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Ermita de Sant Jordi 

 

En la reunió de 3 d'octubre de 2008 vam establir les actuacions a 
escometre en l'Ermita de Sant Jordi, tant en el seu interior com en el 
seu exterior, nomenant a les persones responsables de cadascun dels 

treballs, començant a programar i executar les mateixes, no només 
respecte a la necessitat de l'actuació sinó també respecte a l'oportunitat 
i disposició econòmica.  

 

Teulada 

 

Durant l'últim trimestre de 2008 es van iniciar els treballs de tapat de 
forats i rejuntat de marcs, de la pedra, etc., així com la reparació de les 

goteres i vam procedir a 

completar els canalons de 
la teulada per a evitar 
filtracions, humitats i 

possibles goteres, per al 
posterior repintat interior 
dels sostres, finalitzant així 
els treballs a mitjan juny de 

2009.  

 

 

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=rejuntado�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=repintado�
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Pintat de sostres i protecció de la pedra de carreus 
per l'interior  

 

Al març de 2010, aprofitant que la Imatge de Sant Jordi estava sent 
restaurada a 

Algemesí, i una 
vegada 

comprovada 

l'eficàcia de les 
reparacions 

realitzades en la 
teulada de 

l'Ermita, 
l'empresa 

Pintures Arc 

Mira, C.B. del 
nostre poble, va 
realitzar els 

treballs per a 
protegir tota la pedra de carreus per la part interior amb un vernís 
invisible de protecció, i evitar que esta poguera absorbir taques difícils 

de netejar, i al mateix temps evitar que la terreta que solta la pedra 
tacara als devots que visiten al nostre Patró. Així mateix va procedir al 
rascat, compactat, masillat i repintat de els sostres (La Crònica de 

Banyeres núm. 89 de març de 2010). 

 

  

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=techumbre�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=masillado�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=repintado�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
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Tractament anti-grafiti les parets exteriors  

 

A pesar d'haver-nos fixat com projecte 
sotmetre les parets exteriors de l'Ermita 

a un tractament anti-grafiti, per les 
actuacions de grups d'incontrolats que 
últimament actuaven a Banyeres de 
Mariola, al final no ho vam poder 

executar, tant per la pressa en el temps 
com per la prioritat d'altres actuacions a 
escometre.  

 

Blindatge de les vidrieres circulars de la façana 
principal  

 

Encara que semble difícil creure, l'Ermita també va ser objectiu d'actes 
vandàlics, que molt més allà de cremar, trencar o furtar les banderes 

en algunes ocasions, van afectar a 
una de les vidrieres circulars de la 
façana principal, trencant-la a 

pedrades. Per això vam haver 
d'escometre la seua reparació i 
substituir els cristalls de protecció 

per vidres blindats 6 + 6 per a evitar 
posteriors atacs, els quals van 

quedar definitivament col·locats el 18 d'octubre de 2010.  

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=anti�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grafiti�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=anti�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grafiti�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=premura�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=vandálicos�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pedradas�
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Millores en les fixacions dels pals i enganxaments de 
les banderes.  

 

Tenint en compte que en l'Ermita el dia de Glòria s'hissen les banderes 
de les comparses, la 

nacional i l'autonòmica, 
reproduint així l'acte de 
les comparses de la 

Plantà de la Bandera, es 
van arreglar els pals i la 
seua fixació al sòl, i 

també es va procedir a 
canviar el sistema 
d'enganxament de les 

banderes als pals, optant per un sistema molt més modern i senzill 
d'utilitzar, a base d’anelles i mosquetons.  

 

Confecció de noves banderes  

 

De la mateixa manera i vist l'estat que es trobaven les banderes, vam 
confeccionar dos jocs de cadascuna d'elles, amb les mateixes 

dimensions i amb un sistema d'estampat digital més durador a 
quatricromia, realitzat sobre tela per la mateixa empresa que ens 
anava a imprimir els roda balcons, estrenant-les el dia 12 d'abril de 

2009.  

 

Per a sufragar el gasto de l'estampació-confecció de les banderes vam 

sol.licitar la col·laboració a les comparses i administracions, al tractar-
se de l'element distintiu de cadascuna d'elles en l'Ermita, col·laborant 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Plantà�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cuatricromía�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=roda�
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únicament les comparses de Cristians, Moros Vells i Moros Nous; la de 
la comparsa d'Estudiants va ser sufragada amb el donatiu d'un fester 
d'esta filà.  

 

 

Arcó per a guardar els útils i la roba de culte 

 

Quant al material de l'Ermita, atès que el moble que s'usava tant per a 
guardar els objectes litúrgics com la roba de l’oficiant no guardava cap 

tipus d'estètica 

ni coordinació 
amb l'estil de 
l'Ermita, ni era 
el més adequat 

per la seua 
poca capacitat, 
vam dissenyar, 

crear i 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Vells�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Arcón�


106 
 

instal.lar un bagul, construït a mida, pels germans Belda Blanquer, de 
forma trapezoïdal que s'adaptava perfectament a la forma de l'absis de 
l'Ermita; aprofitant la seua ubicació, a més del seu ús com armari, 

també serviria com seient per al celebrant i com suport per a baixar i 
pujar la Imatge de Sant Jordi a l'inici i finalització dels Trasllats. El 
bagul va ser instal·lat definitivament el 18 d'abril de 2010. Realitzant a 

posteriori un coixí de vellut roig, rematat per un cordó daurat en tot el 
seu perímetre i quatre borlons daurats en els cantons.  

 

Decoració dels sostres 

 

Vist en conjunt el treball 

realitzat en l'Ermita i 
prevenint el resultat de la 
restauració de la Imatge 

de Sant Jordi, el 9 d'abril 
de 2010 vam iniciar 
l'estudi per a decorar els 

sostres, supeditant la seua 
execució a les possibilitats 
econòmiques. D'esta 

manera vam sol.liciatar 
pressupostos i esbossos de 
la decoració a l'empresa 

Art i Restauració, que ja 
havia restaurat l’Anda i la 
Imatge de Sant Jordi, i 

més tard restauraria i 
platejaria el Reliquiari de fusta.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=celebrante�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=borlones�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Art�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=i�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Restauració�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=platearía�
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En la reunió de la Junta del mes de gener de 2011, vam acordar 
realitzar una recollida extraordinària de cartó destinada exclusivament 
a este projecte, que finalment no va ser necessari realitzar una vegada 

analitzada la situació econòmica, acordant escometre’l, la qual cosa es 
va comunicar i va informar a Francisco Belda Llopis, President de la 
Junta Directiva que va reconstruir l'Ermita, perquè coneguera la 

nostra inquietud i ens donara el seu parer sobre les millores a 
realitzar.  

 

L'empresa Art i Restauració va reajustar el pressupost de decoració i 
va executar el projecte en setmana i mitja, iniciant els treballs el dia 4 i 
finalitzant-los el dia 14 d'abril de 2011.  

 

La intervenció comprenia la preparació dels sostres, la base de 
decoració, l'encintat amb or fi al mixtió i la decoració de les cantonades 

i rosasses on arranquen els llums. El resultat va ser gratament valorat 
i acceptat per la majoria dels veïns (Ciutat d’Alcoi de 28 d'abril de 2011 
i La Crònica de Banyeres núm. 101 d'abril de 2011). 

 

 

Altar i creuer de Sant Jordi  

 

Altre espai la responsabilitat del qual de conservació i cura és tasca de 

la Confraria de Sant Jordi és l'Altar del Sant situat en el lateral del 
Temple Parroquial, però no només l'Altar en si mateix, sinó també la 
infraestructura corresponent al mateix, és a dir el creuer i la teulada.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Art�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=i�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Restauració�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=mixtión�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cantoneras�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
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El creuer de Sant Jordi en el Temple Parroquial es trobava prou 
deteriorat per problemes estructurals de la coberta de l’edifici que 
havien provocat l'aparició d'una important gotera sobre l'Altar de Sant 

Jordi i la conseqüent deterioració en la pintura i decoració del mateix. 
També vam pensar que seria necessari millorar la il·luminació de 
l'Altar de manera que s'integrara dins del conjunt de tot el Temple 

Parroquial.  

 

Repàs i reparació de la coberta del creuer  

 

En primer lloc vam procedir a repassar i reparar la coberta del creuer, 
ja que l'estat de la teulada estava provocant la deterioració del mateix, 

per les innombrables goteres que s'havien anat formant a conseqüència 
de les pluges dels últims anys, la qual cosa a més de desmerèixer el 
conjunt de l'Altar, pintat i decorat com la resta del Temple, podia 

suposar un perill pel despreniment de runes del creuer (Al.leluia núm. 
1.766 del 26 d'octubre a l’1 de novembre de 2009 i Al.leluia núm. 1.770 

del 23 al 29 de novembre de 2009). 

 

Els treballs de neteja i 
reparació van abastar més de 

250 m2 de la coberta del creuer 
de Sant Jordi i de la Capella de la Comunió, així com la reparació de la 
biga de fusta que va aparèixer trencada, els va realitzar l'empresa local 

Alprocón, S.L., estant completament finalitzats el 12 de setembre de 
2009. En estos treballs, a més es van incloure la revisió de tota la 
coberta del Temple Parroquial i la retirada de les runes de les teules 

que cauen de la volta de la cúpula, el desenrunament i una recol.locació 
de les teules que estaven fora del seu lloc.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Aleluya�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Aleluya�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=biga�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Alprocón�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=recolocación�
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Instal·lació de la nova il·luminació  

 

Quant a l'Altar de Sant Jordi també vam observar que el sistema 
d'il·luminació del mateix, que s'havia 
instal·lat en el seu moment de forma 
provisional, no estava integrat en el 

conjunt del mateix pel que enlletgia el 
conjunt arquitectònic i decoratiu del 
Temple Parroquial. En este sentit a 

partir de la reunió de 5 de juny de 2009 
vam estudiar la possibilitat de retirar 
els projectors provisionals que es van 

instal·lar quan es va decorar l'Altar, 
durant la presidència de Francisco 

Sanchis Francés, i la col·locació tant dels elements lumínics com la 

nova instal·lació dels mateixos quedant els treballs totalment acabats 
el 27 de juliol de 2010, convidant al President de la Junta Directiva que 
va instal·lar la il·luminació provisional anterior per a veure el resultat 

de la mateixa. La nova il·luminació i la seua corresponent instal·lació 
està composta per 10 projectors, 5 a cada costat, plenament integrats 
en les formes escalonades i en els capitells dels pilars del creuer, que 

il·luminen l'Altar en tota la seua superfície, donant al conjunt un realç 
d'acord amb la seua importància, però sense sobreeixir per damunt de 
la il·luminació general del Temple, integrant-se en el mismo. A la fi de 

juliol un particular es va oferir, anònimament, a córrer amb tots els 
gastos de la instal·lació i aparells d'il·luminació (Al.leluia núm. 1.811 
del 6 al 12 de setembre de 2010).  

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Sánchis�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Aleluya�
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Ubicació de lampadaris 

 

Així mateix el 12 de novembre de 2010 es 
van situar definitivament en els laterals 
de l'Altar de Sant Jordi i es van posar en 
funcionament dos lampadaris de 72 ciris 

amb el sistema de peretes LED, decorats 
amb motlures i talles policromades i 
daurades per a la seua total integració en 

el conjunt artístic del creuer de l'Altar de 
Sant Jordi (La Crònica de Banyeres núm. 
98 de gener 2011).  

 

 

Millores en l'elevador de la Imatge de Sant Jordi  

 

Coneixedors del problema que havia provocat en alguna ocasió que el 

mecanisme elèctric-manual de l'elevador de la Imatge de Sant Jordi es 
trencara o fallara en el moment més 
inoportú, el vam substituir per un 

quadre de maniobra electrònic; 
d'esta forma s'evitava qualsevol 
tipus d'incidència en el moment de 

descendir o ascendir la imatge del 
Sant per a l'acte de la Processó, no 
només pels problemes tècnics que 
pogueren derivar-se sinó també per 

a garantir el correcte 
desenvolupament del mateix ja que cada any s'incrementa notablement 
el nombre de fidels que ho presencien, sobretot, al final de la Processó. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lampadarios�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lampadarios�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=policromadas�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
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L'actuació va consistir en reforçar el sistema amb un quadre de 
maniobra electrònic i dos finals de carrera, un dalt i altre en la part 
baixa, per a evitar que la plataforma elevadora de la Imatge de Sant 

Jordi pujara o baixara més del compte, podent eixir-se’n els cables de la 
corriola, podent arribar a bloquejar-se.  

 

Reparació de la decoració interior de la volta del 
creuer  

 

Sospesades innombrables opcions, tant tècniques com econòmiques per 
a escometre definitivament la reparació del creuer, el 25 d'agost de 

2010 es van iniciar els treballs de reparació consistents a eliminar la 
pintura en mal estat, consolidar els morters, masillar tota la zona 
deteriorada, reintegrar la 

policromia i l'or de la 
decoració, tot això mitjançant 
una plataforma elevadora per 
a evitar el muntatge d'una 

bastida, el qual resultava 
totalment inasumible 
econòmicament. No obstant 

això els mateixos no van poder 
executar-se per motius 
estructurals del sòl del 

Temple ja que éste no va 
poder suportar el pes de la 
plataforma elevadora necessària per a la reparació, pel que valorats els 

problemes que podia comportar l'actuació, davant la proximitat de la 
celebració de la Festa de la Relíquia, vam decidir tornar a estudiar de 
nou el sistema per a la seua execució, a pesar d'estar llesta la 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=masillar�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=policromía�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=inasumible�
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maquinària i el personal encarregat de la reparació i de la restauració 
(Al.leluia núm. 1.812 del 13 al 19 de setembre de 2010).  

 

Respecte de l'Altar de Sant Jordi, el 14 d'abril de 2010, Zita Lozano va 
donar a la Confraria una 
puntilla de punt de ganxo per a 

confeccionar una tovalla; igual 
que Mercedes Silvestre Vicedo, 
membre d'esta Junta Directiva, 

el dia 30 d'abril de 2011, 
festivitat del Dia de Sant Jordi, 
va donar a la Confraria unes tovalles confeccionades i brodades a mà 

per ella mateixa, amb els elements representatius del nostre poble i de 
la nostra Festa: els escuts de Banyeres de Mariola i de les deu filaes en 
el seu ordre tradicional, i en els extrems l'emblema distintiu de Sant 

Jordi, que es va rematar amb una puntilla realitzada de boixets per Mª 
Luisa Sempere Robles, i què havia obsequiat per a este menester. 

  
 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Aleluya�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Zita�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=puntilla�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
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Cambril de Sant Jordi en la Capella de la 
Comunió  

 

Reparació i restauració integral  

 

La primera actuació d'esta Junta Directiva es va realitzar en el 
Cambril de Sant Jordi, situat al fons de la Capella de la Comunió del 

Temple Parroquial de Santa Maria, 
ja que des de l'any 1963 no s'havia 
actuat sobre el mateix a pesar de 
les obres de restauració realitzades 

en la Capella, i el seu estat de 
deteriorament propiciava les 
dolentes condicions de conservació 

de l’Anda que està situada en este 
habitacle. D'esta manera el 2 de 
febrer de 2009 vam iniciar els 

treballs de restauració del mateix 
que van consistir en el pintat i 

policromat de les motlures existents, compactació dels sòcols de 

marbre, tractament de les humitats, neteja i restauració de les 
pintures murals de l'artista local Juan Doménech, canvi de l'aparell 
d'il·luminació i canvi del sòl de ciment hidràulic existent per un nou de 

marbre blanc “macael” a joc del col·locat en la Capella de la Comunió 
durant les obres de reparació i restauració de l'Altar i pintures murals; 
treballs que van finalitzar el 4 de març quant a la pintura i el 25 de 

març respecte del canvi del sòl (La Crònica de Banyeres, núm. 78 de 
març de 2009, Al.leluia núm. 1.738 del 13 al 19 d'abril de 2009 i núm. 
1.770 del 23 al 29 de novembre i Ciutat d’Alcoi, edicions del 9 i 11 

d'abril de 2009).  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Camarin�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Camarín�
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Construcció i ubicació d'una peanya de fusta per al 
Reliquiari 

 

A l'haver acordat el 10 de juliol de 2008 que anàvem a escometre la 
restauració i el platejat del 

Reliquiari de fusta, era 
necessari buscar un espai més 
adequat per a la seua ubicació 

que el que fins al moment 
ocupava en el Saló de Juntes de 
la Seu, per això vam encarregar 
al taller local de fusteria Jorge 

Sempere la construcció d'una 
peanya de fusta, que 
posteriorment el pintor-

decorador José Cerdá es va 
encarregar de la seua decoració i 
policromat perquè quedara plenament integrada en el conjunt del 

Cambril, i així traslladar-lo en el futur una vegada restaurat; evitant el 
seu constant transport de la Seu al Temple Parroquial cada mes de 
setembre. La peanya va quedar definitivament muntada i situada per a 

la Festa de la Relíquia de 2010.  

 

 

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=policromado�
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Un dels primers treballs que vam decidir realitzar va ser reparar i 
condicionar tot el material que la Confraria posseïx destinat als actes 
de Festes que la mateixa organitza. Estos treballs de manteniment es 

van escometre durant l'últim trimestre de 2008 i principis de 2009.  

 

D'esta manera, i aprofitant el magatzem, es van reparar, millorar i 

pintar les tarimes escalonades 
on se situen els capitans en la 

Missa de Sant Jordi, l'escala 
per a pujar i baixar la Imatge 
de Sant Jordi a l’Anda en 

l'Ermita, i les banquetes de 
l’Anda

 

, el suport de l’Anda en 
l'Altar Major, així com els 

carrils del tractor de la 
carrossa i es va construir una 
nova plataforma per als carrils. També es van reparar, millorar i 

pintar les estructures metàl·liques per a les flors que s'utilitzen en 
l'acte de l'Ofrena. Tots estos treballs es van iniciar a partir del 3 
d'octubre de 2008 i es van finalitzar abans de les Festes de Sant Jordi 

de 2009.  

Millora, legalització i segur de la Carrossa  

 

Quant a la Carrossa també es van netejar els faldons de vellut roig 
que cobrixen les rodes del tractor al trobar-se en un estat de brutícia 

prou evident, per no haver-se netejat anteriorment; la neteja es va dur 
a terme en la tintoreria especialitzada Aliaga de Villena, a falta de 
reparar els forats que no es van arreglar per si havíem de canviar el 

tractor i haver d'adaptar-los a la nova carrossa.  
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A pesar d'escometre l'estudi de transformació del motor de l'elevador de 
la Carrossa per a poder prescindir del cable del mateix que suposava, a 
més d'una gran incomoditat, un perill a l'entrada de la Processó, així 

com millorar el sistema de ventilació i extracció de gasos, l'actuació 
més urgent que requeria la Carrossa era aconseguir assegurar el 
tractor que la transporta, ja que la pòlissa d'assegurances municipal 

per a Festes eximia de responsabilitat civil a l'Ajuntament al tractar-se 
d'un vehicle de tracció mecànica, el qual necessita una pòlissa 
exclusiva per al mateix, i que no teníem. A l'intentar buscar una 

solució d'urgència per a les Festes d'abril de 2009 amb diverses 
companyies d'assegurances, va resultar que el tractor no podia 
assegurar-se de cap manera ja que el mateix no existeix legalment al 

no estar matriculat i en conseqüència no passar l’ITV ni pagar l'impost 
de circulació.  

 

En este punt vam començar insistentment a buscar una solució 
referent a això, des d'intentar que l'Ajuntament ampliara, encara que 
de forma excepcional la pòlissa de l'assegurança municipal de Festes, 

fins a negociar amb la companyia asseguradora de l’Arquebisbat un 
paquet d'objectes i processons locals a assegurar perquè el conjunt dels 
mateixos fóra atractiu per a ella i així evitar el problema que solament 

es podia solucionar amb el canvi del vehicle, fet que comportaria 
l'adquisició d'un nou tractor, adaptar la Carrossa al mateix homologant 
la seua adaptació, sotmetre'l a la corresponent inspecció tècnica de 

vehicles, abonar l'impost de circulació i assegurar-lo; és a dir un gasto 
totalment inabraçable per la Confraria en estos moments.  

 

Vam continuar les gestions perquè ens trobàvem davant una qüestió 
veritablement preocupant, ja que a més de totes les qüestions legals 
exposades, el tractor necessitava reparacions i millores de forma 

urgent i imminent sobre la reixeta davantera de ventilació perquè no 
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es vera el motor, canviar el ventilador actual per un més gran, 
reconduir la fugida de gasos, etc. Tot això suposava com ja sabíem una 
qüestió urgent ja que la Confraria, i en concret la Junta Directiva, 

estava assumint un risc important: la responsabilitat que podria 
derivar-se d'un accident ocasionat pel tractor durant la Processó.  

 

A l'octubre de 2009 encara no havíem obtingut una resposta de 
l'Ajuntament respecte a la proposta d'ampliar la pòlissa municipal; la 
consulta a dues empreses especialitzades en homologació de vehicles 

havia resultat infructuosa, les companyies d'assegurances locals a les 
quals havíem sol·licitat un estudi referent a això tampoc havien trobat 
una solució i la possibilitat que un veí de Banyeres que es dedica a la 

restauració de vehicles a motor no resultava factible ja que el tractor 
està catalogat com vehicle agrícola transformat. I a més després de 
diverses visites a dues empreses d’ITV, tampoc ens van aclarir amb 

garanties la situació de poder arribar a legalitzar un nou vehicle, 
donades les característiques de la Carrossa.  

 

Davant esta situació vam optar per reparar les qüestions tècniques del 
tractor respecte de la ventilació, evacuació de gasos i la reparació de 
l'elevador del motor, deixant pendent, a pesar de les possibles 

conseqüències, la qüestió de legalització o si escau adquisició i 
homologació d'un nou tractor, projecte totalment inasumible tant per la 
qüestió econòmica com per la qüestió de temps i terminis.  

 

No obstant això i sense deixar de costat en cap moment el problema del 
segur, seguíem fent gestions amb diversos agents d'assegurances amb 

la finalitat de recaptar informació per a poder dilucidar definitivament 
si seria viable o no el poder assegurarla o legalitzarla definitivament, i 
en vespres de les Festes del mes d'abril, se'ns va oferir la possibilitat 

d'assegurar la carrossa i el tractor per a les Festes de 2011. El dia 30 
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d'abril, poc abans d'iniciar-se la Processó, vam rebre la confirmació del 
segur sobre la base de dues 
pòlisses: la del tractor, com 

vehicle per al recorregut 
garatge-plaça Major i 
viceversa i la de la carrossa 

com pas processonal inclòs 
en el recorregut de la 
Processó. Cobrint les dites 

pòlisses la responsabilitat 
civil del vehicle, obrint una 
nova possibilitat de solució 

per als problemes de 
legalització i assegurança de la Carrossa. 
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Si bé tot el material i patrimoni que posseïx i administra la Confraria 
té un important valor, tant per la seua utilitat com pel seu significat, 
és cert que hi ha part del mateix, sobretot el de caràcter litúrgic, que 

pel seu valor cultural, artístic i fins i tot sentimental i devocional tenen 
un significat i una importància especials, ja que en gran mesura s'ha 
assolit amb l'esforç i la voluntat, no només de les juntes directives que 

van aconseguir incloure'ls en el nostre patrimoni amb grans esforços i 
sacrificis, sinó també per les innombrables aportacions, donatius i 
esforç de moltes persones devotes i fidels al nostre Patró Sant Jordi.  

 

Sobre els què hem actuat durant este període al capdavant de la 
Confraria de Sant Jordi han estat l’Anda i la Imatge de Sant Jordi el 

Xicotet que s'utilitza en els trasllats i presideix a més de l'Ermita, els 
actes de les nostres Festes d'abril des de l'Altar Major, el Pal·li destinat 
a la processó de la Relíquia i a la Missa del Cementeri del dia 25 

d'abril, el Guió de Sant Jordi i el Reliquiari de fusta, des del qual es 
venera la Relíquia en les Festes de setembre. 
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Restauració de l’Anda i de la Imatge de Sant 
Jordi el Xicotet 

 

Topalls anti-gir en la base dels canelobres de l’Anda 

 

Quant a l’Anda també va ser objecte d'una actuació prèvia a la 
restauració integral, al tallar-se 

en la mateixa un topall anti- 
gir, en la base dels quatre 
canelobres per a evitar que els 

cables de la instal·lació 
elèctrica de la mateixa es 
trencaren a causa de la torsió a 

la qual se sotmeten al girar-se i 
tornar-se a girar quan es guarda o es trau l’Anda del Cambril de Sant 
Jordi.  

 

Anda i Imatge de Sant Jordi el Xicotet  

 

Entre els llegats més importants de la Confraria figuren la Imatge de 
Sant Jordi el Xicotet que es venera en els trasllats i presideix l'Ermita, 
i l’Anda que la transporta, ambdós dels anys 1944 i 1963, que es 

trobaven fortament atacats pel corcó, a més el pas del temps i la seua 
utilització havien provocat la pèrdua d'alguns elements i deterioracions 
importants. Per això en la reunió de 10 de juliol de 2008 vam acordar 

escometre la seua restauració, tasca que vam considerar negligent 
posposar perquè de fer-ho així es produiria una deterioració irreparable 
o si escau provocaria a posteriori una reparació costosíssima i 
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inasumible econòmicament. D'esta forma es van programar les 
actuacions a seguir contactant amb diverses empreses de restauració 
que atenent a l'estat de les mateixes i sospesant la seua qualitat 

artística ens van aconsellar sobre les millors mesures a adoptar i els 
materials a utilitzar, pressupostant cadascuna l'execució de la 
restauració. Valorades totes les propostes i conseqüentment tots els 

pressupostos, el 5 d'octubre de 2009 vam optar perquè la restauració 
d'ambdós elements la realitzara l'empresa Art i Restauració, Xavier 
Ferragut, d'Algemesí, traslladant la pròpia Junta ambdós elements al 

taller de la citada ciutat per a evitar així els costos de transport (La 

Crònica de Banyeres núm. 88 de febrer de 2010 i Ciutat’d Alcoi d’1 de 
març de 2010).  

 

Per a no deixar res en l'aire vam acordar amb l'empresa restauradora 
que cada 15 dies aproximadament visitaríem el taller per a seguir el 

procés i anar concretant els possibles dubtes i decisions que pogueren 
sorgir a cada moment derivades del propi procés de restauració. 

 

D'esta manera es van escometre les labors de restauració de la Imatge i 
de l’Anda.  

 

Respecte de l’Anda es va 
eliminar l'or molt desgatat en 
algunes parts, es va sotmetre a 

un tractament fungicida de 
prevenció contra el corcó i es va 
procedir a la reparació 

d'algunes juntes de la peça molt 
obertes, se li van donar set 
mans d'alabastre en la imprimació a les peces que s'anaven a tornar a 

daurar a l'or fi brunyit i es va culminar el procés amb una gran labor 
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de neteja i reconstrucció de les faltes en les talles, en la policromia de 
les escultures dels àngels i del coixí superior, tornant-se a cobrir la part 
superior amb una tapa pintada en color roig que du gravat “davant” 

per a indicar quina part de l’Anda és la què va davant i evitar possibles 
confusions, i a tot el conjunt se li van donar diverses mans de protecció 
final per a la seua conservació i protecció de l'aigua de pluja, humitat, 

etc. 

 

En quant a la Imatge també es va eliminar quasi tot l'or de la peanya 

per estar esta en molt mal estat 
per l'atac del corcó i es va tornar a 
daurar amb or fi brunyit, 

espolinant els mateixos dibuixos 
de la imatge; es va decidir deixar 
el drac amb el seu or fals original 

per a evitar donar-li massa 
importància i rellevància sobre tot 
el conjunt. Tots els elements 

platejats es van rascar per haver 
estat anteriorment restaurats per persones no professionals i es 
notaven massa les tatxes produïdes per l'oxidació de la plata de 

diferents qualitats utilitzades i que es farien de nou conservant els 
dibuixos originals; a més es va sotmetre a un tractament fungicida, de 
prevenció contra el corcó i es van reparar les esquerdes del suport, es 

van reposar els elements perduts (dos dits de la mà esquerra del Sant), 
es  van imprimir les zones a daurar i platejar amb set mans 
d'alabastre, es va netejar i va estucar reintegrant finalment la 

policromia i decoracions originals, es van restaurar les regnes de llanda 
del cavall i es van reforçar les fixacions de la pedreria de la corona, 
finalitzant els treballs amb diverses capes de protecció.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=policromía�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=davant�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=espolinado�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=plateados�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=fungicida�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=imprimaron�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=policromía�


128 
 

A més de les actuacions materials l'empresa restauradora va elaborar 
un reportatge fotogràfic de tot el procés de restauració i va confeccionar 
uns panells informatius sobre el mateix, que després vam exposar al 

públic perquè tots conegueren l'estat que es trobaven, les actuacions 
realitzades i el resultat final assolit.  

 

Finalitzat el procés de restauració, el 17 d'abril de 2010 van arribar 
l’Anda i la Imatge a Banyeres, en el termini que ens havíem proposat 
perquè estigueren llestes i a punt per al dia 21 d'abril, dia del Trasllat 

de baixada. Els Majorals de Sant Jordi ens van acompanyar en la seu 
en el moment que va arribar la Imatge a la mateixa, quedant 
gratament sorpresos del resultat, igual que fidels, festers i veïns quan 

van poder contemplar-los en la seua màxima esplendor durant la 
processó del Trasllat i els dies que Sant Jordi i l’Anda van presidir 
l'Altar Major durant les Festes (Al.leluia núm. 1.791 del 19 al 25 

d'abril de 2010).  
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Per a sufragar els gastos de la restauració, si bé vam tindre clar des del 
principi, que els mateixos 
correrien a càrrec de la 

Confraria, no vam voler 
deixar al marge la 
possibilitat que també els 

particulars contribuiren 
en esta empresa amb les 
seues aportacions i 

donatius, tal com havia 
ocorregut quan les 
mateixes van ser 

adquirides; a més érem 
conscients que escometre 
econòmicament este 

projecte en solitari 
limitaria seriosament la 
possibilitat d'emprendre 

altres projectes que 
consideràvem també importants. D'esta manera vam iniciar la 
campanya de donatius i aportacions, posant també a la disposició dels 

fidels dues vidrioles de la Parròquia, els coneguts “monaguillos” a 
l'entrada del Temple, al costat dels panells que ens havia preparat 
l'empresa restauradora; d'altra banda vam realitzar una sol·licitud a 

l'Ajuntament com a cadascun dels confrares. La crida de col·laboració 
va ser acollida de forma positiva i així el 9 de novembre de 2009 es 
donava per finalitzada la campanya de recaptació per a esta finalitat 

específica (Al.leluia núm. 1.823 del 29 de novembre al 5 de desembre de 
2010).  
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Transformador-commutador elèctric per a la 
il·luminació de l’Anda  

 

A causa de una pujada en la potència eléctrica al Temple durant la 
Missa major del dia 23 d'abril de 2010, que va provocar que el 

transformador-conmutador de l’Anda es cremara, ens vam veure 
obligats a renovar este element imprescindible perquè els canelobres 
de l’Anda funcionen ja que sense este aparell elèctric hauríem d'estar 

canviant contínuament les bombetes dels mateixos segons el corrent 
estiga endollat directament en el Temple Parroquial (220 v) o quan 
processona l’Anda, a l'haver d'il·luminar amb electricitat generada per 

una bateria d'automòbil (12 v); renovació que va ser sufragada en la 
seua totalitat per la família Mataix Sempere.  

 

Neteja i restauració del Pal·li  

 

A principis de maig de 2009 s'inicien els treballs per a la seua 

restauració consistents a reparar i redreçar els pals, barres, cargols, 

unions entre barres i els pals, així com la reparació de les rematades 
que a causa del ús, caigudes i cops estaven molt deteriorats; així 
mateix es va procedir a netejar la tela adamascada brodada amb els 

escuts de les comparses. La neteja es va dur a terme en la tintoreria 
Aliaga de Villena al tractar-se d'especialistes en treballs artesanals i 
delicats aconseguint-se recuperar l'original to roig de la tela, la lluentor 
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de la decoració amb fil d'or del teixit, així com les diferències tonals 
dels brodats i tela adamascada del folro. 

 

Neteja i restauració del Guió de Sant Jordi  

 

Una de les peces que gaudeix d'un gran valor sentimental, afectiu i 
devocional, tant pel seu valor artístic, disseny barroc i brodats 
realitzats a mà és el Guió de Sant Jordi.  

 

La seua ubicació, completament a l'aire en el Saló de la Seu, sense cap 
tipus de protecció, no garantia el seu manteniment ni conservació; de 
fet el mateix es trobava en condicions poc favorables, pel que era 

urgent en 
primer lloc 
la seua 

reparació i 
en segon la 

recerca 

d'un espai, 
ubicació o 
moble que 

l’albergara 
i protegira 

facilitant 

la seua 
exposició. 

Per això passades les Festes de Sant Jordi de 2009 es van escometre els 

treballs de neteja i restauració del Guió, tant del pal, com de 
l'estendard i els cordons. La neteja de l'estendard es va dur a terme en 
la tintoreria Aliaga de Villena amb la qual cosa vam aconseguir un 
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resultat espectacular al recuperar el color viu de la tela i els diferents 
matisos en el colorit dels fils i la lluentor del fil d'or dels brodats. Es va 
reparar l'estendard recosint i col·locant una tela en la part posterior 

interna ja que al no tindre folro s'havien despenjat les varetes que du 
de contrapés perquè quede sempre pla i no se’n vole pel vent, provocant 
unes borses que l’enlletgien. Així mateix es va reparar i va redreçar el 

pal, la creuera i la creu del remat que estaven molt doblegades per l'ús, 
caigudes i cops, i davant la proposta del taller d'artesania metàl·lica 
Metall Art d'Alcoi de cromar el pal per a deixar-lo com nou, vam optar 

tan sols per reparar-lo i netejar-lo, però mai que semblara nou. El 28 
d'agost de 2009 la restauració estava finalitzada.  

 

Construcció d'una vitrina per a guardar el Guió de 
Sant Jordi  

 

Durant l'estudi de la nova ubicació del Guió vam optar per la 
construcció d'una vitrina per a la seua exposició i guarda juntament 
amb el Tern de Sant Jordi, que actualment ja no s'utilitza i la 

providència ens va assistir novament ja que una família de Banyeres 
preocupada igual que nosaltres en la conservació del Guió de Sant 
Jordi, ens va manifestar a través d'un taller de fusteria local per a 

mantindre el seu anonimat, la seua voluntat d'obsequiar a la Confraria 
un moble–vitrina per a guardar-lo i exposar-lo.  

 

Una vegada li vam explicar la nostra preocupació i idea del projecte de 
la vitrina expositora per al Guió, el responsable del taller de fusteria ho 
va traslladar als seus clients, els quals ràpidament van entendre que la 

seua idea i la nostra es podrien conciliar perfectament i així ho van 
decidir. Amb l'única condició que fóra exclusivament per al Guió de 
Sant Jordi.  
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La vitrina, elaborada artesanalment pel taller local de fusteria i 
ebenisteria Jorge Sempere, és de fusta de roure, acristallada en els 
seus quatre costats, amb portes corredisses en la part del darrere i 

rodes per al seu 
desplaçament així com 
llum interior, tant en la 

part superior com 
inferior. La vitrina té 
unes dimensions de 167 

x 240 x 47 cm i està 
rematada en la part 
superior per l'interior 

amb la següent llegenda 
“Sois de Banyeres Patrón 

y de esta Villa Abogado. 

Jorge bienaventurado 

admitid nuestra 

oración”, tallada en  

relleu en la fusta. La 
vitrina va ser acabada i 
muntada en el Saló de la Seu el dia 20 d'abril de 2010, i l'acta de 

donació anònima signada pel nostre President el 23 d'abril de 2010.  
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Restauració i platejat del Reliquiari de fusta  

 

Abans d'escometre este projecte vam decidir posar-nos en contacte amb 
Fernando Martínez Miguel, autor del Reliquiari, qui va reproduir 
fidelment a escala el vingut 

de Roma en 1780, quan 
formava part de la Junta 
Directiva presidida per 

Germán Ribera Domenech, 
si bé la realització del 
mateix es va fer per tots els 
membres de la dita Junta, 

per a demanar tant la seua 
opinió i fins i tot proposar-li, 
si escau, la tasca de 

reparació. Mentre i 
finalitzada la restauració 
del Cambril de Sant Jordi 

vam decidir que el lloc 
adequat per a la seua ubicació, una vegada reparat o restaurat, seria 
en el mateix Cambril, per a això vam col.locar una peanya que servira 

de suport i expositor; d’esta forma s'evitava haver de transportar-lo de 
la seu a l'església i viceversa cada vegada que havia de presidir l'Altar 
Major durant les Festes de setembre. 

 

Definitivament, l'empresa Art i Restauració va iniciar la restauració 
del Reliquiari el 10 de juny de 2010, que va consistir a eliminar l'or fals 

que ho cobria, escatar-lo i donar-li set capes d’imprimació amb cola 
orgànica i alabastre, nou escatat, bol, platejat amb plata fina brunyida, 
i vernissat de protecció final. També es va aprofitar la restauració per a 

aplicar un tractament anti-corcó per a previndre la mateixa de cara al 
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futur. El cost de l'actuació va ser sufragat íntegrament per la 
Confraria.  

 

Una vegada rebut el Reliquiari es va convidar a Germán Ribera i 
Fernando Martínez, President i component de la Junta que ho van 

realitzar perquè vegueren i 

valoraren el treball, mostrant la 
seua gran satisfacció i content 
pel resultat arribat. El 

Reliquiari restaurat va presidir 
l'Altar Major del Temple en les 
Festes de la Relíquia de 2010 i 

finalitzada la mateixa va ser 
emplaçat en la seua nova 
ubicació en el Cambril de Sant 

Jordi. Per a completar la seua 
exposició es va fotografiar el 
Reliquiari original, reproduint-

se l'anvers i l'inrevés a 
grandària real, pegant-se 
ambdues fotografies sobre una 

base de fibra DMF, amb la forma 
del Reliquiari, simulant una 

rèplica a grandària real; així quan el Reliquiari de fusta està exposat 

en el Cambril sembla que tinga posat el Reliquiari original, tal com es 
fa durant la Festa de la Relíquia en el Temple Parroquial (Al.leluia 

núm. 1.811 del 6 al 12 de setembre de 2010).  
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