment Clement
Mª Teresa Santonja Lino

COR 23

Zeladora Paquita García Besó
Mª Carmen Portalés Benaguer
Encarnita Cánoves
Consuelo Piera Ferrer
Mercedes Cervera Tatay
Lucía Medina Gómez
Pilar Santiago Herráiz
Amparo Piquer Martínez
Mª José Sancho Verdejo
Amparo Martínez Amoraga
Mª Dolores Carsi Lerma
Mª Esther Santaperpetua Sena
Cecilia Andreu Marcilla
Isabel Navarro Ferrer
Inmaculada Fort Cosme

COR 20

Zeladora Chelo Bernat Gómez
Angelita Monera Valero
Pilar Serrano Lino
Mª Jesús Ferrís
Conchín Besó
Mª Jesús Tárrega
Mª Consuelo Andrés Martí
Paquita Ferrer Martí
Mª José Portalés Palop
Mª Ángeles Gil Tárrega
Inmaculada Pons Ferrer
Mª Dolores Casanova Ortí
Mª José Lerma García
Felicidad Fresno Moreno
Mª Carmen Fresno Moreno

COR 22

Zeladora Amparo García Campos
Maruja Ferrandis Monzó
Mª Ángeles Cubells Legua
Mª Adelina Cervera Besó
Mª Dolores Ruiz Muñoz
Mª Carmen Tena Gómez
Mª Encarna García Vilanova
Mª Ángeles Amores Guillem
Juanita Beta Muñoz
Mª Teresa Olivares
Magdalena Barberá Cervera
Inmaculada Ibor Martínez
Juana González Macías
Mª Pilar Sarrión Merenciano
Tere Mirra Forriols

COR 24

Zeladora Matilde Alós Moret
Visitación Andreu Guerrero
Luisa Gómez Ruiz
Angelita Hervás Zanón
Inmaculada Barberá Moret
Mª Teresa Planell Ibor
Mª Luisa Gil Melo
Mª Teresa Tárrega
Mª Carmen Torres Palop
Mª Pilar Cervera Lino
Conchín Lorente Navarro
Mª José Peiró Martínez
Luisa Garrido
Mª Carmen del Pozo Martínez
Teresa Martínez Lahiguera



-117-

COR 25

Zeladora Josefa Gil Tárrega
Pilar González Durán
Mª Carmen Moreno Aguilar
Paquita Martínez
Asunción Martínez
Mª de las Aguas Cervera Palop
Gema Planells
Mª Teresa Palop Ciruelo
Mª Pilar Ortí
Inmaculada Sovani Martínez
Mª Jesús Sovani Martínez
Mª Dolores Barberá Rodríguez
Encarnita Alfaro
Amparo Barberá Rodríguez
Emilia Soriano

COR 27

Zeladora Vicenta Gabarda Pérez
Marina Parra García
Anabel Escribano Cano
María Moroto Santos
Mª Rosa Gil Pinto
Gloria Forment Opel
Mª Nieves Forment Opel
Mª Rosario Mariner Ferrer
Mª Dolores Alfonso
Dolores Román Alarcón
Paquita Moreno Aguilar
Rosita Ibor Martínez
Mª Asunción Ibor Roca
Mª Lourdes Ferrando Martí
Rosario García Lluch
Mª Lourdes Escribano Cano

COR 29

Zeladora Mª José Pascual Cosme
Inmaculada Mariner Ferrís
Adela Mariner Ferrís
Inmaculada Ferrer Mora
Amparo Ferrer Mora
Paquita Casas Gabarda
Mª José Martínez Cervera
Mª Yolanda Gil Pinto
Emilia Ribera Haba
Purificación Hurtado Artero
Mª Carmen Hurtado Artero
Isabel Hortos Márquez
Mª Ángeles Martínez Ruiz
Paquita Monera González

COR 26

Zeladora Elvira Roselló Forriol
Mª José Mestre Parrilla
Mª Carmen Esteban Moreno
Consuelo Esteban Moreno
Elena Tomás Portes
Carmen Teresa Cosme Paredes
Vicenta Moratilla Andrés
Mª Amparo Nácher
Mª Consuelo Collado
Mª Cristina Moratilla Andrés
Mª Dolores Martí
Mª José Roselló Forriol
Mª Teresa Roselló Forriol
Mª Teresa Ferrer
Mª Teresa Gabriel Montesinos

COR 28

Zeladora Paquita García Forment
Mª Amparo Forment Gimeno
Mª Amparo Pascual Gil
Mª José Cifuentes
Mª Mercedes Sena Gimeno
Mª Nieves Roselló
Mª Desamparados Vicent Gil
Mª Dolores García
Inmaculada García
Mª Amparo Palop Guillem
Natividad Guillot Conde
Mª Carmen Guillot Conde
Herminia Santandreu García
Nati Simó Boscá
Mª Dolores Simó Boscá
Mª Victoria Palacios Tárrega

COR 30

Zeladora Conchín Roselló Forriol
Mª Carmen Carot Rodríguez
Mª Amparo Forment Artero
Julia Mislata Ruiz
Mª Carmen Martínez Amoraga
Joaquina Carrión Macías
Ana Mª Villareal de Dios
Mª Teresa Aguilar Peiró
Ana Mª Martí García
Asunción Hernández Martí
Ángeles Martí Forment
Raquel García Gil
Rosario Navajas García
Mª Francis Cervera Besó
Mª Consuelo Martínez Abad
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COR 31

Zeladora Dolores Montesinos Bayona
Mª Pilar García Palop
Cristina Calatayud Duet
Mª Carmen Serrano Lino
Mª Amparo Verdet Folgado
Mª Dolores Tárrega García
Paquita Carrión Andreu
Amparo Benlloch Palop
Mª Dolores Cháfer Collado
Esperanza Cantos Sáez
Inmaculada Gil Tárrega
Mª Dolores Forment Legua
Mª Ángelez Pérez Cervantes
María Abad Montesinos
Mª Teresa Ramos Flores

COR 33

Zeladora Matilde Ballesteros Soriano
Purín March Escribá
Consuelo March Escribá
Mª Teresa Navajas García
Francisca Bayona Pons
Ñuisa Montesinos Valero
Herminia Semper Martínez
Mª Pilar Yuste Palop
Mª José Veta Besó
Inmaculada Monera
Salvadora Piquer Martínez
Mª Julia Tárrega
Mª Teresa Martínez Medina
Consuelo Muñoz
Mª Carmen Ruiz Martínez

COR 35

Zeladora Amparo Bataller Montoro
Isabel Hidalgo Herrera
Ana Hidalgo Herrera
Inés Cervera Lino
Mª Amparo Peiró Camps
Mª Rosario Aguilar Benlloch
Mª Carmen Colodro Ortí
Mª Dolores Sanz Guillem
Mª Pilar Conde Parra
Laura Conde Parra
Mª Sol Martí Medina
Alicia Rubio Lino
Mª Isabel Muñoz Fernández
Martina Lledó García
Mª Feli Casted

COR 32

Zeladora Rosario García Portalés
Mª Lourdes Pascual Cosme
Manolita Ruiz Muñoz
Mª Victoria Sena Campos
Mª Pilar Moya Escrit
Laura Lluch Forment
Mª Nieves García Martínez
Mª Pilar Ibor Alós
Laura Tárrega Benlloch
Mª Salud Tárrega Cubells
Mª Pilar Molina
Ana Mª Carot Conde
Mª del Olivar Santandreu García
Ana Mª Gómez Rius
Elisa Martí Forment

COR 34

Zeladora Brígida Carot
Laura Mislata Ruiz
Mª José Tormos Cervera
Fani Cotino Usedo
Amparo Silla Campos
Mª Isabel Martí Barba
Mª Carmen Gil Miquel
Cristina Montalt Alabarta
Amparo Montalt Alabarta
Raquel Anchel Risueño
Laura Rubio Lino
Esther Molina Salinas
Lucía Ferrer Martí
Mª Carmen Navarro García
Inmaculada Martínez Solaz

COR 36

Zeladora Tere Ródenas Parra
Carmen Folgado Toledo
Maite Folgado Toledo
Gracia Maldonado Parra
Cristina Parra Alentado
Josefina Parra Haro
Rosario Ruiz Sánchez
Mercedes Gómez Gavilán
Mª Lourdes Guzmán Senent
Mª Carmen Almenar Trujillo
Clara Mª Almenar Trujillo
Juli Cortés Samper
Purificación García Navarro
Mª Pilar Corrales Sánchez
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COR 37

Zeladora (No n´hi ha)
Mª Ángeles Fernández del Amo
Clotilde Fernández del Amo
Mª Rosario Martínez Serrano
Mª Pilar Vives Gil
Julia Valldecabres Alcázar
Teresa Montalt Navarro
Vicenta Mª Nácher Legua
Mª José Tárrega Gil
Milagros Amparo Llópez García
Mª Carmen Roca Martí
Mª Antonia Carrión Macías
Mª Amparo Bartual García
Mª Teresa Bataller Montoro
Mª Amparo Sardina

COR 39

Zeladora (No n´hi ha)
Mª José Montesinos Valero
Inmaculada Coloma Sánchez Pinto
Josefa Collado González
Mari Chelo Ruiz Martínez
Amparo Fernández Lozano
Isabel Hortos Márquez
Mª Ángeles Martínez Ruiz
Ana Mª Gil Melo
Ana Mª Ferrís Martínez
Mª Carmen Ferrís Martínez
Mª Teresa Martínez Ruiz
Paquita Palop Pons
Juana Martínez Cifuentes
Julia García Contreras
Mª Amparo Salinas
Josefina García Sarabia

COR 41

Zeladora (No n´hi ha)
Inmaculada Álvarez Ripoll
Mª del Mar Cebrián Arnal
Mª Sacramento Marí Ferrer
Manuela Fresno Moreno
Ana Mª Alós Roig
Mª Salud Cubells Legua
Virginia Roselló Segura
Estrella Roselló Segura
Mª Dolores Amores Guillem
Mª Amparo Mengod Lozano
Mª Amparo Lino López
Mª Dolores Martí Guerrero
Mª Elena Asensi Llácer
Mª Luz Brull Martínez

COR 38

Zeladora (No n´hi ha)
Mª Dolores Marcilla Ros
Mª Rosario Ruiz Muñoz
Isabel Tordera Lino
Rosa Amparo Robledo Molina
Mª Dolores Solaz Ortí
Adela Conde Ruano
Mª del Mar Rueda Muñoz
Amparo Martínez Lahiguera
Belén Fuentes Salas
Mª Carmen Tárrega Lavado
Mª José Evangelista Giménez
Eva Palop
Maribel Serra Ferrer
Inmaculada Serra Ferrer

COR 40

Zeladora (No n´hi ha)
Paquita Romero Navarro
Mª Ángeles Hurtado Artero
Mª Jesús Herrera Ortiz
Paquita Pons
Mª Teresa Parra
Mª Amparo Mestre
Encarnita Guaita Peiró
Mª Rosa Ferrer
Mª Julia Ferrer
Mª Jesús Beta
Mª Carmen Flores
Mª Carmen Serrano Lezcano
Pilar Martínez Román

COR 42

Zeladora (No n´hi ha)
Mª Ángeles Cabo Hernández
Esperanza Lluch Forment
Inmaculada García Tello
Inmaculada Martínez Tárrega
Alicia Mercedes Gil Martínez
Mª Amparo Contreras Parra
Olga Corbino Ordóñez
Celsa Mª Peiró Alós
Mª Victoria Peiró Alós
Consuelo Chuán Barberá
Nuria Cifuentes Navarro
Begoña Canos Correcher
Ana Miquel Haba
Gloria Miquel Haba
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COR 43

Zeladora (No n´hi ha)
Rosario Cervera Puchol
Mª Isabel Cosme Paredes
Adriana Palop Alós
Paquita Gil Bartual
María Godoy Palop
Marina González Peiró
Mª Carmen Cánovas Aguilar
María Cánovas Aguilar
Pilar Corona López
Mª Teresa Ferrando Martí
Mª Elena Tárrega Fernández
Teresa Torres Carretón

COR 45

Zeladora Dolores del Carmen Casas Gabarda
Laura Ferrer Galindo
Marta Usedo López
Mª Amparo Cervera Sánchez
Inés Tormos Cervera
Mª Amparo Peiró Brull
Reyes Santaperpetua Sena
Carolina Santaperpetua Sena
Laura Ruiz Martínez
Carolina Ferrer Matute
Inmaculada Andreu Moncho
Mónica Aguilar Andreu
Mª Isabel Escuder Martínez
Mª Carmen Escuder Martínez
Mª Teres Martí Peiró
Mª Isabel Martí Peiró

COR 47

Zeladora Raquel Aguilar Benlloch
Maite Cervera Sánchez
Mª Carmen Díaz Pereira
Asunción D. Martínez Tárrega
Alicia Llácer Besó
Mª Dolores Jara Núñez
Mª Rosario Ferrer Forment
Teresa Fernández Monzó
Elena Lerma García
María García Lluch
Francisca Alfonso García
Cristina Pineda Bautista
Mª Rosa Pascual Cosme

COR 44

Zeladora Inmaculada Ferrer Mora
Ana Belén Parra Ródenas
Laura Barba
Raquel Pastor
Mª José Tello Ruiz
Soledad Recatalá Navarro
Josefina Palop Garrigues
Mª Carmen Ruiz Tárrega
Dori Marco Cuadrado
Nuria González Conejero
Mª Amparo Ortí Cánoves
Mª Teresa Pérez González
Juli Juan Coronado
Inmaculada Gómez Calatayud
Laura Ferrer Mora

COR 46

Zeladora Mª Francisca Chuliá Portalés
Lourdes Estreder Martínez
Begoña Forment Legua
Mª Rosario García Gil
Purificación García Navarro
Juana Mª Amores Blasco
Trini Ballester Legua
Eva Aguilar Rodríguez
Silvia Fuentes Salas
laura Sanz Rosalén
Mª Amparo Navarro Ferrer
Mª Mercedes Martínez Borondo
Mª Cristina Mercedes Borondo
Esperanza Crespo Saiz
Raquel Crespo Saiz




