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PRESENTACIÓ WEB. 

Bona vesprada a tots, a continuació iniciarem la descripció de la Web i la seua estructura.  

La Web està formada per diferents parts: notícies, la Confraria, Sant Jordi, festes, patrimoni, 
arxiu, associats i contacte a les que s’accedeix com poden observar utilitzant les pestanyes que 
hi ha a la part superior. (INDICAR-HO AMB EL RATOLÍ I OBRIR UNA D’ELLES MENTRE CONTINUA 
PARLANT. DESPRÉS ANAR A NOTÍCIES) 

En aquesta presentació no es pretén entrar en detall en la composició de cada apartat per això 
descriurem breument cadascuna d’elles mostrant alguns exemples de la informació que 
contenen. 

Comentar que cada apartat de la Web (INDICAR-HO AMB RATOLÍ EN L’APARTAT NOTÍCIES QUE 
CONTÉ TOTES LES OPCIONS) conté en el marge esquerre diferents caselles per realitzar 
recerques d’informació segons la “data”, el “títol”, “text”, etc. variant les possibilitats segons 
l’apartat en el que ens trobem.  

 

(ANAR A L’APARTAT NOTÍCIES I RECÒRRER LES DIFERENTS NOTÍCIES) Comencem ja a descriure 
cada part de la Web. En NOTÍCIES podem veure les notícies generades per la Confraria. Les 
més actuals es presenten a la part central i altres menys recents estan situades al marge 
dret.// També podem accedir a altres més antigues realitzant una recerca, després de la qual 
apareixen en ordre cronològic. (BUSCAR ANY 2009 I ENTRAR EN UNA D’ELLES, AMPLIAR LA 
IMATGE CORRESPONENT). //Com poden observar la notícia conté una imatge i un text 
explicatiu. 

 

(ANAR A L’APARTAT LA CONFRARIA) En l’apartat següent, LA CONFRARIA, hi ha diferents parts 
(SENYALAR-LES AMB EL RATOLÍ SENSE ENTRAR), ASSOCIACIÓ, ELS FINS, ORGANITZACIÓ, SEU 
SOCIAL, ESTATUTS, LA INSÍGNIA I CRONOLOGIA. 

Com a exemple entrem en un d’estos apartats, LA INSÍGNIA, (ANAR A INSÍGNIES JUNTES 
DIRECTIVES) i concretament podem veure les insígnies de les diferents juntes directives. 
Mostrem un exemple entrant a un dels documents de descàrrega. (ENTRAR EN 1994/1998  
PER OBRIR EL PDF) 

 

 (ANAR A SANT JORDI) Si passem a l’apartat SANT JORDI podem trobar informació sobre LA 
VIDA DEL SANT, el seu PATRONATGE, LA LLEGENDA de Sant Jordi i SANT JORDI AL MÓN que 
conté l’apartat d’ICONOGRAFIA del sant i PUBLICACIONS relacionades amb Sant Jordi a reu del 
món.// Entrem com a exemple en ICONOGRAFIA on ens apareix la informació en ordre 
cronològic. (ENTRAR I OBRIR UN COM EXEMPLE, SANT JORDI 1393) Si entrem a veure una 
d’estes imatges la veiem acompanyada de l’any i una breu descripció. 
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En l’apartat LES FESTES (ENTRAR A L’APARTAT FESTES E INDICAR AMB EL RATOLÍ MENTRE ES 
ENUMEREN ELS 3 APARTATS) podem accedir a la HISTÒRIA de les festes i als ACTES DE FESTES 
DE SANT JORDI i LA RELÍQUIA realitzats per la Confraria de Sant Jordi. 

 

L’apartat PATRIMONI (ANAR A APARTAT I ENTRAR EN EL QUE S’INDICA) conté moltes seccions i 
cadascuna al seu temps està formada per diferents parts, entrem a alguna d’elles. (ENTRAR A 
CONJURADOR I ANTIGA ERMITA DEL SANT, AMPLIAR LA FOTO) Per exemple, EL CONJURADOR i 
veiem L’ANTIGA ERMITA DEL SANT.// (ANAR A ALTAR DE SANT JORDI I ACCEDIR A L’ANTIC 
ALTAR, AMPLIAR LA FOTO) Entrem també en L’ALTAR DE SANT JORDI per veure l’antic altar 
cremat durant la guerra civil.// (ACCEDIR A MISSA CANTADA I OBRIR FOTO) I finalment per no 
allargar-se podem entrar a l’apartat de la MISSA CANTADA DE SANT JORDI on veiem un 
extracte de la Missa estrenada les passades festes de Sant Jordi. 

 

Passem a l’apartat ARXIU el més extens d’esta pàgina Web. (ASSENYALAR AMB EL RATOLÍ 
CADA APARTAT) Podem veure informació sobre les diferents JUNTES DIRECTIVES, els 
MAJORALS de Sant Jordi, els CONSILIARIS, ARTICLES, FONS DOCUMENTAL, PUBLICACIONS, 
PREMSA, MULTIMÈDIA, JORNADES MUSICALS I LLIBRE D’OR.//  

Els tres primers apartats (ENTRAR EN UN) estan estructurats segons les juntes directives. //  

(ENTRAR EN ARTICLES I BAIXAR PER VEURE QUE HI HA D’ANTICS) Entrem a l’apartat ARTICLES 
que conté articles relacionats amb el nostre patró i la confraria. Podem vorer des dels més 
recents, any 2010, fins els més antics datats l’any 1945.// (ENTRAR EN UN ARTICLE I AMPLIAR 
IMATGE) Cada article conté una imatge de la maquetació original de com va ser publicat, 
l’autor, l’any de publicació i el text, amés d’un arxiu per a poder-se descarregar el text de 
l’article.//  

(ENTRAR A FONS DOCUMENTAL I OBRIR UN PDF) Si continuem amb aquesta secció ARXIU ens 
trobem amb l’apartat FONS DOCUMENTAL que conté diversos documents digitalitzats de 
l’arxiu de la confraria de Sant Jordi des de l’any 1926 fins l’actualitat. //  

(ENTRAR A PUBLICACIONS) L’apartat PUBLICACIONS conté un llistat dels llibres publicats al 
nostre poble relacionats amb Sant Jordi, la parròquia i la confraria de Sant Jordi.//  

(ENTRAR A PREMSA) Les notícies de PREMSA relacionades amb el nostre patró poden 
consultar-se a l’apartat PREMSA.  Ací es mostra una recapitulació tant de premsa escrita com 
premsa digital. En el cas de la premsa digital s’ha optat per no fer enllaços sinó transcriure el 
text complet.//  

(ENTRAR EN MULTIMÈDIA I MOSTRAR UN VIDEO) L’apartat MULTIMÈDIA ens permet accedir a 
vídeos relacionats amb la nostra festa, el patró i la Confraria de Sant Jordi. Són vídeos editats a 
partir de material propi i altres creats gràcies a material cedit.// 

(ENTRAR EN JORNADES MUSICALS, I EN LES DE 2002 ó 2003) A l’apartat de JORNADES 
MUSICALS podem accedir als cartells anunciadors de les jornades de l’octavari de Sant Jordi 
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així com a la informació de les obres interpretades en cada ocasió en el programa de mà, 
vegen-me un exemple.// ENTRAR EN PROGRAMA DE MÀ DE L’ANY 2002 

(ENTRAR EN LLIBRE D’OR I EN UN DELS SEUS APARTATS, AMPLIAR LA FOTO) Per finalitzar 
l’apartat ARXIU mostrem EL LLIBRE D’OR, on podem veure les dedicatòries dels predicadors i 
personalitats que han visitat la Confraria de Sant Jordi. 

 

(ENTRAR A ASSOCIATS) Canviem d’apartat, entrem a ASSOCIATS es distingeixen dos parts: els 
guanyadors dels diferents sortejos de la imatge de Sant Jordi el dia 25 d’abril al cementiri i 
l’apartat privat de la Web on sols els socis de la Confraria podran accedir amb el seu usuari i 
contrasenya.// (ENTRAR EN PART PRIVADA, jesteveromero@telefonica.net, 252525) (BUSCAR 
1965 I ENTRAR A “REBUT PINTAR CAMARÍ SANT JORDI, AMPLIAR LA FOTO) 

 

(ENTRAR EN CONTACTE) Amb l’apartat CONTACTE els convidem a que ens facen les 
sugerències o preguntes que consideren oportunes. 

 

Per acabar esta presentació ens queden únicament dos apartats, situats tots dos al marge 
esquerre de la pàgina Web L’ARXIU FOTOGRÀFIC I EL CATÀLEG (MOSTRAR AMB RATOLÍ).//  

(ENTRAR A ARXIU FOTOGRÀFIC, BUSCAR L’ANY 1940, ENTRAR EN “DIVERSES, L’ALTAR, 1920” I 
AMPLIAR) En l’ARXIU FOTOGRÀFIC poden accedir a diferents fotos relacionades amb el nostre 
poble i amb el nostre patró Sant Jordi, estes estan ordenades cronològicament des de la més 
antiga a la més recent.// Com es pot apreciar cada fotografia conté la seua data, localització, 
autor i persona que l’ha aportada. Ací podem vorer l’altar provisional després de que hagueren 
cremat l’anterior altar a la Guerra Civil. 

 

A l’apartat CATÀLEG es poden vorer els llibres, imatges, rodabalcons i diferents objectes que la 
Confraria té per a la seua comercialització. 

 

Finalment comentar que hi ha una secció per administrar la Web, un enllaç a Youtube per 
accedir al canal que la Confraria ha creat per penjar els vídeos i un enllaç a la xarxa social 
Facebook. 

Una vegada finalitzada la presentació de l’estructura de la Web volem donar les gràcies a tota 
la gent que ha cedit documentació per ampliar la pàgina Web amés de convidar-los a que 
accedisquen a ella i la facen servir ja que sols així haurà servit l’esforç realitzat. També els 
convidem a que ens ajuden a millorar-la, en primer lloc fent els comentaris que creguen 
oportuns  i d’altra banda aportant informació que puga ser inclosa en esta Web.  
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