
VILA-REAL I SANT PASQUAL. 
CENT ANYS DE PATRONATGE (1917-2017)

Lloc: Sales Exposicions Caixa Rural Vila-real
Dies: del 20 de febrer al 20 de març

Patrocinen:Col·laboren:

AC El Bressol AC El Pouet
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EXPOSICIÓ FILATÈLICA
“Una mirada sobre Sant Pasqual. 

Patró de Vila-real”

fundació de 
sant pasqual avança en turisme



 I Centenari de la proclamació de sant Pasqual Baylón 
com a patró de Vila-real 1917-2017

Declarat pel Papa Benet XV el 14 de 
novembre de 1917
La col·lecció de temàtica filatèlica 
anomenada “L’Eucaristia” està dedicada 
a sant Pasqual, com a patró universal del 
culte eucarístic.

Aquesta consta de diversos apartats:

·L’eucaristia
·Congressos eucarístics internacionals
·Congressos eucarístics nacionals, locals i 
diocesans
·Sant Pasqual Baylón
·Tema afí o coincident amb l’eucaristia
·Adoració Nocturna
·El Corpus Christi 
·El sant Greal

Pel que fa als tallers, un serà visual per a 

ensenyar als més xicotets la vida de sant 

Pasqual des de la part humana del sant.

L’altre tractarà sobre filatèlia per a 

alumnes de 6é curs, perquè es 

familiaritzen amb l’enviament de cartes i 

targetes per mitjà del correu postal.

Es realitzaran targetes postals amb 

motius de sant Pasqual i Vila-real, un amb 

TUSELLO o segell de tarifa A amb la 

imatge de sant Pasqual i un mata-segells 

especial per a ús en l’exposició.

A fi de donar a conéixer i acostar als xiquets el que és el servei de Correos i el 

col·leccionisme filatèlic, art tan bonic com desconegut i més en els menuts, es 

projectarà  un vídeo titulat Correos 300 Aniversario.

En resum, assistim a una exposició filatèlica excepcional, a l’altura d’una ciutat 

guanyadora com Vila-real, i que permet mostrar a través dels materials postals els 

valors d’humilitat, treball i fraternitat que caracteritzen la vila i sant Pasqual.

Comissari de l’exposició: 
Salvador Carracedo Benet

Més de 20 anys recopilant material dedicat a sant Pasqual arreu del món ha fet 

que Salustiano i Salvador puguen presentar-nos aquesta exposició filatèlica 

impressionant i única, més dos tallers dedicats als escolars.

Actualment, consta de 350 fulls amb material com ara segells, targetes i vinyetes 

postals, sobres amb mata-segells, etc., que s’exposaran en 15 panells a doble cara.

Del 20 de febrer al 20 de març de 2017, en les 

sales d’exposicions de la Fundació Caixa Rural 

Vila-real, en horari de matí, per als col·legis, 

i  de  vesprada,  per  al  públic,  de  dil luns  a 

divendres de 17 a 20 hores.

Les dates 
de l’exposició 

seran: 

Les activitats constaran de tres fases:

 1a  Taller d’introducció a la vida de sant Pasqual
 2a Visita guiada per l’exposició filatèlica
 3a Taller de filatèlia.


