
associades com a tot aquell que estiga interessat a participar-hi. Algunes d’aquestes 
han estat impulsades durant els darrers cinquanta anys i avui són part essencial del 
calendari anual de les Filles de Maria del Rosari. Campaments i acampades, viatges 
i excursions, el concurs de targetes nadalenques Agustín Giner, els concursos de 
portades i fotografia, el pregó de festes, els balls tradicionals i de pastorets, classes 
de dibuix i manualitats o el cor, entre d’altres, en són una bona mostra. 
Totes aquestes se sumen a l’activitat religiosa pròpia de l’Associació, com la Dominica 
mensual i la festa principal a l’octubre, que es realitzen des dels inicis de la Confraria 
del Rosari. A més, hi ha d’altres molt importants que s’han anat sumant amb el pas 
dels anys. Cal destacar l’exercici dels XX Misteris del Rosari, la vestició d’escapularis, 
el viacrucis del Diumenge de Rams a l’ermita, la missa de difunts al Cementeri 
Municipal per a Tots Sants o la missa de Nadal, entre molts altres cultes religiosos. 
Actualment la Junta Directiva conserva un model de funcionament per vocalies, les 
quals tenen distribuïdes les diferents tasques. Cadascuna d’aquestes vocalies està 
organitzada de forma que permet obtenir la major operativitat i eficàcia possible. 
A més, cal destacar la col·laboració de multitud d’associades i col·laboradors 
que participen activament per a mantenir actiu l’immens ritme d’activitats que 
l’Associació de Filles de Maria del Rosari realitza durant tot l’any.

L’EXPOSICIÓ
L’exposició mostra el desenvolupament que ha realitzat l’Associació des del 
moment en què es constitueix la primera Junta l’any 1964. Des de l’organització 
anterior a aquest fet fins al moment actual, passant pels distints directors que durant 
els darrers cinquanta anys han marcat el pols de l’Associació i les activitats i cultes 
desenvolupats per les distintes vocalies. Un recorregut mitjançant fotografies, 
publicacions i objectes que mostren la tasca portada a terme, a més de la important 
tasca religiosa, cultural, juvenil i social que l’Associació de Filles de Maria del Rosari 
desenvolupa a Vila-real. 
Com va dir Miguel Llop Català en el seu llibre sobre la història de l’associació: 
“... la historia de la Asociación no acabarà mientras haya jóvenes, mujeres y 
niñas que sientan amor hacia la Virgen del Rosario...”. Que així siga.
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ASSOCIACIÓ DE FILLES DE MARIA DEL ROSARI DE VILA-REAL

50 ANYS DE LA CONSTITUCIÓ DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA 
(1964-2014)

INTRODUCCIÓ
L’actual Associació de Filles de Maria del Rosari és el fruit de la fusió entre la Confraria 
del Rosari, fundada al Convent del Corpus Christi de Vila-real l’any 1639, i l’Associació 
de Filles de Maria del Rosari, fundada a Vila-real l’any 1820. Aquesta fusió es va produir 
el 8 de juliol de 1887 i, des d’aleshores, l’Associació ha experimentat importants canvis 
fins que, l’any 1964, es constitueix la seua primera Junta Directiva. Aquesta Junta 
és l’encarregada de gestionar i portar a terme totes les activitats que l’Associació 
desenvolupa durant l’any i que culminen el mes d’octubre, quan se celebra la festa 
principal. 
Abans de la constitució de la primera Junta, la forma de govern i organització de 
l’Associació estava encapçalada pel director i per una encarregada o responsable 
que actuava com a presidenta, que des de finals del segle XIX va ser Carmen Sanz 
Moreno. A més, hi havia un nombrós grup de zeladores i col·laboradores distribuïdes 
per sectors. Eren totes associades i cofraresses que, desinteressadament, formaven 
part activa de l’organització i gestió de les diferents activitats i cultes que portava a 
terme l’associació. Aquesta estructura ja existia abans de la fusió l’any 1820.
La constitució de la primera Junta es produeix el 26 de gener de 1964, a proposta 
del director de l’Associació en aquell moment, el reverend Vicente Pascual Moliner. 
La principal finalitat era una millor coordinació de les activitats apostòliques. Aquest 
primer òrgan de govern estava format pels components següents:

Des d’aquell moment fins a l’actualitat, les distintes juntes han seguit mantenint i 
consolidant els diferents actes religiosos i les activitats apostòliques que l’Associació 
i la Confraria han portat a terme des dels seus inicis. A més, han donat impuls a 
nombroses activitats religioses, culturals, juvenils i socials, obertes tant a persones 
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