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Organització administrativa de la documentació i el 
fons arxivístic de la Confraria 

 

En primer lloc després d'ordenar tot el material existent en l'oficina 

vam decidir que el local adjacent al lavabo en el corredor i que des de 
sempre s'havia considerat com magatzem-arxiu seria el lloc idoni per a 
situar el que a partir d'ara seria l'arxiu catalogat de la Confraria, una 

vegada que este gran projecte estiguera finalitzat.  

 

Quan l'Ajuntament ens va demanar col·laboració per a sol·licitar la 

declaració de BIC dels actes del Cementeri, del 25 d'abril, i que 
aportarem tota la documentació que poguera existir en la Confraria, 
ens vam trobar amb que en la seu no havia cap tipus de documentació 

referent a això, i l'escàs material i documents arxivats ho estaven sense 
cap ordre ni control, i la dificultat que va suposar revisar la ingent 
quantitat de carpetes, ens va dur a la conclusió que havíem de canviar 

el plantejament d'emmagatzemar i guardar la documentació que 
cadascuna de les juntes directives al llarg dels anys havia anat 
generant, és a dir, crear un sistema d’arxiu controlat, ordenat i de fàcil 

realització i consulta. Este va ser un dels projectes que vam decidir 
escometre en la reunió de juliol de 2008, i el 5 de juny de 2009 vam 
començar a treballar en el mateix assentant les bases generals i els 

conceptes bàsics del mateix. El 2 d'octubre estava formada la comissió 
de treball encarregada del mateix i el 6 d'octubre es van iniciar 
formalment els treballs de catalogació, ordenació, reclassificació, 
segellat i registre de tot el material acumulat durant tants anys 

d'història i que havien anat conformant el fons de l'arxiu de la 
Confraria; treball ardu i difícil però necessari i satisfactori pel magnífic 
resultat obtingut, i que afortunadament servirà de base a seguir pels 

futurs responsables de la Confraria, per a classificar, catalogar, 
guardar i mantindre el gran volum de documentació existent, no només 
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la generada per cada Junta 
Directiva, sinó també la qual 
cada dia més, 

afortunadament, aporten, 
cedeixen o donen els 
particulars, confrares i veïns 

a la Confraria, amb el criteri 
que és el lloc més idoni i on 
ha d'estar, a més de reunir les condicions necessàries.  

 

El criteri principal es va basar a unificar els criteris d'arxiu ja que cada 
Junta Directiva hi havia utilitzat un diferent, optant per un sistema 

únic i comú per a totes. Es va distribuir tota la documentació en 
seccions atenent als següents criteris:  

 

- Arxiu fotogràfic en àlbums classificats per Juntes Directives. 

- La iconografia de Sant Jordi en àlbums diferents separant gojos, 
paperetes de loteria, postals, himnes, caputxes, calendaris, etc.  

- Els fulls Parroquials, Al.leluies ordenats cronològicament. 

- Les notícies de premsa per ordre cronològic.  

- Els cartells de Festes i de les Jornades Musicals, en carpetes de 

dimensions especials per a evitar que es deslluisquen. 

- Els llibres-programes de Festes per data i localitat. 

- Biblioteca de llibres editats per la Confraria i els quals han estat 

regalats al llarg del temps  

- La documentació de les Juntes Directives, la més abundant, 
arxivades segons la Junta Directiva, a la qual se li va assignar 

un nombre de referència i un color diferent d'arxivador, 
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ordenada per documentació emesa, documentació rebuda, 
comptabilitat, etc.  

- Arxiu  multimèdia: imatge i so.  

 

A tota la documentació classificada se li va assignar un codi 
alfanumèric, en l'arxiu electrònic, indicant si la mateixa està inclosa o 

no en la web i una xicoteta descripció per a saber a quina es refereix. 
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Creació d'una pàgina web, un compte de correu 
electrònic i comptes en les xarxes socials  

 

El disseny, creació i muntatge d'una pàgina web amb la història, 
informació i documentació de la Confraria que permetera consultar al 

mateix temps el seu arxiu documental va ser un dels objectius que ens 
vam fixar a l'inici de la nostra marxa com Junta Directiva a l'acordar-
ho en la reunió de 10 de juliol de 2008. Els primers passos van consistir 

a sol·licitar pressupostos de disseny i allotjament de la web per al seu 
estudi a partir d'octubre. No obstant això i atès que havia altres 
projectes, sobretot relacionats amb el manteniment del patrimoni que 

requerien major urgència en la seua execució, el projecte de la web es 
va posposar però sense suposar en cap cas l'oblit del mateix. Al juny de 
2009 vam reprendre definitivament este projecte al tindre en compte 

que els treballs d'arxiu estaven realitzant-se a bon ritme, la web 
complementaria al mateix, ampliant la possibilitat d'atenció als 
confrares, veïns i devots a través de consultes i gestions, arribant en el 
futur fins i tot a poder retransmetre els actes religiosos de les Festes 

responsabilitat de la Confraria; al mateix temps adaptàvem la 
Confraria als nous temps del segle XXI, a la societat de la informació i 
de les noves tecnologies.  

 

Vistos els pressupostos presentats per les empreses Tam-Tam disseny i 
comunicació per al disseny i Mon Mariola Serveis Informàtics per a 

l’allotjament de la web, vam buscar més pressuposats i així poder 
valorar millor les ofertes presentades, encarregant el disseny, 
finalment, a l'empresa Tam-Tam disseny i comunicació, donat l'èxit 

aconseguit amb les il·lustracions del conte Ja arriba Sant Jordi a 

Banyeres de Mariola.  
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En la reunió del 2 d'octubre de 2009 es va crear la comissió de treball 
per a la creació i muntatge de la web de la Confraria. Una vegada el 
comité va tindre l'esquema, 

directrius, apartats dels menús 
i desplegables de la web, així 
com decidida la imatge del 

disseny de la mateixa, el 
primer treball va ser passar 
manualment tots els articles 

dels programes de Festes des 
de l'any 1957 al 2009 ambdós 
inclusivament, i els dels anys 2010 i 2011, ens els va cedir la comissió 

redactora del Programa de Festes al tindre tot el material en format 
digital, que tenien alguna relació amb la Confraria o amb els actes que 
la mateixa organitza i desenvolupa i bolcar-los en la web, introduint 

fotografies i documents, des dels més antics als més recents, 
aconseguits gràcies a l'aportació de particulars, confrares, l'arxiu 
municipal, Majorals, etc., que van respondre a la crida efectuada per la 

Junta Directiva a través de l'article del Programa de Festes de 2008 i 
del nostre President.  

 

A l'agost de 2010 la web ja tenia un contingut considerable i a més una 
adreça provisional, santjordi.banyeres.com, perquè tots pogueren 
veure, enjudiciar i proposar idees als responsables del comité. A 

propòsit de l'allotjament de la web, Inma Jordá i Nacho Alonso van 
cedir els drets d'ús sobre el subdomini santjordi.banyeres.com i el seu 
àlies, i els corresponents 500 Mb per a l'allotjament de tota la base de 

dades, així com l'adreça de correu electrònic santjordi@banyeres.com, 
una base de dades MYSQL i el manteniment de registre DNS i les 
corresponents actualitzacions del servidor.  
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Veient la quantitat de documentació que contenia la web vam observar 
que part d'ella no era lògic ni convenient que estiguera exposada 
obertament i sense cap tipus de protecció en la mateixa, pel que a més 

de la part pública d'accés general, també es va crear una part privada a 
la qual només poden accedir exclusivament els confrares, mitjançant 
una contrasenya que se'ls assigna prèvia petició per via telemàtica; 

d'esta manera complíem totes les prescripcions determinades per la 
Llei de Protecció de Dades.  

 

El Diumenge de Rams, 17 d'abril de 2011 va tindre lloc la presentació 
oficial de l'arxiu i de la web en el Teatre Principal a les 19:00 h, estant 
l'acte organitzat en tres parts: 

 

a) La presentació pròpiament dita dels treballs de reorganització, 
registre i catalogació de l'arxiu documental i fotogràfic, així com 
el bibliotecari a càrrec del responsable del comitè d'arxiu, 

Antonio Sempere, al que va seguir l'explicació del plantejament 
estètic i línia de disseny seguida, a càrrec de Josep Miquel 
Martínez Ferre, va continuar amb la intervenció del President 

de la Comissió de Festes de Sant Jordi, Vicente Terol Figuérez, a 
continuació el nostre President Jorge Enrique Esteve Romero va 
realitzar la presentació del projecte, desenvolupament i 
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objectius, seguint el Rector i Consiliari, Ricardo Díaz de Rábago i 
Verdeguer, clausurant la part institucional de la presentació 
l'Alcalde, Antonio Belda Valero.  

 

b) La segona part va consistir en la presentació pròpiament dita de 
la web, amb una projecció sobre la pantalla del Teatre de la 

mateixa, perquè tots els assistents la pogueren conèixer de 
primera mà.  

 

c) La tercera part contemplava la possibilitat que el públic 
assistent poguera participar directament i conèixer cóm 

funcionen els cercadors personalitzats en cadascuna de les 
seccions, sol·licitant dades, dates o informació a conéixer (La 

Crònica de Banyeres núm. 102 de maig de 2011 i Ciutat d’Alcoi 

de 28 d'abril).  
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Instauració d'una insígnia identificativa per a totes 
les juntes directives.  

 

A l'hora de decidir quina insígnia identificativa anàvem a utilitzar com 
Junta Directiva, igual que havien fet les juntes directives que ens 

havien precedit, ens vam plantejar seguir amb el costum d'utilitzar la 
imatge de Sant Jordi com s'havia fet tradicionalment per juntes 
directives precedents o dissenyar i confeccionar una insígnia diferent 

que englobara no només la imatge de Sant Jordi sinó també els símbols 
que identifiquen la labor de la junta directiva i l'essència de tot el que 
representa la Confraria, evitant així la personalització de la insígnia en 

una sola junta directiva, sinó que la mateixa servira per a totes, 
sempre que l'Assemblea General de socis l'aprovara, evitant així gastos 
innecessàris derivats de la contínua creació o modificació de motles. 

 

Les premisses fonamentals per a confeccionar la nova insígnia van ser 
aconseguir un disseny modern, auster i que el motle fóra propietat de 
la Confraria. El disseny va ser el resultat de moltes reunions de la 

Junta Directiva, arribant a decidir que la mateixa hauria d'integrar la 
imatge de Sant Jordi, la silueta de Banyeres de Mariola i la creu de 
Sant Jordi, com representació del sacrifici del Sant i del servei que la 
Junta Directiva presta al poble de Banyeres, i al voltant del conjunt la 
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llegenda “Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola”, tancant el 
perímetre una xicoteta orla decorativa que enriqueix i ornamenta tot el 

conjunt. El material de la mateixa seria la plata amb un tractament 
per a envellir-la, un material noble però senzill, ja que la Confraria és 
una associació sense ànim de lucre que es sustenta amb l'aportació 
desinteressada dels confrares i veïns, d'esta manera evitaríem 

qualsevol mostra d'ostentació. I esta opció va ser la qual vam aprovar 
en la reunió del 6 de febrer de 2009.  

 

El fet de confeccionar una nova insígnia suposava que la mateixa no 
estiguera acabada per a la Festa de la Relíquia de 2008, per la pressa 
en el temps, la qual cosa no va suposar cap impediment i vam treballar 

en el projecte fins que les mateixes van estar a punt per a les Festes de 
Sant Jordi de 2009; d'esta manera, el 21 d'abril, abans d'iniciar-se el 
Trasllat, en la pròpia Ermita i als peus del nostre Patró, vam 

organitzar un xicotet acte en el qual les mateixes van ser beneïdes pel 
Consiliari i imposades a cadascun dels membres de la Junta Directiva 
pel nostre President.  

 

L'Assemblea General de 19 de febrer de 2011, va aprovar per 
unanimitat la proposta 

presentada per esta Junta Directiva, i 
que havia estat consensuada 
prèviament en una de les reunions 

convocades pel nostre President 
per a informar als Majorals. Per 
tant es van aprovar el disseny, el 

material (la plata), els destinataris 
de la mateixa. així com la 
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possibilitat d'utilitzar l'or per a reconeixements, homenatges i 
esdeveniments que confirmaria, en tot cas i a partir d'ara, la pròpia 
Assemblea General de Confrares. 

 

Iniciar, activar i potenciar la nostra pertinença a la 
Universalitat de Sant Jordi. 

 

Sent conscients de la gran dimensió de la Universalitat del Patronatge 
de Sant Jordi en un gran nombre de països, ciutats, i institucions tant 
nacionals com estrangeres, sobretot europees i orientals, vam pensar 

que una forma d'engrandir les nostres Festes seria fer partícips de les 
mateixes a representants, tant d'estes ciutats com d'estes institucions, 
germanes de la Confraria en la devoció al nostre Patró. Les dates més 

òptimes per a això eren sens dubte les Festes de la Relíquia, ja que si 
ho ferem en les Festes del mes d'abril, dificultaríem la possibilitat de la 
seua assistència al coincidir amb les seues celebracions pròpies; al 

mateix temps reforçaríem la importància de la nostra Festa de la 
Relíquia enfront de la gran proliferació de les Festes denominades “Mig 
Any”, ja que Banyeres, afortunadament, celebra en un mateix any les 

Festes patronals en dues ocasions, a l'abril i al setembre.  

 

En l'any 2009 vam posar en marxa esta iniciativa iniciant-la per la 

nostra pròpia història i 
orígens com valencians, 
a partir de la 

Reconquesta de València 
pel Rei Jaume I, 
decidint que les 

institucions que ens 
acompanyaren en esta primera ocasió serien l'Església mare de 
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València, la Generalitat Valenciana i la ciutat de València. Així doncs, 
en resposta a la nostra invitació de 29 de juliol de 2009, ens van 
acompanyar el Sr. Juan Pérez Navarro, qui fóra Dean del Cabildo de la 

Catedral Diocesana de València, en representació del mateix, qui a més 
ostentaria el títol de predicador de la celebració eucarística i el Sr. 
Miguel Domínguez Pérez, segon tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de 

València, en representació del mateix; excusant la seua assistència 
l'Honorable Sr. Juan Gabriel Cotino Ferrer, vicepresident tercer i 
Conseller del Govern Valencià (La Crònica de Banyeres, núm. 84 

d'octubre de 2009, Ciutat d’Alcoi de 3 de setembre de 2009, Al.leluia 

núm. 1758 del 31 d'agost al 6 de setembre de 2009).  

 

En la Relíquia de l'any 2010 la invitació, va correspondre al Sr. Manuel 
Soler Espí, en l'actualitat canonge de la Catedral de València i qui fóra 
Rector de Banyeres de 

Mariola i iniciador 
durant els seus últims 
anys d'estada entre 

nosaltres del procés de 
modernització de la 
Confraria de Sant Jordi i 

de la primera restauració del retaule del nostre Patró en l'any 1973. Va 
ser el Sr. Manuel l'encarregat de predicar la celebració del dia 5 de 
setembre (Al.leluia núm. 1.810 del 30 d'agost al 5 de setembre de 

2010).  

 

 

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Cabildo�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Diocesana�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Predicador�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=eucarística�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Cotino�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Govern�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Valencià�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Aleluya�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=iniciador�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Aleluya�



