
  



Salutació amics Campaners/eres 
 
L’Associació Campaners de Moixent vos convidem a la “XXII 
Trobada de Campaners Valencians” en la població de Moixent, 
per al dia 15 d’octubre, Trobada que hem organitzat amb molta 
il·lusió i comptant amb la col·laboració de la Parròquia de Sant 
Pere Apòstol de l’Ajuntament de Moixent i dels nostres conveïns.   
 
A Moixent, enguany són els 10 anys de la baixà de les campanes 
per a la seua restauració.  Un any després es van beneir i es van 
instal·lar.   
Fruit d’esta restauració va sorgir l’Associació Campaners de 
Moixent.  El 7 de maig de l’any que ve celebrarem el nostre X 
Aniversari, a què se suma també els 225 anys de la campana San 
Pere-Isidre Llaurador-Antoni, la més antiga del campanar i la 
segona més antiga de Moixent datada l’any 1792.  
 
El recibiment será en la Plaça Major, i ens dirigirem al saló 
parroquial on cada grup o persona, mostrara la seua activitat, 
novetat, projectes o inquietuds.  Per a fer-ho més lleuger cada 
grup disposarà de 5 minuts.   Després visitarem l’Església i la 
Sala de les Campanes i qui vullga executar tocs propis de la seua 
localitat, així com en els campanars-mòbils que vindran 
d’Ontinyent i de l’Alqueria de la Comtessa que estarán en la Plaça 
de l’església.  Després del menjar per a la gent que vullga quedar-
se durant un hora visitarem el Museu Pare Moreno (Capella de 
les Santes Relíquies, el que queda del Convent de Sant Antoni de 
Pàdua) i també l’Ermita del Santíssim Crist del Monte Calvari, on 
està la campana dedicada als Sants de la Pedra, la més antiga de 
Moixent, fosa l’any 1704, i des de allí podrem gaudir d’amplies 
panòramiques de tot el poble i de la comarca de “La Costera” que 
segur vos agradaran. 
 
Ens vegem el dissabte 15 d’octubre de 9:45 a 10:00hs en la Plaça 
Major de Moixent.   Rebeu una cordial salutació. 
Un abraç de tots els components de l’Associació Campaners de 
Moixent. 
 



NOTA: Si aneu a vindre vos preguem que vos poseu en contacte 
amb Felipe Sanchis via email a campanersdemoixent 
@hotmail.com o cridant per telèfon (o whatssaph) 652206693, 
abans del 10 d’octubre.  El preu del dinar son de 13’50 euros, que 
podreu fer efectius el mateix dia de l’Encontre o be per ingres 
bancari en bankia. ES02 2038 6138 1430 0017 8108.   
 
 
ESCENARIS DE LA TROBADA 
 

 
 
MENÚ: 
Papas, almendras y cacaos 
Ensalada de la casa 
Paella 
Merluza a la espalda 
Tarta de la casa 
Pan, bebida y café. 



PROGRAMA D’ACTES 
 9:45 a 10 h.: Recepció en la Plaça Major de les 
Associacions i Colles de Campaners que ens visiten.  (En uns 
instants podreu vore la maquinaria del antic rellotge del campanar 
instal·lada en l’Ajuntament) 
 10:00 a 11h.: Presentació de cada un dels grups per orde 
alfabètic.  Tancaran l’acte els Campaners de Moixent.  Cada Colla 
disposarà de 5 minuts. 
 11:00h.: Visita per l’Església Parroquial de Sant Pere 
Apòstol.   
 11:30.: Concert de campanes en el campanar, els qui o 
desitjen, finalitzant els Campaners de Moixent.  També estarán en 
la Plaça de l’Església els campanars-mòbils de l’Alqueria i 
d’Ontinyent per a poder tocar les campanes.  
 14hs.: Dinar en el restaurant  “Mesón Perales Belda” 
 16hs.: Visita al Museu Padre Moreno i a l’Ermita del 
Santíssim Crist del Monte Calvari. 
 
 
 
CAMPANES PARTICIPANTS  
Campanar mòbil dels Campaners de l’Alqueria 
de la Comtesssa: S.Pere i S.Pau (43kgs);  
S.Crist del Empar (31kg);  
Divina Aurora (21kgs);  
S.Lluís Gonçaga (13kg);  
S.Bàrbera (8kgs). 
 
Campanar mòbil dels Campaners d’Ontinyent:  
Figueroles 
Vencinill (1kg) 
Olles (1kg) 
Gorgorrobio (1kg) 
Benicadell (51kg);  
Benarrai (32kg);  
Mallaura (26kgs);  
Missalgar (13kgs). 
 



◘ LA TORRE CAMPANAR 
El campanar actual, es va construir al mateix 
temps que el Temple Parroquial, entre els 
anys 1880 fins a 1889, per Manuel 
Casesnoves i Antonio Ferrer, sent Rector 
D.Constantino Quilis Quilis.   

L'any 1924, es va mamprendre la 
reconstrucció del Campanar, que amenaçava 
ruïnes i va ser derrocat fins més avall del 
replanell de les campanes, sent beneït el 28 de gener de 1928.   
Entre març i abril de 1987 i l’any 2007 (de juliol a novembre) el 
campanar va ser restaurat.   
 
◘ LES CAMPANES  
- SANT JAUME: Prové de l’Oratori Mare de Déu dels Dolors de la 
Casa Orà, el seu toc sols pot ser de forma manual. Fundida l’any 
1895, es desconeix el seu fonedor, té un pes de 14 kg.  En l'epígraf 
terç té l’inscripció: “SAN JAIME * * AÑO 1895”, en l'epígraf del mig 
un relleu d'una Creu, i al costat contrari el relleu del Rei Jaume I, el 
Conquistador de València, davall del cavall té escrit " AL REY / D. 
JAIME".  Està situada en la part que mira al Castell, damunt de la campana 
Nieves. 
 
- SANT ANTONI: Es de l'any 1927, es desconeix el seu fonedor, el 
seu pes aproximat és de 27 kg, en l'epígraf terç té la inscripció: 
“1927 S. ANTONIO”.  I en l'epígraf mig una Creu.    
Coneguda tradicionalment com “Samboriet” per el toc d’alçar a Déu també 
actualmente en algunes ocasions. La pots veure en el finestral que mira a la 
Plaça de l’Esgésia, situada en la part superior. 
 
- SAGRAT COR DE JESÚS-SANTÍSSIM SAGRAMENT: Bronze fet 
l'any 2006, per Abel Portilla, té un pes de 60 kg. En l'epígraf terç té 
l’inscripció següent: “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS / MOIXENT 
ANY 2006”.  En l'epígraf mig, els relleus: Creu sobre pedestal, 
Custòdia de Moixent, Sagrat Cor de Jesús, la marca de fabrica de 
Hnos Portilla.  En l'epígraf del mig peu té l’inscripció següent: 
“ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR” 
La sentim voltejar tots els primers divendres de mes d’octubre a juny i 

especialment tot el mes de juny.  De forma particular el dia del Corpus 



Christi i en la festa del Sagrat Cor de Jesús.  La pots vorer davall l’anterior 

(S.Antoni) i quant les mires voltejant al mateix temps, notaras un efecte de 
gràcia i alegría juganera. 
 
- NIEVES: Prové de 
l'Ermita de la Puríssima 
Concepció (Casa Rabosa) 
es fa sonar de forma 
manual.  El bronze va ser 
fundit l’any 1923, es 
desconeix el seu fonedor, 
té un pes de 64 kg, en 
l'epígraf mig té una creu 
decorada en forma de 
cercles; i al costat contrari 
l’inscripció: NIEVES / COSTEADA - VECINOS  /   1923.    
La campana no està dedicada a cap advocació Cristiana; té el nom de la 
Padrina: Nieves.  Està situada en la part que mira al Castell, davall de la 
campana (S.Jaume). 
 
- SANTES RELÍQUIES: Fundida per Abel Portilla en Gajano 
(Cantàbria) l'any 2006, té un pes de 159 kg.  En l'epígraf terç té 
l’inscripció: SANTAS RELIQUIAS / MOIXENT ANY 2006.  En 
l'epígraf mig els relleus: Creu sobre pedestal, Fra Cristóbal Moreno 
del Camino, les Santes Còrdula i Úrsula i la marca de fabrica de 
Hnos Portilla.  I en l'epígraf del mig peu es llig: “SANTA URSULA Y 
SANTA CORDULA TRAIDAS A SU PUEBLO DE MOGENTE POR 
FRAY CRISTOBAL MORENO DEL CAMINO EN EL AÑO 1582.”  
Volteja de forma particular en la Festa de les Santes Reliquias, el dia 7 de 
setembre (Aniversari de la Mort del Pare Moreno), i en algunes  festes dels 
màrtirs que hi ha Relíquia durant l’any.  Del seu finestral mira cap al carrer 

del Pare Moreno, la pots veure bé en la Plaça del Forn.  
 
- SANT PERE-ISIDRE LLAURADOR-ANTONI: La campana 
dedicada als Sants Pere, Isidre Llaurador i Antoni Abat, es la més 
antiga del campanar i la segona seguint a la de l’Ermita del Calvari 
de més antiguetat de Moixent.  Va ser fosa l'any 1792 per Ramón 
Roses i Domingo Tormo, el seu pes aproximat es de 296 kg, donació 
de l'Ajuntament l'any 1889.  En l'epígraf terç porta: “SANCTI PETRE 
ISIDORI AGRICOLAE ET ANTONI ORATE PRO NOBIS / A 



EXPENSAS DEL COMUN REINANDO D.CARLOS IV RAIMUNDUS 
ROSES / ET TORMO ME FECIT ANO 1792 /”.  En l'epígraf mig té un 
Creu en grades i l’escut de Moixent.   Executa el Repic Festiu 
(Tradicional de Moixent), per a les misses dominicals i festives junt amb 
S.Relíquies i toca les quarts. Mira al Calvari, i la podràs apreciar pel seu so 
nítid i brillant. 
 
- SANTA MARIA MARE DE DÉU: Fundida l'any 2006, per Abel 
Portilla en Gajano (Cantàbria), té un pes de 651 kg. En l'epígraf terç 
té la inscripció: “SANTA MARIA MARE DE DÉU / MOIXENT ANY 
2006”. En l'epígraf mig té els relleus: Creu sobre pedestal, 
l’anagrama de la Mare de Déu, les imatges de Moixent (Mare de Déu 
dels Desamparats, la Milagrosa, Soledat i Maria al peu de la Creu), i 
la marca de fabrica.  I en l'epígraf del mig peu també es llig: 
”ESSENT PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ EN FERNANDO GINER 
GINER I ARQUEBISBE DE VALENCIA EN AGUSTÍN GARCIA 
GASCO-VICENTE EN EL QUINT EMFV AMB EL PAPA BENET XVI”.  
Esta campana anuncia cada dia els tres moments de l’oració de l’Àngelus.  

També diàriament convoca a Missa, i en alguna Festivitat realitza el toc 
d’alçar a Déu.  Ens anima a celebrar les grans festes dedicades a la Mare de 

Déu al llarg de l’any.  Mira al carrer Santa Bàrbera i Sant Francesc, i si et 

fixes, el finestral li ve molt ajustat 
 

- SANT PERE APÒSTOL: Fundida 
en 1943, per Roses de Silla,  té un 
pes aproximat de 1131 kg, en l'epígraf 
mig té els relleus d’una Creu, 
Custòdia, l’inscripció “SAN PEDRO 
APÓSTOL”, i la marca de fàbrica, 
amb un escut franquista. En l'epígraf 
del mig peu també te l’inscripció: 
“SIENDO PARROCO D.JOSÉ 
GALIANA FONS ALCALDE D.PEDRO 
ARACIL MARTINEZ   MOGENTE AÑO 
1943”.  Es la campana que toca les hores 
amb gran solemnitat, i es reserva el seu 
volteig per a les majors Festes i 
Solemnitats de la nostra Fe Cristiana.  Al 
mirar al campanar de seguida la trobem. 



LA MATRACA: Desde l’any 2012, el campanar de Moixent, compta 
amb una Matraca, en forma de Creu grega, de 90 cm de diametre.  
En una de les dos cares de la Creu té: l’imatge del Santíssim Crist 
del Monte Calvari, la referencia al Titular i Patro Sant Pere Apòstol: 
les claus i la tiarra papal, el dibuix de l’estendart de la Cofradia Santo 
Sepulcro amb l’inscripció “1er Centenari de la Cofradia Santo 
Sepulcro 1912-2012” i l’anagrama de l’Associació Campaners de 
Moixent amb el text “5é Aniversari de l’Associació Campaners de 
Moixent 2007-2012”; per l’altra cara de la Matraca estan els dibuixos 
dels estendarts de la Confraria Jesus Nazareno,  la Hermandad 
Cristo Crucificado,  i les Confraries la Dolorosa i  la Soledat.   Està 
instal·lada damunt de la campana més antiga del campanar: Sant Pere-Isidre 
Llaurador-Antoni.   
 
 
 
 

 
 

ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT. 
 

- Desde el 7 de maig de 2007 estem tocant manualment les     
   campanes en Moixent 
 

- Oferim Visites Guiades al campanar de dilluns a divendres de la  
   setmana de Festes Patronals en agost.  

 

- Custodiem i organitzem les novetats expositives en el Museu  
   Padre Moreno.  Durant l’any l’obrim per a ser visitat en dies  
   acordats i anunciats degudament.   A part d’ixos dies per a  
   visitar-lo contactar amb Campaners de Moixent. 
 
Campaners de Moixent en internet: 
http://campanersmoixent.blogspot.com.es  
 
Pots seguir-nos també en la pagina del facebook 

 
   

 
 

          Organitza:  Campaners de Moixent. 
            Col·laboren: Ajuntament de Moixent 

              Parroquia Sant Pere Apòstol 
 

 
 
 


