ACORDS DE LA COMISSIÓ DELS CENTENARIS 9/10/2013
La Comissió dels Centenaris, en la reunió del passat 9 de novembre de 2013, en el local parroquial del
Trinquet de Les Useres, amb l'assistència de totes les associacions i dels col.lectius lúdics i culturals de la vila i
del terme; a més de les autoritats municipals, del sr. Rector, de l'Historiador local i del Consell Parroquial,
acordaren la publicació de les següents efemèrides i actes que es desenvoluparan al llarg del 2014 – 2015.
FESTES EXTRAORDINÀRIES
*** 8 i 9 de Novembre de 2104 - 400 ANIVERSARI de la benedicció de la 1ª pedra de l'actual temple parroquial
pel Bisbe de Tortosa, Alfonso Márquez de Prado, el dia 9 - XI – 1614.
Durant eixe cap de setmana hi hauràn les següents activitats: concert de campanes, mostra del patrimoni
artiśtic-religiós userà, concurs de temàtica religiosa pels aficionats a la pintura, recepció de benvinguda dels
bisbes de Tortosa i de Sogorb- Castelló per les autoritats locals i provincials, processó d'eixida des de l'ermita
del Cristo de l'Agonia cap a l'esglèsia parroquial, acompanyada pels capellans fills del poble i dels diversos
rectors que van exercir en la parròquia userana, Processó general pels 5 barrios del poble amb la imatge gran
del grup escultòric del Santíssim Salvador, titular de la parròquia, fents-se unes parades davant de les ermites i
capelles del poble (col.laboració dels clavaris i dels veïns per enramar les ermites i les capelles i també
l'engalanar els carrers per on discòrrega la processó).

*** Cap de setmana més pròxim al 3 de febrer de 2015. Festivitat del SANTO CRISTO DE L'AGONIA,
advocació popular userana que té els seus orígens al voltant del segle XVIII.
La nit abans al 3 de feber, o el dissabte més pròxim, solemne processó nocturna de la imatge gran del
Santíssim Crist de l'Agonia (recuperació de la festa després de més de 50 anys sense fer-se) des de l'ermita
del Cristo, pels carres del seu barrio, recorrent la resta dels barrios del poble, per finalitzar a l'esglèsia
parroquial, amb l'assistència de les autoritats civils i eclesiàstiques del municipi. A partir d'aleshores la imatge
del Crsito estarà present en totes les celebracions litúrgiques de la parròquia fins les festes d'Agost. Al dia
següent, Solemne Missa, amb l'assistència de les autoritats i veneració de la imatge.

*** Setmana Santa 2015
Per primera volta el Dimecres Sant es farà una processó nocturna amb la imatge del Santíssim Crist de
l'Agonia, acompanyada per una secció de tambors i bombos de música religiosa. El Divendres Sant, Processó
del Sant Enterrament, on es va recalcar el poder recuperar la processó que es feia amb la Cofradia de la Mare
de Déu dels Dolors (Esclaves i Doloroses), processó que es va perdre a finals dels anys 60 del segle passat,
necessitant la col.laboració d'algunes associacions.

*** 13 i 14 de juny de 2015 - Festivitat de SANT FELIP NERI, primer patró de la vila i terme
Durant eixe cap de setmana es realitzarien les següents activitats:
• Teatre infantil sobre les llegendes de Sant Felip Neri al voltant del Pleit amb Atzeneta, amb la
col.laboració de diverses associacions i entitats.
• Trobada de diversos grups folclòrics per a mostrar els balls regionals de la comarca i d'altres llocs.
• Solemne Missa amb l'assistència de les autoritas locals i de la Junta de la Cooperativa Sant Felip Neri
(l'antic Sindicat), després processó general amb la imatge del patró del poble pels 5 barrios, (després
de més de 50 anys sense fer-se), amb la participació de totes les associacions i col.lectius.
• Per la vesprada, el Consell Parroquial, passarà una pel.lícula divulgativa sobre la vida de Sant Felip
Neri.

*** Festes d'Agost 2015 - Festes Patronals 6 i 7 d'agost
Conmemoració del 150 Aniversari de la proclamació del Santíssim Crist de l'Agonia com a 2º patró del poble, a
petició de l'Ajuntament i Parròquia de Les Useres de l'any 1865, ratificada pel Bisbe de Tortosa, Benet
Vilamitjana i Vila per a fer la festa patronal el dia 7 d'agost.

Es va recalcar que per a dites festes majors hi haguera la possibilitat de tindre Reina i Dames majors i/o
infantils per així donar més lluiment a les festes; a més a més, també es podria recuperar el pregó o anunci de
festes que de vegades es feia, (necessitaríem la col.laboració d'algunes associacions, Comissió de Festes,...)
La processó del dia del Salvador seria també amb la imatge gran del grup escultòric. La processó del dia del
Cristo seria de tornada de la imatge gran a l'ermita, on allí es faria la veneració i s'acabaria en eixe lloc.

*** Mesos de Maig - Juny Visita del Santo Cristo de l'Agonia als masos del terme
Es va proposar que durant un cap de setmana dels mesos de maig o de juny, les pedanies del nostre terme
pugueren tindre l'oportunitat de venerar al Cristo en les seues partides, rememorant una antiga tradició que es
va fer l'any 1948 anomenada la Santa MIsión, en què van portar al Cristo a les partides i masos de la major
part del terme.
Ara, amb la col.laboració de les diverses associacions d'aquelles partides, (els Hostals, la Garrofera,
Barranquet, Clotxes, les Crevades, la Cova Panxa, el Pla, Mas de la Mora, Pou d'en Calvo, Mas Blanc,
Mesquites,...) es preten la seua visita i veneració en dites partides.

ALTRES TRADICIONS
Aprofitant l'esforç de recuperació d'antigues tradicions i costums, des de la Comissió dels Centenaris proposem
la nostra ajuda amb la col.laboració dels veïns i dels clavaris dels 5 barrios en què es divideix el poble per a fer
les Festes de Barrio, tal com abans es feien: Missa, Processó, Balls populars de la Caberança i de l'Anguila i
cant dels Gojos antics.
Actualment, només el Barrio de Santa Ubaldesca, celebra la festa tal com abans es feia; per tant, nosaltres
recomanem amb l'ajuda de cada barrio el recuperar eixa festa tradicional en els barrios de la Mare de Déu del
Loreto i de Sant Roc; també es vol fer una crida perquè es puga realitzar eixa festa en els barrios que avui en
dia ja no la fan; el barrio del Cristo i el de la Mare de Déu del Carme.
També es podria donar més lluiment a la processó de la matxà de Sant Antoni, amb la recuperació de les
aparellades, l'atxa, el baixar el Guió des del balcó de la Sala, els balls populars, les corregudes, els panderos
durant tres dies, el dia de la Puríssima que es celebrava ensendemà de la festa de Sant Antoni, …
A més a més, també es podrien recuperar altres tradicions que estan en l'oblit, i que es van perdre en els anys
70, com: la festa de Sant Isidro pels seus clavaris, la festa de Sant Joan Batiste pels seus clavaris, les Grupes
en ocasions de festes majors, i moltes altres que estan en el record de la nostra gent major.

RESTAURACIONS
Es va acordar per unanimitat fer la restauració íntegra de la portalada gran de l'esglèsia parroquial; ja que al
ser originària, no s'ha fet mai cap restauració a fons, i ara ja no ajusta molt, un cabirò travesser està malmés,
els dies d'aire colpeja amb un soroll com si anara a partir-se,...
Per tant, es va proposar un presupost per arreglar la porta i per consens es va dictaminar que es fera una
recolecta casa per casa i mas per mas durant el present any. Així, s'eixirà a replegar durant tres fases: una per
Nadal o Sant Antoni, l'altra per Pasqua i la darrera per les Festes d'Agost, ja es publicarà amb antelació els
dies o els horaris exactes.
En un segon terme, també es va proposar que s'arreglaren les velles peanyes que es conserven a l'esglèsia, a
més, es va passar un presupost sobre la conveniència de fer una nova peanya, més gran, per a traure les
imatges grans dels patrons del poble.
Aquesta iniciativa, es realitzaria d'acord amb els ingressos de gent particular o de donatius de diferents
entitats, sempre que la primera restauració, la de la porta, ja estiguera feta o bé estiguera presupostada i
assignada la seua restauració.

PUBLICACIONS
Es preten la difussió de la nostra història i cultura mitjançant la publicació de diversos llibres, sempre que
tinguem la col.laboració d'entitats o institucions públiques, sobre aspectes d'història, cultura, tradicions, ... del
nostre poble. Així, està a expenses de publicar-se els següents llibres:
*** Pleit entre Atzeneta -Les Useres, llibre realitzat per l'Historiador local José Rubio Miguel, de més de 300
pàgines i dipositat des de l'any 2004 a la Universitat Jaume I.
*** Les Useres, Història d'un parlar, llibre realitzat per Andreu Beltrán Zaragozà, professor de la Universitat
Jaume I, i per José Rubio Miguel, de més de 200 pàgines sobre la nostra parla, la nostra història, a més d'un
annex sobre toponimia userana, dipositat des de l'any 2008 a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
També s'hauria de realitzar la publicació de les Visites Pastorals que es conserven a l'arxiu de la catedral i a
l'arxiu diocesà de Tortosa, per a saber més sobre la història de l'esglèsia userana. A més a més, també s'hauria
de difondre la publicació dels antics Gojos userans que es conserven a l'arxiu parroquial, en total hi han uns
15-16 gojos.

Totes aquestes manifestacions i acords, sempre es poden modificar per afegir o millorar alguns aspectes que
la dita Comissió no ha tractat, però que sempre estem disposats a incorporar noves idees per al
desenvolupament d'aquestes Festes extraordinàries que són per a tots els userans i useranes, tan els que
vivim al poble com els que no hi són però que tenen un lligam de parentiu o d'amistat i que sempre porten al
seu poble de naixement en el seu pensament.

La Comissió dels Centenaris, Novembre de 2013

