
lL,ILso/edac en_la_societaCQndarenca deJ::luí _

64

El fet de celebrar-se el 75 aniversari de la Proclamació Canò

nica de la Mare de Dé u de la Soledat com a Pat ro na d'Ondara,

mereix moltes reflexions. Aquesta advocació mariana significa

moltes coses més que uns dies de festa religiosa amb actes fes
t ius lúdics no religiosos.

La presència de la So ledat al llarg ¡ ample de la societat d'O n

dara hu i, té molts components que van més enllà d'aquest fet , és

a dir:
Ins t it ucions o associacions.
A. Organitzades a l'efecte:
A l'Associació de la Mare de Déu de la So/edat, pertanyen la

major part de les famílies del poble amb un o més afiliats. Les
persones que pertanyen a aquesta associació, saben que les
seu es quotes, van destinades fonamenta lment al manteniment
de l cu lte a la Mare de Déu (Dolors , So ledat, processons , tras 
llars.. .), a la conservació de l Convent i manteniment de tot el

que es refereix a la Soledat. Els darrers anys , la Junta ha dir igit le s

seues prioritats al manteniment de l culte, a col ·laborar amb el

rec tor i persones desinteressades del poble, en la restauració del

Convent, la imatge de la Soledat, les andes, mantó i bancs , que

ha n donat una major dignit at als components artístics de la Mare

de Dé u.

La Confraria de /0 Mare de Déu de /0 So/edat, ha t ingut e ls

darrers anys un fort impu ls í renovació interna. Els seus compo

nents, són joves mo lt actius, amb experiència de participació e n

o rganitzacions jovenils catòliques. L'augment de ls seus membres

i la realització de més activi tats ha estat molt int ere ssa nt.

La Comissió de festers i festeres de Ja Mare de Déu de /0 So/e
dat, es renova any darrere any. La componen ma joritàriament

matrimonis ¡ homes o dones on un de ls membres acompleix qua

ranta-tres anys. Edat triada en 1990, en ho nor del senyor Rector

D. Juan Gavilà que els acomplia .

Són cr idats a formar part de la Comissió tots e ls ondarencs

i ondarenques de naixement o adopció, residents a Ondara o

fo ra. La qual cosa els permet preparar du rant tot un any una

sè rie d'activitats encaminades a recollir fons per rea litzar la festa

de la Sole dat. Es convida a un matrimon i a formar part de la

mateixa, en qualitat de feste rs d'honor. La seua participació so l

se r mo lt activa.

Les dames de la So/edat, grup de xiques i els últ ims anys de
xics, hi posen l'aire jovenil a les festes de la Soledat. Les xiques

han complit o van a acompl ir divu it anys, entre elles trien a la que

serà la regina de le s festes. Els x ics són de recent incorporació.

Cada vegada la colabo ració a reco llir fons pe r o rganitzar la festa,

és més important. Junt a les dames i acompanyants estan le s

dametes i aco mpa nyants, xiquets i xiquetes no me nades a pro

posta de la Comissió o de ls pares . Alguns dels actes mes re le

vants de le s festes , van dirigits precisament a aquests grups de

joves, xique ts i xiquetes d 'Ondara .

B. Col-lectius dive rsos:

Llevat el cas d'a questes organ itzacions de caràcter oficia l. e l

desplegament de pe rsones i col-lectius al voltant de la Mare de

Déu són nombrosos. És a dir :

El Cor Parroquial, actualment en fase de renovació. En el seu

re perto ri són no tables les peces al voltant de la Mare de Déu i

els moments estel ,lars de les seues actuacions es fan durant e ls

Dolors, el dia de la Soledat ¡ el de la posada de medalles als fes 

ters i feste res de la Soledat i Crist.
Els portadors de la Mare de Déu, són un grup d'h o mes que,

a le s processons i trasllats, acudeixen per portar la imatge pels

ca rrers. Cal obl idar la llegenda segons la qual només son porta

dors un no mbre restringit de pe rsones. Tots e ls voluntaris pode n

portar la Mare de Déu.
La Unió Musical d'Ondara, participa en actes mo lt importants

del culte a la Mare de Déu. Han inco rporat al seu repertori

l'HIMN E. Alguns de ls seus components acompanyen el Cor en

actuacions puntuals al septenar i dels Dolors. La Un ió Muskal té

un paper destacat.
Moltes pe rsones i especialment le s dones de la junta de l'As

sociació de la Soledat, amb les seues aportacions econòmiqu es,

de flors, d'a fers pe rsonals, treballs en neteja, brodats, etc. con

tribueixen a mantenir e l temple de la Mare de Déu .

Actes de culte , a la Ma re de Déu:

A. Solemnes:

ImposiciÓde medalles a les noves comissions de la Soledat i e l

C rist. Aquest acte , es rea litza el 15 de setembre , dia de la So le

dat al ca lendari.
Dilluns de Pasqua G ranada, dia que s'ha ce lebrat la Soledat

el major nom bre d' anys.

Septenari de D% rs a /0 Mare de Déu de la Soledat. Onze dies

abans de la setmana Santa, comença amb e l t rasllat de la Mare de

Déu de l Convent a l'Esglé sia Parro quial i acaba tras lladant-la de

no u al Convent .

Processó de Divendres Sant. Acte organitzat pe r la Confraria

de la So ledat.

La mult itudinària Ofreno de ~ors a la More de Déu de /0 So/e
dat El segon diumenge de julio l.

Missa i processó del dia de /0 So/edat. El segon dilluns de juliol,

des de 1992. Després d'un amp li debat a nivell local per ubicar

de fo rm a se para da le s festes de la So ledat de les anomenades fes 

tes populars.

B. Actes po pulars de culte:

Els resos a la Mare de Déu pe ls difunts d'Ondara. Es realitzen

després de cada defunc ió, on familiars i amics dels d ifunts s'a jun

te n al Convent a resar.

Misses oJ Convent, tem ple de la Mare de Déu, diar is i de diu

me nges .
Els actes individuals de culte perso nal a la Soledat, per

pertànyer a la int imitat de cadasc ú. són difícils d'inve ntariar, però,

consten demandes a la Soledat, en moments de ma lalties, de risc

per la vida , int e rvencion s quirúrgiques, naixements de fills, por

tada de ls fills recent nascuts a l temple, incorporació dels fills al
se rvei militar, de mares i pares davant els matrimon is dels seus

fills, viatges de lla rga d uració, e l canv i de res idènc ia quan van a
viure fo ra d'Ondara, davant crisis econòmica, familiar, matrimo

nial.

La Mare de Déu de la So ledat a les cases ocupa un lloc pre 

ferent e n cartells i fotografies , per tots e ls llocs . En les carteles
de ls ondarencs i ondarenques és molt fàcil trobar una fotografia .

Clauers pe r les butxaques, medalles a les cadenes.

Els noms de Soledat, Mariso l o Sole. són mo lt ut ilitzats per

les xiques d'Onda ra. La Residència d 'Ancians porta e l nom de la

Mare de Déu i té un interessant quadre de manises a la seua faça

na, també se 'n troben en mol ts llo cs de l poble. Té un carrer del

poble dedicat.

Per acabar aquestes reflexions cal demanar a la Mare de Déu

de la Soledat. que siga inspirado ra i motor de la unitat de tots els

ondarencs com a col ·lectiu, amb la mirada posada en un fut ur

millor pel nostre poble.

Cor/os Torres


