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L'inici de la devoció que Banyeres de Mariola sent cap a Sant Jordi no 
pot situar-se en un moment històric determinat al no existir 
documentació de la qual puguen fixar-se els seus orígens; si bé el 
religiós banyerut Rvnd. Francisco Berenguer Mora (1877-1960), en el 
seu llibre Banyeres i Sant Jordi relata el final de la reconquesta de les 
terres de Banyeres de Mariola per Jaume I el Conqueridor com 
segueix: “… Quan este ja posseïa pacíficament el Regne, va fer senyors 
feudals dels llocs de Bigneres (així s’anomenava llavors Banyeres de 
Mariola) i Serrella a Jofré de Loaysa i a Jacometa la seua dona, en 
privilegi donat a Calataiud a 13 d'Octubre de 1254, els quals, així que 
haurien entrat en el poble, oferirien corones, no als falsos déus com van 
fer els romans, sinó al veritable Déu, farien substituir la Creu de Crist a 
la Mitja Lluna i invocarien i proclamarien Patró i defensor dels seus 
interessos religiosos i socials a Sant Jordi Màrtir, al qui professaven 
tendra devoció des de temps immemorial Aragó i Catalunya i els 
exèrcits d’En Jaume que estaven compostos també d'aragonesos i el 
mateix Rei que en totes les batalles va experimentar la protecció del 
Sant i en algunes el va vore aparegut animant a les seues hosts perquè 
li demanava la seua ajuda amb fe i confiança ...”.  

Així mateix, en l'escriptura, de l'últim inventari que es coneix de 
l'església vella (realitzat en l'any 1742), redactat per l’escrivà Laureano 
Ballester, amb motiu de construir-se el nou Temple Parroquial, figura, 
entre altres béns, un Reliquiari daurat amb la seua creu de plata i el 
peu de fusta, en el qual hi ha relíquies de Sant Blai, Sant Pere, Santa 
Bàrbara, Santa Ágata, Santa Leocadia i Sant Jodi, entre moltes altres.  

La tradició acceptada de forma majoritària en el nostre poble avala la 
tesi que les nostres Festes de moros i cristians són una progressiva 
evolució de l'antiga soldadesca; i més concretament a l'haver pres part 
Banyeres de Mariola en la Guerra de Successió de 1707 al costat de 
Felip Vé, tropes del nostre poble que duien en la seua bandera la 
Imatge de Sant Jorge.  

Per altra banda consta documentació de l'any 1747 en la qual 
apareixen relacionats gastos per a la celebració de les Festes de Sant 
Jorge, i de 1780 que fa referència a l'arribada a Banyeres d'un nova 
Relíquia del nostre Patró el primer diumenge del mes de setembre; així 
com una crònica molt concreta d'actes que es realitzaven en honor a 
Sant Jordi el dia 23 d'abril de 1792, escrita pel botànic valencià José 
Cavanilles, en el seu Quadern d'Excursions pel regne de València, del 
com es desprèn tant l'essència religiosa de les nostres Festes com la 
anualitat de la celebració de les mateixes.  
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Així mateix, en el llibre Confraria de Sant Jordi dels autors locals José 
Luis Vañó Pont i Miguel Sempere Martínez, apareixen dades i notícies 
sobre l'antiga Ermita que Banyeres va dedicar a Sant Jordi Màrtir, 
datada en el segle XIV, i en la qual en l'any 1610 San Juan de Ribera 
en la seua visita pastoral al nostre poble va manar construir un retaule 
per a la bona i digna custòdia de la Imatge de Sant Jordi; construcció 
actualment desapareguda quasi per complet i en el lloc del qual des del 
9 de març de 2003 se situa El Monument a Sant Jordi.  

Primitiva Ermita que els nostres majors encara recorden i de la qual 
ens han transmès la memòria i l'amor que els nostres avantpassats 
tenien per esta menuda edificació que albergava una escultura 
realitzada en metall, d'aproximadament uns 80 cm d'alt que allí es 
venerava, cridada afectuosament per tots Sant Jordi el Vellet, per ser 
la més antiga de la qual es té memòria històrica, representant al nostre 
Patró Sant Jordi, de peu, com un soldat vigilant, que els protegia de les 
tempestats i que els ajudava a protegir les collites quan ho treien en 
rogació per a conjurar les tempestes i que per este motiu la hi coneixia 
com l'Ermita del Conjurador, segons ens conta el Rvnd. Francisco 
Berenguer Mora (1877-1960), en el seu llibre Banyeres i Sant Jordi; 
imatge que, lamentablement, es troba hui desapareguda.  

Posteriorment, en 1985, membres del grup scout Edelweiss van 
desmuntar pedra a pedra una menuda Ermita que a principis del segle 
XX el Sr. José Laporta Valor va construir en el Molí Sol, de la seua 
propietat, i que a causa de la contesa civil i al tancament de l'empresa 
es va accelerar el seu abandonament primer i la seua posterior 
destrucció quedant totalment abandonada i semiderruida; traslladant-
la a l'antic cementiri on va ser reconstruïda i recuperada per al culte 
per iniciativa de la Confraria de Sant Jordi, finalitzant el procés amb la 
benedicció de la mateixa el 5 de maig de 1990. 

També es coneix l'existència d'una imatge de Sant Jordi, d'Antonio 
Esteve Romero, beneïda en 1841 i cremada en la guerra civil al costat 
del seu Altar del Temple Parroquial i pràcticament tot el seu aixovar, 
així com les actuals imatges del Sant, obra de l'escultor barceloní José 
Villalba Rafel, donada per un banyerut devot de Sant Jordi i beneïda a 
l'agost de 1940, que presideix l'Altar del nostre Patró en el Temple 
Parroquial de Santa Maria; i d'una imatge més menuda de Sant Jordi 
coneguda com el Xicotet, obra de l'escultor valencià José Justo Villalba i 
beneïda en 1944, reproducció a escala menor de la consagrada quatre 
anys abans, i que actualment es venera en la seua Ermita.  
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En 1947 es va construir el nou Altar de Sant Jordi en el Temple 
Parroquial de Santa Maria, per l'artesà religiós Ramón Porta Francés 
d'Oliva, sent sufragat el seu cost per Emilia Pascual Colomina, devota 
del nostre Patró, i veïna de la nostra població.  

En 1963 es va beneir l’Anda actual de Sant Jordi el Xicotet, construïda 
per iniciativa de la Confraria de Sant Jordi i sufragada per l'il·lustre 
banyerut En. Gregorio Molina, donant lloc a l'inici dels Trasllats de 
Sant Jordi i a la construcció del Cambril de Sant Jordi, al fons de la 
Capella de la Comunió del Temple Parroquial de Santa Maria.  

Totes estes dades posen de manifest l'antiguitat de la devoció que la 
vila de Banyeres de Mariola sent cap al seu Patró i que, 
afortunadament, ha perdurat fins als nostres dies.  

Es de sobra coneguda la labor que les diferents Juntes Directives de la 
Confraria de Sant Jordi han anat realitzant des de l'any 1928, i més 
recentment des de l’any 1971, quan es va iniciar, per dir-lo d'alguna 
manera, la seua modernització. Tenint una gran cura a l'hora de 
cuidar, engrandir i millorar tant l'organització dels actes religiosos de 
la qual és responsable juntament amb el Rector del nostre poble i 
Consiliari, així com la realització de grans projectes que sens dubte ha 
engrandit més si cap el patrimoni material i espiritual de tot el poble 
de Banyeres de Mariola, entre els quals podem destacar: la nova 
carrossa de Sant Jordi, la recuperació dels actes culturals que servien 
de colofó a les nostres Festes patronals en honor a Sant Jordi, la 
restauració en dues ocasions de l'Altar del Sant en el Temple 
Parroquial, l’elevador en l'Altar del nostre Patró que va permetre que 
la Imatge gran de Sant Jordi poguera processonar novament pels 
carrers del nostre poble, el tapís de flors commemoratiu del dia del 
nostre Patró, la vidriera que remata la façana del Temple de Santa 
Maria, la decoració de la carrossa de Sant Jordi, la reconstrucció i 
dedicació de la nova Ermita de Sant Jordi, el Pal·li per a donar major 
realç a la Processó de la Relíquia i Missa del Cementeri, la construcció 
de la nostra Seu Social, El Monument a Sant Jordi, la vinguda de la 
segona Relíquia de Sant Jordi i la reproducció del Reliquiari de 1780, el 
nou joc de vestidures litúrgiques, la decoració del creuer de Sant Jordi 
en el Temple Parroquial. I com no podia ser d'altra forma la celebració 
del II Centenari de l'arribada de la Relíquia de Sant Jordi en 1780, el 
50 i 75 Aniversari de la Proclamació Canònica del Patronatge de Sant 
Jordi i el 50 Aniversari de la Fundació de la Confraria de Sant Jordi, 
aprovació dels nous estatuts de la Confraria i  un llarg etc.  
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Per tot això hem de donar les Gràcies als qui ens han precedit en la 
nostra labor al capdavant d'esta institució tan benvolguda i respectada 
en el nostre poble; ja que sense ells, sense el seu treball i sacrifici en 
pro de Banyeres de Mariola, per la seua devoció i gran amor a Sant 
Jordi nosaltres no haguérem tingut l'oportunitat i el gran honor 
d'haver pogut formar part de la Junta Directiva de la Confraria de 
Sant Jordi 2008-2011.  

Així doncs és necessari i de justícia fer esment i recordar que a la fi de 
1926 el Rvnd. Emilio Berenguer Ribera, fill i prevere de Banyeres de 
Mariola va iniciar els tràmits per a aconseguir la proclamació canònica 
pel vaticà del Patronatge de Sant Jordi per al nostre poble, que va ser 
decretat el 27 d'agost de 1927 pel Papa Pius XI, organitzant-se tres 
dies de Festes extraordinàries per a celebrar este esdeveniment.  

A causa del gran esforç realitzat, i al nombrós i compromès grup de 
veïns que van col·laborar a organitzar els treballs necessaris per a 
tramitar la sol·licitud del Patronatge de Sant Jordi, va nàixer la 
voluntat de crear i fundar la Confraria de Sant Jordi de Banyeres per 
part d’En Emilio Berenguer Ribera, amb la finalitat de perpetuar i 
donar continuïtat a la proclamació canònica del Patronatge per a així 
garantir i assegurar el foment de la devoció a Sant Jordi, seguir 
pregonant la fe i mantindre el culte al nostre Sant Patró, com seguir 
custodiant la tradició i el llegat que els nostres avantpassats ens van 
transmetre i ens van ensenyar a respectar profundament, i que 
generació després de generació els fills i veïns de Banyeres de Mariola 
han seguit treballant i custodiant perquè les generacions esdevenidores 
siguen coneixedores i devotes del nostre Patró Sant Jordi Màrtir.  

I així, en 1928, En Emilio Berenguer Ribera va fundar la Confraria de 
Sant Jordi, estant la primera Junta Directiva presidida per En 
Marcelino Enrique Madrid. Desapareixent a partir d'este moment tota 
constància històrica, encara que la tradició oral dels nostres majors ens 
conta que sempre hi ha hagut un grup de banyeruts devots que s'han 
responsabilitzat al llarg de la història del nostre poble de la Confraria, 
de fomentar la devoció i el culte a Sant Jordi. 

Fins que de nou tenim informació de qui han ostentat la presidència de 
la Confraria de Sant Jordi:  

En 1945, D. Remigio Torró Silvestre. 

Fins a 1952, no tornem a tindre constància ni notícies de la Confraria 
de Sant Jordi, sent President D. Angel Sempere Castelló.  
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De 1954 a 1956, D. Francisco Vañó Domenech.  

De 1957 a 1958, D. Angel Sempere Castelló.  

En 1959, D. Juan Pérez Silvestre.  

De 1960 a 1971, D. José Albero Puerto.  

De 1971 a 1976, D. José Luís Belda Sempere. 

De 1976 a 1979, D. Miguel Vicedo Sanjuán.  

De 1979 a 1982, D. Octavio García Payá.  

De 1982 a 1985, D. Germán Ribera Domenech.  

De 1985 a 1988, D. Jorge Enrique Belda.  

De 1988 a 1991, D. Francisco Belda Llopis.  

De 1991 a 1994, D. Juan Sempere Blanes.  

De 1994 a 1998, D. Vicente Belda Vázquez.  

De 1998 al 2002, D. Jorge Juan Francés Albero. 

Del 2002 al 2005, D. Francisco Sanchis Francés. 

Del 2005 al 2008 D. Tello Navarro Albero.  

Anys més tard i una vegada aprovats els Estatuts de la Confraria de 
Sant Jordi per la 1a Assemblea General de Confrares i ratificats per 
l'Arquebisbe de València, l’Excelentíssim i Reverendíssim Agustín 
García Gascó-Vicente, el 10 de noviembre de 1999 es va crear la Junta 
de Majorals de la Confraria de Sant Jordi, òrgan consultiu i de 
recoltzament per a la Junta Directiva i de la pròpia Confraria de Sant 
Jordi, formada pels Presidents de les diferents juntes directives fins a 
este moment i a partir d'esta data per cadascun dels Presidents que 
van acabant el seu mandat al capdavant de la Confraria de Sant Jordi, 
excepte els Presidents difunts, per a garantir, perpetuar el bon 
funcionament i la perdurabilitat de la institució, així com ser els 
garants compromesos permanentment perquè la devoció que sent 
Banyeres de Mariola cap al seu Excels Patró Sant Jordi Màrtir, sempre 
vaja en augment i estiga estalvi d'ingerències que la pogueren arribar a 
minvar. 

A data de hui, la Junta de Majorals està formada per:  
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Des del 10 de noviembre de 1999,  i com President-Majoral Major: D. 
José Luís Belda Sempere, per ser el President més antic a haver 
exercit el seu càrrec.  

Des del 10 de noviembre de 1999, exerceixen el seu càrrec de Majorals 
de la Confraria de Sant Jordi en la categoria de vocals:  

D. Octavio García Payá.  

D. Germán Ribera Domenéch.  

D. Francisco Belda Llopis.  

D. Vicente Belda Vázquez.  

D. Jorge Juan Francès Albero.  

Des del 23 d'abril de 2005, D. Francisco Sanchis Francés.  

Des del 23 d'abril de 2008, D. Tello Navarro Albero, qui exerceix les 
funcions de secretari de la Junta de Majorals.  

No podem deixar de recordar als Presidents que a data de hui ens han 
deixat i que en el seu moment van formar part d'esta Junta de 
Majorals bé a títol pòstum com van ser D. Miguel Vicedo Sanjuán i D. 
Juan Sempere Blanes, o bé van morir exercint el seu càrrec com 
membre d'esta Junta com és el cas de D. Jorge Enrique Belda.  

Dels ensenyaments i de l'exemple donat per tots ells i les seues 
respectives juntes directives, així com de molts banyeruts que pel seu 
treball, desvetllaments, sacrifici, servei i labor prestats en pro del 
nostre benvolgut poble de Banyeres de Mariola i per a major Glòria de 
Sant Jordi, a través de la seua participació com membres en alguna de 
les juntes directives de la Confraria al llarg d'estos 83 anys d'història, 
així com també a molts que de forma anònima, des del seu silenci, 
callada labor, admiració, oració i devoció a Sant Jordi han treballat i 
segueixen fent-lo perquè l'amor que Banyeres de Mariola professa al 
nostre Patró seguisca perdurant al llarg dels temps; d'esta vivència que 
ens van transmetre els nostres pares, iaios i avantpassats va sorgir el 
nostre afany de servir al nostre poble durant estos tres anys, amb 
l'ànim i voluntat de treballar perquè la labor iniciada pels nostres 
antecessors seguira estant molt present i de forma activa en la vida 
quotidiana de Banyeres.  

El nostre compromís, adquirit públicament en la 3a Assemblea General 
de Confrares, celebrada l’1 de març de 2008, des del primer momento 
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ha estat complir fidelment el fonament de la Confraria de Sant Jordi, 
reflectit clarament en l'art. 3 dels Estatuts en vigor des de l'any 2000; 
és a dir:  

• Promoure el culte públic al "Patró Sant Jordi", sentint-nos dipositaris 
i custodis d'un llegat religiós de gran magnitud i profunditat en la vida 
religiosa del nostre poble i en la vivència de la nostra comunitat 
cristiana: la pietat i la devoció per Sant Jordi.  

• Assumir la responsabilitat i l’organització dels actes litúrgics i 
religiosos en les Festes Patronals.  

• Cuidar i custodiar tot el patrimoni que a cada moment pertanga a la 
Confradia.  

Estos fonaments els convertíem des d'un primer moment en l’ideari que 
determinaria el nostre treball i dedicació durant els tres anys següents.  

Anys plens d’esforç, relació i convivència personal, il·lusió per la 
realització i l’organització dels actes religiosos de les nostres Festes en 
honor de Sant Jordi i la seua Relíquia i pels projectes a planificar, i que 
des de la nostra humilitat i enteniment intentaríem que serviren per a 
engrandir encara més el patrimoni devocional, espiritual, litúrgic i 
material del que la Confraria de Sant Jordi és custòdia i posseïdora. 
Tres anys de vivències meravelloses i, per què no dir-lo, de 
preocupacions per la gran responsabilitat assumida amb el nostre 
poble Banyeres de Mariola, els nostres confrares i sobretot amb el 
nostre Patró Sant Jorge.  

La nostra Junta Directiva la formem trenta-cinc persones més el nostre 
Consiliari, de les quals, molts ni tan sols havíem tingut l'oportunitat de 
conéixer-nos personalment, i fins i tot la majoria mai havíem parlat 
entre nosaltres, a pesar de ser tots fills i veïns de Banyeres, ja que 
l'equip que compon esta Junta Directiva es va crear des del seu 
naixement entre tots i amb les aportacions, suggeriments i 
recomanacions de tots, primer cinc persones, després huit, més tard 
onze i així successivament fins a tindre complet el que anava a ser el 
nostre equip de convivència i relació personal, de treball i de servei a la 
nostra Comunitat. Sempre davall dos denominadors comuns i que des 
de l'inici han marcat la nostra voluntat i compromís: “Per Sant Jordi, 
avant” i “Per Sant Jordi, el què faça falta”.  

Transcorreguts tres anys i des de la humilitat, senzillesa i prudència 
que la nostra responsabilitat ens exigeix, hem d'estar satisfets i 
contents per les experiències viscudes, els assoliments aconseguits i 
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sobretot pels somnis i il·lusions que entre tots hem estat capaços de fer 
realitat, sense oblidar els nostres errors que ens han exigit superar-
nos; pel suport que tot el nostre poble de Banyeres de Mariola ens ha 
prestat, pels consells, l'ajuda, els donatius, obsequis i donacions 
rebudes, per les mostres d'afecte, recoltzament i paraules d'ànim, que 
ens han ajudat a seguir avant i sobretot a aconseguir les metes que 
entre tots ens havíem marcat per a complir amb el nostre deure i 
compromís al capdavant de la Confraria de tots els banyeruts.  

Vull novament agrair de forma especial a les persones que des de la 
seua humilitat i devoció al nostre Patró Sant Jordi, des del seu esforç i 
sacrifici, amb la seua labor callada han col.laborat amb nosaltres 
planxant i emmidonant les estovalles i tovalloles dels Altars de Sant 
Jordi en l'Ermita i en el Temple Parroquial, netejant i abrillantant els 
canelobres de l'Altar del Sant, guardant desinteressadament l'Ermita 
del nostre Patró, o assessorant-nos en tot el necessari, etc; i als 
voluntaris que de forma altruista ens han ajudat successivament a 
arreplegar el cartó, tan necessari per a poder seguir desenvolupant la 
nostra labor, als quals ens han prestat els seus vehicles i a tots els 
veïns que dia després de dia segueixen guardant el cartó per a Sant 
Jordi, o venent i comprant les participacions de lotería. 

No em queda més que reiterar el meu agraïment a la Junta de 
Majorals i al nostre Consiliari de la Confraria de Sant Jordi, pel seu 
suport incondicional des del primer moment, fins i tot abans de 
celebrar-se la 3a Assemblea General de Confrares; i de forma especial a 
tots els qui heu format part de la Junta Directiva de la Confraria de 
Sant Jordi 2008-2011 que he tingut el gran honor de presidir, perquè 
és de tots, de les trenta-sis persones que durant tres magnífics anys 
hem caminat junts amb l'objectiu d'engrandir la devoció que Banyeres 
de Mariola i nosaltres mateixos sentim cap al nostre Patró Sant Jordi 
Màrtir, ja que sense vosaltres, sense la vostra ajuda, dedicació, sacrifici 
i esforç la meua comesa, la nostra comesa, no haguera estat possible; i 
no puc deixar d’agrair també a les nostres famílies, pares, dones, 
marits i fills, perquè durant tot este temps ens han donat suport, 
ajudat i s'han sacrificat de forma incondicional i callada perquè 
nosaltres, poguérem formar part d'este magnífic equip humà que he 
tingut l'honor i l'orgull de presidir.  

A tots, autoritats, Rector i Consiliari, Majorals de Sant Jordi, 
confrares, veïns, col·laboradors, assessors, festers, famílies i 
components de la Junta Directiva  
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MOLTES GRÀCIES 

 

i que Sant Jordi, fidel imitador de la Passió del nostre Senyor Jesucrist 
seguisca sent la nostra Llum, Model i Guia al llarg de la nostra vida.  

 

 

VÍTOL AL NOSTRE PATRÓ SANT JORDI! 

Jorge Enrique Esteve Romero. 

President de la Confraria de Sant Jordi. 

Banyeres de Mariola juny de 2011. 
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L’1 de març de 2008 la 3a Assemblea General de la Confraria de Sant 
Jordi ens vam triar com a nova junta directiva per al període 2008-
2011: 

 

President: Jorge Enrique Esteve Romero  

VicePresident: Juan Vicente Martínez Valero  

Secretari: Jorge Sempere Avellán  

Tresorer: Ernest Berenguer Pont  

Consiliari: Ricardo Díaz de Rábago y Verdeguer 

 

La proclamació pública de la relació dels membres de la junta va tindre 
lloc al finalitzar la celebració de la solemne Missa de Sant Jordi del dia 

23 d'abril (G4 Servicis de 8 de març, Ciutat d’Alcoi d’11 de març, La 

Crònica de Banyeres, núm. 67 de març i núm. 69 de maig, Al.leluia 

núm. 1.688 del 28 d'abril al 4 de maig), fent la seua presentació oficial 

el dia 3 de maig, al participar en el Trasllat de Sant Jordi des del 
Temple Parroquial de Santa Maria a la seua Ermita i en el posterior 
Sopar de Canvi de Juntes Directives, juntament amb els membres de 

les diferents juntes que se celebra tradicionalment cada tres anys, una 
vegada conclòs el Trasllat de pujada.  

 

La Junta Directiva es completava amb els següents components:  

 

Ana Francés Sánchez 

Antoni Francés Conejero 

Antonio Belda Valero 

Antonio Sempere Beneyto 

Antonio Terol Figuérez 

Antonio Valencia Salas 

Clara Aracil Samper 

Eliseo Aracil Ferre 

Eliseo Aracil Samper 

Fernando Romero Albero 
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Francisco Fdo. Llopis Peiró 

Javier Francés Sanjuán 

Jordi Albero Vañó 

Jordi Silvestre Calatayud 

Jorge Julio Ribera Aracil 

José Antonio Ferre Baos 

José Maties Albero Berenguer 

Juan Fuentes Parra 

Juan Salvador Ibáñez Pina 

Julia Ribera Aracil 

Leonardo Ferre Bodí 

Manuel Martos Reche 

María José Mataix Francés 

Mercedes Silvestre Vicedo 

Miguel Beneyto Belda 

Miguel López Conejero 

Miguel Ángel Santonja López 

Teresa Albero Albero 

Vicente Albero Berenguer 

Vicente Mora Pascual 

Vicente Ribera Aracil 

 

D'acord amb els nostres estatuts també en la reunió de 2 d'abril de 
2010 va ser incorporat com membre de la Junta Directiva el Pare 
Gerson David Gallego Diosa, natural de Medellín, Colòmbia, al ser 

nomenat Vicari de la Parròquia de Santa Maria.  
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El traspàs de juntes directives es va fer efectiu el 14 de juny; no 
obstant això la nova Junta Directiva va iniciar els seus treballs des del 
moment que va ser elegida en la 3a Assemblea General de Confrares, 

començant per marcar els objectius principals del període de gestió, les 
activitats necessàries per a assolir-los i els mitjans de finançament per 
a escometre'ls, en les reunions que celebràvem als locals socials de 

diferents comparses per a anar concretant el programa d'actuació i els 
diferents documents que s'anaven tramitant i que es treballaven en els 
domicilis particulars dels components de la junta fins al moment del 

traspàs efectiu per a no entorpir la labor de tancament d'exercici i 
període de gestió de la junta directiva precedent.  

 

La primera gestió d'esta Junta va ser la comunicació, durant el mes de 
maig, a totes les institucions i associacions locals del nomenament de la 
mateixa i la seua posada a disposició per a col·laborar i treballar 

conjuntament pel bé del nostre poble i de la nostra Festa, i per a 
engrandir la devoció al nostre Patró Sant Jordi.  

 

Vam marcar els objectius i els projectes per a materialitzar-los, alguns 
dels quals ja havien estat avançats en el discurs del nostre President 
en el Sopar de Canvi de Juntes, tot això supeditat a les fonts de 

finançament necessàries per a executar-les.  
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