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A més dels donatius-quota dels confrares-socis de la 

Confraria que aporten anualment, el finançament d'esta etapa s’ha 

basat principalment en les campanyes de recollida de cartó: l'aposta pel 
canvi d'empresa de reciclatge per a la venda del mateix, l'estreta 
col·laboració amb innombrables empreses locals i la voluntat ferma 
dels veïns guardant trimestralment el “cartó per a Sant Jordi”, ha 

donat els seus fruits i juntament amb la venda de loteria mensual 
entre els components de la Junta Directiva, de Nadal i del Niño, així 

com la venda de ciris per a les processons dels trasllats, de Sant Jordi i 
de la Relíquia han estat les fonts d'ingressos més importants.  

 

Quant a les campanyes de cartó, en el mes de març de 2008, 

alguns membres de la Junta Directiva van participar amb la Junta que 
acabava en la seua última recollida de cartó, en la confecció de rutes, 

l'organització de vehicles, la gestió i la comunicació amb l'empresa; tot 
això ens va servir de guia per a les futures recollides. La primera 
recollida de cartó d'esta Junta va seguir el criteri i es va realitzar amb 
la mateixa empresa que venia fent-lo amb la Directiva anterior, 

Reciclats Guerola d'Ontinyent; a partir de la segona es va replantejar 
el concepte de recollida de cartó. D'esta manera després de les gestions 
oportunes i la valoració de l'oferiment de l'empresa local 

Recuperaciones Albero, CB, vam aconseguir que les recollides tingueren 
certa continuïtat, ja que al poder depositar el material en un lloc 
adequat, podíem abastir-nos de cartó durant tot l'any, convenint amb 

les empreses i els comerços dispostos a col·laborar amb esta Junta la 
periodicitat en la seua retirada; tot això sense perjudici i com pilar 
primordial la col·laboració incondicional dels veïns de Banyeres en les 

recollides trimestrals. Així doncs atenent als vehicles i al nombre de 
membres de la Junta disponibles en cada recollida, les empreses i 
comerços, es van elaborar les corresponents rutes, en total sis 

destinades a la recollida del terme municipal, i els camions de majors 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cofrades�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Guerola�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
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dimensions per a retirar el de les empreses. També el fet de disposar 
d'un vehicle els divendres per la vesprada, ens va permetre destinar un 
grup de persones per a recollir el cartó d'alguns comerços, un poc 

conflictius per la seua ubicació, com avanç de la recollida, ja que el 
dissabte per als mateixos no era el més adequat al ser el dia més fort i 
amb més treball per al comerç local. 

 

També en este apartat hem contat amb l'ajuda incondicional de José 
Luís Vañó Pont, Jorge Cerdá Albero, Vicente Valero Blanes i Ramón 

Beneyto Belda, qui van col·laborar en totes les eixides bé cedint-nos els 
seus vehicles, bé col·laborant ells mateixos formant part dels diferents 
equips, sense oblidar la participació en la majoria de les ocasions 

d'alguns dels nostres fills.  

 

En total hem realitzat tretze recollides per tot el poble, 

independentment de les empreses, comerços i les biblioteques 
públiquess de Villena, dels quals es retirava el subministrament 
periòdicament, segons les seues necessitats, que ens han aportat un 

total de 455.093 kg.  

 

28/06/2008: 38.720 kg   18/10/2008: 44.120 kg 

 

10/01/2009: 42.130 kg   11/07/2009: 36.130 kg 

28/03/2009: 30.200 kg   24/10/2009: 38.650 kg 

 

09/01/2010: 33.830 kg   24/07/2010: 31.583 kg 

27/03/2010: 33.380 kg   23/10/2010: 35.160 kg 

22/05/2010: 22.940 kg 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Luís�
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08/01/2011: 33.990 kg   26/03/2011: 34.260 kg 

 

 

 

Altra important font d'ingressos ha estat la provinent dels beneficis 

obtinguts en la venda de loteria de Nadal i del Niño i la 

loteria mensual per als membres de la Junta.  

 

A pesar de ser conscients de l'esforç que anava a suposar per als 

membres de la Junta, vam decidir que a més de la tradicional venda de 
loteria de Nadal, també posaríem a la venda loteria per al sorteig del 
Niño, que fins a ara no s'havia fet. A més com ingrés extraordinari vam 

iniciar la venda de loteria mensual (principalment entre els membres 
de la Directiva, al tractar-se d'una xicoteta quantitat). Si l'esforç de 
cadascun dels membres de la Junta ha estat important, en este apartat 

no podem deixar passar l'oportunitat de deixar constància dels 
innombrables comerços i establiments locals que han col·laborat amb 
nosaltres en la venda de la loteria de Nadal i del Niño, ja que sense ells 

no haguera estat possible arribar a les vendes aconseguides. Estos 
comerços han estat: Electrònica Tomás, Farmàcia Alonso, Farmàcia 
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Carrión, Carnisseria David Ferre, Ferreteria A. Blanquer, Òptica 
Optifer, Òptica l’Avinguda, Òptica Banyeres, Mª Dolores Gil, Forn 
Vicente Belda. Estancs núm. 1 i núm. 2, Llibreria Baldomero, 

Ferreteria Sant Jordi, Fotos Morenet, Salaons Octavio, Papereria Al 
Vent i Forn San Jorge 

 

Així doncs vam iniciar la venda mensual de loteria per al que nosaltres 
vam denominar “abonats del mes de la Junta Directiva”, al juny de 
2008, participant en els següents sortejos: 

 

- 7/06/2008: 55.923 (ens van tornar els diners) 

- 2/07/2008: 85.023      - 6/09/2008: 86.123  

- 4/10/2008: 79.723      - 8/11/2008: 88.223  

 

- 7/02/2009: 83.723      - 7/03/2009: 62.323  

- 4/04/2009: 62.323      - 9/05/2009: 88.923  

- 6/06/2009: 88.523      - 11/07/2009: 74.823  

- 5/09/2009: 80.823 (ens van tornar els diners)  

- 10/10/2009: 88.523 (ens van tornar el doble de la quantitat jugada)  

- 7/11/2009: 42.423  

 

- 13/02/2010: 83.523      - 6/03/2010: 86.623  

- 10/04/2010: 78.223 (ens van tornar el quíntuple de la quantitat 
jugada)  

- 8/05/2010: 83.223  

- 5/06/2010: 85.923 (ens van tornar els diners)  

- 10/07/2010: 88.523 (ens van tornar els diners)  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ferre�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Optifer�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Avinguda�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Baldomero�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=quíntuple�
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- 7/08/2010: 54.023 (ens van tornar els diners)  

- 4/09/2010: 87.623      - 9/10/2010: 89.123  

- 6/11/2010: 88.923 (ens van tornar els diners)  

 

- 5/02/2011: 84.623      - 5/03/2011: 86.223  

- 9/04/2011: 78.223      - 7/05/2011: 66.323  

 

La loteria de Nadal comportava un ingressos complementaris a la 
venda de participacions i 

dècims, com era la recerca de 
patrocinadors per a l'edició de la 
papereta, aconseguint la 

continuïtat en el patrocini de la 
majoria dels quals ho venien 
fent en juntes anteriors i 

captant-ne de nous a partir de 
2008. Els patrocinadors de les 
tres paperetes de Nadal han 

estat:  

 

Tèxtils Montcabrer, Creacions 

Llopis, S.L., Packsa Tècnica, 
S.L., Restaurant Piràmide, 
Antonio Terol Figuérez i Fills, Mataix Francés, S.L., Electrònica 

Tomás, S.L., Ferreteria Sant Jordi, Hotel Restaurant Venda el 
Borrego, Mauro Ribera Valero, S.L., Recuperacions Puerto, S.L., Bar-
Restaurant Casa Toni, Filats Les Molines, S.L., Sanfer Hogar, C.B. i 

Fontaneria Eliseo Aracil Ferre.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Montcabrer�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Packsa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Figuerez�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Borrego�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mauro�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Toni�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Molines�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Sanfer�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ferre�
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I respecte de les imatges editades en les mateixes vam utilitzar per a la 
de l'any 2008 la làmina facsímil de l’acapte, que va ser la utilitzada per 

a commemorar el 80 Aniversari de la Fundació de la Confraria de Sant 
Jordi. En l'any 2009 vam utilitzar una imatge amb el detall central del 
Guió de Sant Jordi i en el 2010 la Imatge de Sant Jordi el Xicotet 

realitzada en fusta per l'escultor José Justo Villalba, beneïda en 1944 i 
restaurada a principis de l'any 2010.  

 

Els números de les participacions van ser:  

 

22/12/2008: 76.323                22/2009: 42.823               22/12/2010: 52.923  

 

Quant a la loteria del Niño vam adquirir participacions i dècims dels 
números:  

-31.623: 6/01/2009  

-52.023:6/01/2010  

-48.023:6/01/2011, que va resultar agraciat amb la denominada Pedrea, 

el que va suposar la devolució dels diners.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=acapte�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Xicotet�
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Completen el finançament per a l'execució dels projectes els ingressos 

derivats dels donatius de patrocinadors per a projectes específics 

(Anda, Imatge, conte), així com les aportacions dels capitans per a 
l'edició dels programes de mà de les Jornades Musicals de l’Octavari, o 
de la Missa de Sant Jordi i del llibre de mà de la Missa de Sant Jordi, 

la Vitrina per al Guió de Sant Jordi; donatius anònims i les ofrenes 
dels lampadaris. A més han estat importants els beneficis obtinguts 
amb la venda de cera en els trasllats i les processons, i les subvencions 

aconseguides de les administracions públiques, tant local com 
provincial (en espècie) i autonòmica.  
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http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Missa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lampadarios�


192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 D
on

ac
io

ns
, O

bs
eq

ui
s 

i D
on

at
iu

s 
 



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

No obstant l'anterior i a pesar de no tindre un valor econòmic precís o 
avaluable, han estat importants, pel seu valor sentimental i material, 
suposant un increment considerable del patrimoni de la Confraria les 

donacions i obsequis. Durant el període d'esta Junta Directiva 

han estat moltes les aportacions que els veïns i devots de Sant Jordi 
han efectuat a la Confraria, tant per a incrementar el nostre patrimoni 

cultural, religiós o litúrgic o com aportacions per a completar els fons 
documentals i arxivístics, sobretot pel que fa a la iconografia del nostre 
Patró, llibres, quadres, fotografies, detalls, medalles, estampes, una 

importantísima quantitat de material que sens dubte ha engrandit el 
patrimoni de la Confraria.  

 

Respecte de les donacions, i per a deixar constància de les mateixes, les 
vam formalitzar a través d'un Acta de Donació, en les quals figura la 
identitat del donant, la descripció de la donació i la finalitat que el 

propi donant en cada cas volguera donar-li en el supòsit de liquidació 
dels béns de la Confraria, cadascuna d'elles signada pel donant i pel 
representant de la Confraria, llevat d’aquelles que, per voluntat del 

propi donant, han tingut caràcter anònim, però que a pesar d'això, se'ls 
ha fet una còpia perquè tinguen constància documental i acreditativa 
de la seua donació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

El 10 d'octubre de 2008, Águeda María Enrique Belda va 

donar

 

 un una 
pintura a l'oli 

sobre llenç de 30 x 
50 cm, 
representant a 

Sant Jordi 
defensant a la 
donzella del drac 
emergint de les 

aigües; de 
composició simètrica, quedant dividida l'obra en parts clarament 
diferenciades, en les quals destaca l'accentuada factura de la 

pinzellada i la intensitat del color, així com la novedosa idea quant a la 
iconografia de Sant Jordi de representar esta escena clàssica sobre les 
aigües. El llenç està emmarcat per un gran marc guarnit amb un 

conjunt de tres motlures que creen un conjunt harmoniós i que realcen 
la intensitat i força de la pintura.  

 

I en la mateixa data José Luís Vañó Pont va donar el llibre 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Águeda�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=donó�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=donó�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Luís�
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Documents sobre el terme municipal de Banyeres de Mariola, editat en 
l'any 2005 per ell mateix, consta de 107 pàgines en les quals l'autor ha 

pretès reunir la documentació publicada i donar a conéixer els treballs 
d'investigació realitzats entorn dels problemes sobre els límits del 
terme municipal de Banyeres de Mariola; i especialment, els problemes 
jurisdiccionals plantejats amb les localitats de Biar i Bocairent. Per a 

això segueix el curs històric que va des del segle XIII als nostres dies.  

 

 

El 23 de novembre de 2008, el músic i compositor local, Benjamín 
Francés Luna va donar la partitura de la seua obra Variacions 

breus sobre l’Himne a Sant 

Jordi, composta per ell mateix 
per a la celebració del 80 

Aniversari de la Fundació de 
la Confraria. L'obra 
d'harmonies tonals, no 

utilitzades de forma 
tradicional està basada en 
l’Himne a Sant Jordi, i consta 

de tres parts: preludi, coral i 
invocació, totes elles 
enllaçades musicalment en un 
únic moviment. La partitura base està formada per 6 folis a doble cara 

i portada de 22 x 30 cm, enquadernada amb “gusanillo” i 9 quadernets 
per als huit instruments i director.  

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=i�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Variacions�
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El 3 de febrer de 2009 es van 
formalitzar les actes de donació dels 
membres de la família Esteve Belda, 

al donar Mª Pilar Belda Ferre 

un exemplar del Programa de les 

Fiestas que celebra la Villa de 

Banyeras en honor a S. Jorge 

Martir, de 1912, amb 16 fulles, 32 

pàgines, de grandària 11 x 16 cm de paper color natural i textura llisa. 
El programa recull l'horari dels actes oficials de les Festes, amb la 
peculiaritat de tindre intercalats anuncis publicitaris de l'època. 

Consta d'una doble portada de “cartoncillo” fi, en color os, decorada en 
la part davantera amb relleus encunyats d'estil modernista a l'ús de 
l'època. Estant enquadernat amb un cordó de seda en color blanc nugat 
en la part esquerra, la del llom.  

 

 

Jordi Esteve Belda va donar una Partitura Original de l'Himne a 

Sant Jordi, escrita a mà i 
sense data ni signatura, 

consta de dues pàgines de 
pentagrames escrites a 
doble cara, i les fotocòpies 
de l'harmonització, 

instrumentalizació i 
arranjaments de l'Himne a 

Sant Jordi, realitzades pel 
músic Miguel Villar 

González. Les fotocòpies, datades el 14 de març de 1971, estan 

compostes de 3 fulles a doble cara, és a dir 6 folis pegats entre si, amb 
dimensions de 33 x 23 cm i sobre paper semigrós.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=donar�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ferre�
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María Esteve Belda, va 

donar el Projecte de fornícula per 

a les Andes de Sant Jordi a 

Banyeres de Mariola,  actual 
Cambril de Sant Jordi en la 

Capella del Temple Parroquial. 
Consta de memòria descriptiva, 
plànol amb detall de planta, alçats 

i de secció a escala 1:20; així com 
dues aquarel·les il·luminades a 
mà, la curiositat de les quals radica que en lloc de representar al nostre 

Patró matant el drac, apareix representada la imatge de Sant Jordi 
matamoros que es venera a Alcoi.  

 

 

El 21 d'abril de 2009, es va signar el Conveni d'Edició amb Vicente 
Berenguer Micó, Clara Berenguer Revert i la Confraria de 

Sant Jordi, co-autors de 
l'adaptació del text del conte Ja 

arriba Sant Jordi a Banyeres de 

Mariola, pel qual s'acordava la 
cessió dels drets del text adaptat 
en exclusiva per a la Confraria 

com editora i realitzadora del 
conte, sense cap remuneració, a canvi de citar en qualsevol cas l'autoria 
del text; sense límit temporal, excepte si la Confraria decidira deixar de 

publicar l'obra o deixara de fer-ne ús del mateix durant un termini 
continuat de 10 anys. 
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José Antonio Blanes Verdú, ens va donar el 5 de juny de 2009 

un llenç amb la imatge de Sant Jordi llancejant al drac. Es tracta d'una 

pintura a l'oli de 40 x 60 cm., sobre llenç de cotó amb les mesures de 43 
x 63 cm, representant a Sant Jordi lluitant amb el drac, l'obra original 

del qual està situada en l'església de San Blas de Cuzco, a Perú. En 
esta obra pictòrica Sant Jordi predomina i ocupa gairebé tot el llenç, i 
està representat a cavall en posició rampant i elevat sobre el drac al 

que està a punt de llancejar. La característica fonamental, i que 
singularitza esta obra, és el seu origen, ja que es tracta d'una obra 
d'estil “cuzqueño”, de marcada influència colonial, a l'estil de Perú, d'on 

és originària, i la singularitat de la qual radica en les decoracions en 
relleu amb tons daurats.  

 

 

Zita Lozano va elaborar 

una puntilla de punt de 
ganxo per a confeccionar una 

tovalla per a l'Altar de Sant 
Jordi, realitzada amb fil de 
cotó de color blanc, en 
ganxet de forma artesanal 

de 300 cm de llarg per 35 
cm. d'ample. Els dibuixos que la decoren fan referència a motius 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lanzeando�
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religiosos (Creu de Crist i el Sagrat Cor de Jesús), i la va donar a la 
Confraria el 14 d'abril de 2010 

 

 

El 19 d'abril d'abril de 2010 va començar el muntatge de la Vitrina 
per a guardar i exposar en el 
Saló de la Seu el Guió de Sant 
Jordi, que una família de Banyeres va 

donar a la Confraria anònimament i que 
es va formalitzar el 23 d'abril. La vitrina 
té unes dimensions de 167 cm d'ample x 

240 cm d'alçaria i 47 cm de profunditat 
elaborada artesanalment per la fusteria 
local Jorge Sempere, envidriada en els 

seus quatre costats, amb portes 
corredisses en la part posterior amb pany, rodes per al seu 
desplaçament, i llum en el seu interior, tant en la part inferior com 

superior per a donar major realç a la peça exposada. Està elaborada en 
fusta de roure, a joc amb el moble existent en el Saló de la Seu Social 
de la Confraria i rematada per l'interior amb una llegenda gravada en 
fusta, que fa referència als Gojos que Banyeres de Mariola dedica al 

seu Patró: “Sois de Bañeres Patrón y de esta Villa abogado. Jorge 

bienaventurado admitid nuestra oración”. 
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Així mateix el 23 d'abril, és a dir el dia de 
la seua estrena, es va formalitzar l'Acta de 

Donació de la Missa de Sant Jordi 

de Banyeres de Mariola, creada pel 

compositor local Francisco José Molina 

Rubio, al ser sufragats els gastos de 
composició, de forma íntegra per una 
família anònima de Banyeres, en acció de 

gràcies al nostre Patró pels favors i 
benediccions rebudes. L'obra es compon de 

deu peces (huit corals-instrumentals i dues instrumentals) que 
s'organitzen segons l'ordre litúrgic establert. Els textos, pertanyents a 

la litúrgia catòlica, són tots en valencià i la música presenta clares 
al·lusions a la música festera, amb reminiscències de la polifonia 
religiosa; tot això emmarcat baix un context musical d'avantguarda.  

 

Les peces de l'obra són: Alegrem-nos (cant d'entrada); Kyrie; Glòria; 
Salm 125; Al.leluia; Credo; Ofertori (instrumental); Sant; Anyell de 

Deu i Comunió (instrumental).  

 

 

Els germans Francisco, Mª Carmen i Mª José Beneyto 
Sanchis van donar 

a la Confraria, l’1 

d'octubre de 2010 
una col·lecció de 
programes de Festes 

en record i memòria 
dels seus pares. La 
col·lecció consta de 
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53 programes de Festes de moros i cristians en honor a Sant Jordi de 
Banyeres de Mariola, des de 1957 fins a 2010 ambdós inclusivament, 
propietat del seu pare Francisco Beneyto Doménech, qui els posseïa en 

la seua condició de fester de ple dret de la comparsa de 
Contrabandistas, i es caracteritzen per estar rubricats en la portada 
amb la signatura del seu propietari.  

 

També conformen la donació dos exemplars del llibre Homenatge a 

Godofredo Garrigues Perucho editat en commemoració del Centenari 
del seu naixement, un facsímil editat per l'Ajuntament de Banyeres de 
Mariola, del 75 Aniversari de la Proclamació Canònica de Sant Jordi i 

una moneda commemorativa, núm. 780, del II Centenari de l'arribada 
de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres de Mariola.  

 

 

El 18 de març de 2011 es va formalitzar la donació de Miguel 
Sempere Martínez 

de la prova realitzada 
en plom del motle, en 
castellà, de la medalla 

commemorativa del II 
Centenari de l'arribada 
de la Relíquia de Sant 
Jordi, encunyada en 

1980 per la Confraria; 
un disc de vinil de la 
col·lecció “Òrgans de la Mariola”, Concert de Música Barroca d'òrgan i 

trompeta, interpretat per Vicente Ros i Vicente Campos, gravat amb 
l'òrgan del Temple Parroquial de Banyeres i patrocinat per la Fundació 
José Valor Amorós; dues làmines, reproduccions facsímils de les 
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composicions que el Sr. Emilio Berenguer Mora va dedicar al Sr. 
Victoriano Martínez, capità major de Cristians, en les Festes que 

celebren els veïns d'esta Noble, Fidel, Leial i Reial Vila, en honor de 

l'Esclarit Màrtir Sant Jordi en l'any 1883; dues reproduccions facsímils 
de la Imatge de Sant Jordi realitzada pel Sr. Victoriano Martínez; un 

exemplar del seu llibre 25 anys de festa, poesia i teatre, en el qual 
figura el guió complet de la seua obra Banyeres fa dos-cents anys, 
escrita per a commemorar el II Centenari de l'arribada de la Relíquia i 

representat en el Teatre Principal en els mesos d'abril i setembre de 
1981. Així mateix Miguel Sempere va prestar diverses fotografies en 
format digital i paper per a la seu escanejat, còpia i posterior 

incorporació a la pàgina web de la Confraria.  

 

 

El dia 17 d'abril de 2011, finalitzat l'acte de presentació de la web de la 

Confraria, es va signar l'Acta de Cessió dels drets d'utilització per part 

de la Confraria amb Inma Jordá Ferre i Nacho Alonso 
Garre d'un subdomini denominat santjordi.banyeres.com, amb un 

àlies sanjorge.banyeres.com; 500 Mb en un servidor per a allotjar el dit 
subdomini en internet; una adreça de correu electrònic 
santjordi@banyeres.com amb 100 Mb de capacitat i el seu corresponent 

àlies sanjorge@banyeres.com; una base de dades MYSQL per a les 
dades de la web i el manteniment de registres DNS i actualitzacions 
del servidor necessàries perquè la pàgines allotjades funcionen 

correctament.  
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No obstant la gratitud a tots i cadascun dels donants, el 30 d'abril de 

2011, dia 
que es va 
celebrar la 

festivitat 
del Dia de 
Sant Jordi, 

es va 
signar 

l'Acta de 

Donació 

especialment significativa i emotiva per a esta Junta Directiva. 

Mercedes Silvestre Vicedo, membre d'esta Junta va donar una 

tovalla per a l'Altar de Sant Jordi, relitzada en dues peces i brodada 
per ella mateixa; la primera peça (part inferior de la tovalla) de 400 cm 

x 67 cm, i la segona peça (part superior de la tovalla) de 425 cm x 120 
cm. Ambdues peces confeccionades en tela de fil de cotó en color cru i 
rematades amb una puntilla realitzada amb boixets en fil de cotó color 

blanc obsequiada per Mª Luisa Sempere Robles. La primera tovalla du 
brodat en el centre l'escut de Banyeres de Mariola i a la seua dreta els 
cinc escuts de les filaes, per ordre d'antiguitat que componen el bàndol 

cristià i a la seua esquerra els cinc escuts de les filaes del bàndol moro, 
també en ordre d'antiguitat. La segona tovalla du brodat en cadascun 
dels seus extrems l'emblema de Sant Jordi que remata el seu Altar, 
format pel casc, l'espasa i l'escut amb la creu; tot el conjunt recoltzat 

sobre un núvol. 

Quant als OBSEQUIS i responent a la crida efectuada en el nostre 

article del Programa de Festes de 2009, moltes persones, tant de 

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


206 
 

Banyeres com de fora, han aportat a la Confraria material per a 
incrementar el fons documental i arxivístic de la mateixa, detalls, 
regals, fotografies, textos, etc. Han estat moltíssimes les aportacions 

rebudes i que afortunadament es troben exposades bé en la Seu, bé 
arxivades o s'han incorporat com material de consulta en la web de la 
Confraria. A totes estes persones i institucions la devoció de les quals a 

Sant Jordi els ha mogut a esta fi, el nostre més sincer agraïment. 

 

L'Ajuntament de Banyeres ha aportat diferent tipus de 

material a la Confraria, sobretot des de les Regidories de Cultura i de 
Festes.  

 

El 28 de novembre de 2008, la Regidoria 
de Cultura de l'Ajuntament de Banyeres 
de Mariola, ens va regalar un exemplar 

dels Quaderns de Treball per a la visita 

didàctica del Castell de Banyeres. 

 

El 3 de febrer de 2009, la Regidoria de 
Cultura va fer lliurament de tres 
llibres editats per la Diputació 

Provincial d'Alacant sobre 
Arquitectura industrial, Arquitectura 

de l'aigua i Castells i torres en l'edat 

mitjana.  

 

El 14 d'abril de 2009, ens va lliurar un 

exemplar del facsímil editat per l'Ajuntament 
dels Privilegis atorgats pel Rei Felip V. 
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El 18 d'abril de 2009, el President de la 
Comissió de Festes, Vicente Terol 

Figuérez, va obsequiar a la Confraria una 
làmina de la imatge de Sant Jordi, representat 
en la Bandera de Banyeres de Mariola. 

 

 

El 25 de setembre de 2009, i amb motiu 
de la inauguració de la “II Biennal 

d'Arts Plàstiques”, la Regidoria de 
Cultura ens va obsequiar amb els 

catàlegs de les exposicions de la I i II 
Biennal d'Arts Plàstiques Art Nostre de les edicions 2006-2007 i 2008-
2009.  

 

El 13 d'octubre de 2010, l'Ajuntament ens va 
obsequiar un exemplar de la seua publicació 
Actes del Simposi Banyeres de Mariola davant 

el II Mil.lenni, dut a terme en les celebracions 
extraordinàries del 750 Aniversari de la 

donació de les terres de Banyeres de Mariola a 
Jofré de Loaysa i la seua esposa Jacometa, pel 
Rei Jaume I.  

El 17 de febrer de 2011, i amb motiu de la 

inauguració de la “III Biennal d'Arts 

Plàstiques”, la Regidoria de Cultura 
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ens va obsequiar amb el catàleg de les exposició de la “III Biennal 
d'Arts Plàstiques” Art Nostre de l'edició 2010-2011. 

 

 

El 13 d'abril de 2011, el President de la 
Comissió de Festes, Vicente Terol 

Figuérez, va obsequiar a la Confraria de 
Sant Jordi amb una làmina que reproduïx 

un relleu de la imatge de Sant Jordi tallat 
en marbre blanc de Carrara, obra de 
l'artista i escultor local Octavio Ferrero. 
L'obra es va crear expressament per a la 

inauguració del Punt de Socors de la Creu 
Roja Espanyola en 1985, i actualment presideix la seu local de la Creu 
Roja en el C/ Laporta, 107.  

 

Quant a les institucions, tant locals com foranes:  

 

El 12 de juny de 2008 

l’Associació de Sant Jordi 
d’Alcoi, ens va obsequiar amb la 

col·lecció editada per la mateixa 
“Nostra Festa”, composta per 6 llibres, que li havíem sol·licitat amb 

anterioritat.  

El 7 de desembre de 2008, la Filà de Moros 
Vells ens va lliurar durant l'acte de presentació, 

un exemplar del llibre, Manta a Cuadros, editat 
per la mateixa. 
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El 20 d'abril de 2009, la Filà 
d’Estudiants va obsequiar a la Confraria 

amb un exemplar del Quadern del 

Centenari, editat per la mateixa, amb motiu 
de la celebració del 100 Aniversari de la 
seua fundació.  

 

 

El 5 de novembre de 2009, l'entitat Caixa Ontinyent, mitjançant 

el seu director en l'oficina de Banyeres, 
Dámaso Francés Fuster, va fer lliurament 
d'un exemplar del llibre Sentir-se Caixa 

Ontinyent 1884-2009, editat amb motiu de 
la celebració dels 125 anys de l'entitat. 

 

 

El 16 de març de 2010, Antonio Martínez Camús, en representació de 

la Filà de Maseros, va 

obsequiar a la Confraria amb un 
exemplar del CD de música masera 
i una memòria USB, regal que 

havien rebut els festers de la filà, 
amb motiu de les Festes de Nadal i 
Reis. 
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El 20 de març de 2011, el Rector de 
Santa Maria i Consiliari de la 

Confraria, Rv. Ricardo Díaz de Rábago 
i Verdeguer ens va obsequiar per a 
incrementar el fons documental i 

patrimonial, amb els fotolits i motles 
d'impremta del fullet explicatiu de la medalla commemorativa del II 
Centenari de l'arribada de la Relíquia de Sant Jordi a Banyeres de 

Mariola en 1780. A més ens va lliurar una prova en plom d'una de les 
cares del clauer que també es va realitzar i que reproduïa a escala 
menor l'abans citada medalla commemorativa. 

 

El 11 d'abril de 2011, la 

Consellera de Cultura i 
Esport, Trinidad Mª 
Miró Mira va obsequiar el 

magnífic catàleg editat per la 

fundació La Llum de les 
Imatges on s'explica cadascuna 
de les peces que conformen l'exposició Camins d’Art. 

 

El 2 de maig de 2011, la 
Confraria del Santíssim 
Crist de l'Agonia de 
Banyeres, per mitjà del seu 

President Vicente Ortuño Vañó 

va obsequiar a la Confraria de 
Sant Jordi amb un bust en fusta 
tallada i un penjoll de plata de la imatge del Crist que es venera en la 

seua Ermita.  
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I també les persones particulars:  

 

El 15 d'octubre de 2008, 

Modesto Micó va 

obsequiar un DVD amb una 
còpia de les pel·lícules 
gravades, sonoritzades, 

muntades i editades per ell 
mateix sobre l’Himne a la Festa i Salves del Cementeri. 

 

 

Romà Francès i Berbegal, President de l'Associació del Tractat 

d’Alzmirra, de la veïna localitat 

d’El Camp de Mirra, va obsequiar 
a títol particular, el 15 de 
desembre de 2008, a la Confraria 

divers material documental de la 
seua propietat, consistent en un 
cartell del Tractat de l'any 2008 
dissenyat per l'escultor i 

dibuixant Manuel Boix, autor 
d’El Monument a Sant Jordi”, i diversos programes de Festes de 

Banyeres, entre els quals destaquen un programa de mà de les Festes 
de La Malena de l'any 1974, un programa de mà de les Festes en honor 
a Sant Jordi del mes d'abril de 1962 i diversos programes de mà de les 
Festes de la Relíquia de 1972, 1973, 1980 i 1983, un plec de les bases 

del concurs literari organitzat amb motiu de les Festes de moros i 
cristians de 1970, una fulla de 1979 amb el títol El que és Ser Capità i 
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un programa de l'acte d'Exaltació de Capitans i Bandereres i Pregó de 
Festes de l'any 2008.  

 

El 15 de juny de 2009, Clara 
Berenguer Revert va 

regalar una caixa de galetes 
amb llima que reproduïxen les 
figures de Sant Jordi i el drac, 

fabricades artesanalment a 
Anglaterra i que es distribuïxen en la llibreria LAIE de Barcelona. 

 

Vicent Berenguer Micó el 20 de 

desembre de 2009, ens va obsequiar un 
programa-catàleg de les activitats que 

s'organitzen en la Setmana Medieval de la 
Llegenda de Sant Jordi que se celebren en la 
localitat catalana de Montblanc per a 
commemorar la festivitat de Sant Jordi.  

 

La família Albero Vañó el 29 de 

desembre de 2009, va obsequiar a la 

Confraria de Sant Jordi una imatge 
realitzada en bronze, que representa a Sant 
Jordi matamoros i als seus peus l'escut de la 

veïna localitat d'Alcoi. 
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El 15 de Gener de 2010, Julia Ribera Aracil, ens va obsequiar un 

bolígraf xapat en or, per a 

l'acte de les signatures que 
realitzen els visitants 
il·lustres de la Confraria en el 
Llibre d'Or.  

 

La família Vañó Pont el 13 de març de 

2010, va obsequiar la porta original de l'Ermita 
de Sant Jordi quan estava situada en el molí 
Pont, que tenia baix la seua custòdia per a 
evitar la pèrduda i deterioració. Formada per 

dues fulles de fusta de movila, massisses, 
arrodonides per la part superior i motlures 
decoratives, la qual s'ha penjat en el magatzem 

de la Confraria com element decoratiu.  

 

El 14 de març de 2010, el fotògraf local Remigio 
Silvestre va regalar una obra original, de la 

seua creació que representa el Reliquiari de 1780 
a grandària reial.  

 

 

El 2 d'abril de 2010, una família de 
Banyeres de forma anònima, es va brindar a 

sufragar tots els gastos derivats del disseny i 

impressió dels 1.000 libretos editats per la 
Confraria per a commemorar l'estrena de la Missa 

de Sant Jordi de Banyeres de Mariola.  
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El 15 d'abril de 2010, la família Belda 
Montava ens va lliurar un exemplar dels 

Gojos a Sant Jordi, editat l'any 1995 pel 
Centre de la Cultura Catalana del Principat 
d’Andorra, venerat en la Parròquia de 

Canillo, bisbat d'Urgell, en commemoració de 
la seua creació.  

 

El 20 d'octubre de 2010, Julia Ribera Aracil, component d'esta 

Junta Directiva, va 
obsequiar a la Confraria 

amb dues màquines, dos 
comandaments a distància i 
els seus dos corresponents 

splits d'aire condicionat per 
a acabar l'equipament de climatització de la nostra Seu (saló i arxiu), i 
que per motius de temps no vam poder muntar abans del canvi de 

junta, deixant-los preparats perquè la futura directiva els poguera 
col·locar en la seua ubicació definitiva. 

 

El 2 de març de 2011 la família Esteve Belda va obsequiar 4 

cassets (Duo de piano i violí; 
Syntagma Musicum; Studium 

Musicae -grup vocal de cambra- i 
Duo de trompeta i òrgan), que 
corresponen a concerts de l’Octavari 

de Sant Jordi, que fa prou anys es 
gravaven i posteriorment la 
Confraria de Sant Jordi 

comercialitzava com font d'ingressos. 
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El 4 de març de 2011 un component que 
va pertànyer a la Junta Directiva 
del període 1991-1994 de forma anònima, 

ens va obsequiar amb una insígnia de la seua 
Junta Directiva de la Confraria de la qual era 

President Juan Sempere Blanes.  

 

El 7 de març de 2011 un donant anònim, va 

obsequiar un crucifix de bronze antic per a presidir 
l'Altar de l'Ermita de Sant Jordi.  

 

 

 

 

El 16 de març de 2011, un 

donant anònim, va 

obsequiar una moneda anglesa 

commemorativa de l'any 1893, 
de plata, amb la imatge de Sant 
Jordi per una cara i amb la 

efígie de la Reina Victoria per l'altra.  

 

També de forma anònima el 17 de març es va fer 

l'obsequi d'una reproducció en plata de l'escut de 
Banyeres de Mariola. La intenció inicial del 
donant era que poguera col·locar-se en el centre 

de la corona que porta la imatge del Sant, beneïda 
en 1940, tal com succeïx en poblacions veïnes, 
però això no és possible en el nostre cas perquè 
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existeix un acord de la Confraria pel qual s'assenyala que els obsequis 
al Patró no seran col·locats sobre la imatge, ni sobre l’Anda ni la 
carrossa, sinó que quedaran exposats en les vitrines de la Seu Social de 

la mateixa.  

 

El 18 de març de 2011 Vicent Berenguer 
Micó va obsequiar a la Confraria amb un 

quadern infantil en el qual, entre altres, 

figura l’Auca de la llegenda de Sant Jordi.  

 

 

 

 

El 22 de març de 

2011, Mª Luisa 
Sempere Robles 

va obsequiar a la 

Confraria una puntilla realitzada amb boixets, en fil de cotó de color 
blanc perquè s'utilitzés quan es realitzara una tovalla per a l'Altar de 
Sant Jordi.  

 

El 3 de maig de 2011, Mª Carmen Ferre, propietària de la papereria 
Baldomero de Banyeres de Mariola, 

seguint el seu costum des de fa molts 
anys, va obsequiar a la Confraria de 
Sant Jordi, per a incrementar el fons 
bibliogràfic i documental, tres contes 

infantils sobre Sant Jordi i diversos 
periòdics del mes d'abril de 2011 que 
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fan referència a les Festes de moros i cristians de 2011. Els títols dels 
contes infantils obsequiats són: La llegenda de Sant Jordi, editat per 

l'editorial Estrella Polar, Sant Jordi, pertanyent a la col·lecció “Sense 
Paraules” i Sant Jordi i el drac editats per l'Editorial Galera.  

 

El 12 de maig de 2011, José 
Luís Vañó Pont va 

obsequiar a la Confraria un dels 

plànols del projecte de 
reconstrucció de l'Ermita de 
Sant Jordi i més en concret el 

plànol núm. 3, corresponent als 
alçats exteriors de les façanes, a escala gràfica 1/20. La curiositat d'este 
plànol radica que està signat pel propi arquitecte Sr. José Francisco 

Picó Silvestre, autor del projecte de restauració i director de l'obra de 
reconstrucció de l'Ermita. 

 

El 27 de maig de 2011, en 
agraïment per tots els favors 
rebuts al llarg dels últims anys 

Jorge Enrique Esteve 
Romero, President de la Junta 

Directiva de la Confraria de Sant 

Jordi 2008–2011, va obsequiar a la 
Confraria una làmina emmarcada 
amb una motlura gallonada 

decorada amb pa d'or, i amb pas-

partout en color granat, de Sant 
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Jordi, dissenyada i reproduïda expressament per a ser obsequiada a 
tots els membres de la seua Junta Directiva. Signada, numerada amb 
la referència P/1 i dedicada a Sant Jordi.  

 

El 4 de juny de 2011, 

les germanes María 
José i Nieves 
Bizarro Molina en 

representació de tots 
els fills i hereus de 
Nieves Molina Albero, 

filla del Sr. Gregorio 
Molina, banyerut 
il·lustre, van visitar la 

Seu de la Confraria de Sant Jordi i van fer lliurament al President 
eixent Jorge Enrique Esteve Romero i al recentment incorporat José 
Vicente Berenguer Valls, d'un frontal que s'utilitzava en l'Altar de la 
Capella de Sant Jordi del Castell de Xàtiva, el calze, un porta-formes 

de plata, varies tovalles, i un cobrecalze decorat amb la pintura de 
l’Esperit Sant, que utilitzava la família, probablement, en la Capella de 
la fàbrica de paper familiar de Xátiva, per a incrementar el patrimoni 

que la Confraria administra i custòdia. Així mateix van efectuar un 
donatiu per a ajudar a pagar la restauració de l’Anda de Sant Jordi 
sufragada per el seu avi en 1963, i que la Confraria va restaurar en 

2010. 

 

Roberto Calatayud Tormo ens ha anat obsequiant al llarg 

d'estos tres anys, amb una gran quantitat de fotos amb la iconografia 
de Sant Jordi realitzades per ell mateix durant els seus viatges per tota 
Europa. 
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El 10 d'octubre de 2011, de la relació sorgida amb la Confraria de Sant 
Jordi, arran de la preparació de les fitxes per 
al catàleg editat per la Fundació La Llum 

dels Imatges per a la seua exposició Camins 

d’Art, i més concretament, de l'apartat que es 

refereix a la maqueta d’El Monument a Sant 

Jordi de Banyeres, Abel Guarinos, un dels 
redactors del catàleg, ens va obsequiar un 

exemplar del llibre M. Boix: el gest, la 

mirada, que sens dubte incrementa encara 
més el fons bibliogràfic de la nostra 

associació. El catàleg de l'exposició del mateix nom realitzada en l'any 
2003, editat per Bancaixa, i que ens acosta la figura de l'artista, el seu 
plantejament estètic i ens dóna a conèixer la seua extensíssima obra en 

diversos camps artístics (escultura, pintura, gravat, il·lustració, etc.). 
Per a la Confraria de Sant Jordi té a més un significat especial, al ser 
la primera publicació en la qual es fa referència i apareix El Monument 

a Sant Jordi, en un catàleg d'art.  

 

 

DONATIUS: Si bé totes les donacions tenen un valor devocional, 

patrimonial i documental incalculable econòmicament, també la 
Confraria ha rebut donatius de caràcter econòmic, tant personals com 

anònims, per diferents motivacions, però sobretot amb motiu de la 
restauració de l’Anda i de la Imatge de Sant Jordi. En este cas a pesar 
de ser avaluables econòmicament, estos donatius, també tenen el seu 

incalculable valor devocional pel seu significat i finalitat.  
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Altres donatius, i ingressos rebuts, derivats principalment de la 
col·laboració anual dels 
confrares i altres per a actuacions 

concretes com l'edició del conte 
Ja arriba Sant Jordi a Banyeres 

de Mariola, el patrocini dels 

cartells i programes de mà 
per als concerts de les Jornades 
Musicals dels octavaris i de 

l'extraordinari amb motiu de la 
celebració del 80 Aniversari de la 
Fundació de la Confraria, i com 

no el sufragi dels gastos de la composició de la Missa de Sant Jordi de 

Banyeres de Mariola, el llibre de mà commemoratiu de la seua estrena 
i els cartells publicitaris, la il·luminació de l'Altar de Sant Jordi i la 

vitrina expositora del Guió.  

 

No obstant això, la Confraria no només ha estat destinatària 

d'obsequis, regals, donacions o aportacions, també, i en la mesura de 
les seues possibilitats ha estat subjecte actiu de totes estes accions. 
Així doncs s'ha obsequiat a cadascun dels predicadors i personalitats 

que ens han visitat amb una làmina emmarcada de Sant Jordi i un 
exemplar del conte Ja arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola; als 
patrocinadors de l'edició del conte, a les biblioteques municipals, 

escolars i privades del municipi amb un exemplar del mateix; als 
components de la Societat Musical de Banyeres i de la Coral Mariola, 
els intèrprets instrumentals, director i compositor de la Missa de Sant 

Jordi de Banyeres de Mariola, se'ls va obsequiar amb una làmina 
personalitzada de Sant Jordi, un exemplar del cartell i programa de mà 
de la XXXI edició de les Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi, 

un exemplar del llibre de mà i cartell de l'estrena de la Missa i un CD 
de la Missa editat per la Confraria, este últim també va ser regalat al 
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germà benedictí del Monestir de Montserrat de Barcelona, Josep 
Miquel Bausset, a l'haver col·laborat en l'adaptació del text de la 
Missa. Així mateix a les dues entitats se'ls va obsequiar amb una 

imatge d’El Monument a Sant Jordi. També se li va obsequiar a la 
Societat Musical de Banyeres amb una làmina emmarcada de Sant 
Jordi amb motiu de la seua participació en el concert commemoratiu 

del 80 Aniversari de la Fundació de la Confraria. 

 

A més dels xiquets batejats amb el nom de Jordi, esta Junta va 

obsequiar als fills dels propis membres de la Directiva que durant el 
període 2008-2011 han estat batejats o han celebrat la seua Primera 
Comunió, fent-se extensiu als fills de les persones que habitual i 

incondicionalment han treballat i col·laborat amb esta Directiva, 
concretament a Eliseo Aracil Mompó, Joan Martínez Sempere, Paula 
Ferre Albero, Lázaro Beneyto Antiller Lucía Cerdà Pascual, Lucía 

Albero, María Berenguer Vilanova, Adrián Albero Vañó, Mario 
Santonja Barceló, Elia Aracil Mompó, Carlos Romero Jiménez, i Pau 
Ferre Albero qui estava a punt de nàixer quan va concloure el nostre 

mandat al capdavant de la Confraria de Sant Jordi.  

 

Amb motiu de la inauguració del nou centre per als malalts 

d’Alzheimer, la Confraria va obsequiar a esta associació una làmina 
emmarcada de Sant Jordi, per a presidir l'accés a la seua seu social i 
centre de capacitació, tal com s'havia fet amb la Residència de la 

Tercera Edat. 
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No podem tancar este document sense reiterar el nostre més sincer 
agraïment a totes les institucions, comerços, confrares, veïns i Majorals 
de la Confraria de Sant Jordi que durant estos tres anys han estat al 

nostre costat col·laborant, aportant i protegint la nostra gestió i 
compromís. A més de totes les persones que han realitzat donacions o 
obsequis i que ja hem esmentat amb anterioritat, així com també als 

comerços que ens ajudat en la venda de loteria o material de la 
Confraria, sense oblidar als patrocinadors de projectes com el conte Ja 

arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola, o de la Missa de Sant Jordi 

de Banyeres de Mariola, entre altres; a les persones anònimes en els 
seus donatius per a sufragar els gastos de la restauració de l’Anda i de 

la Imatge de Sant Jordi i aquelles que han col·laborat amb les seues 
aportacions en els lampadaris, o simplement han realitzat una 
aportació econòmica de forma anònima per al que la Confraria poguera 
necessitar.  

 

És just també relacionar als festers, músics i particulars que han fet 
possible que els actes organitzats per la Confraria es portaren a terme 

sense cap tipus de problema i engrandint els mateixos amb la 
participació generalitzada de part del nostre poble, comunitat 
cristiana, musical i festera; el nostre més sincer agraïment als:  

 

PORTADORS DE LES BANDERINS DE LES 
COMPARSES:  

 

Relíquia 2008:  

Vicente Juan Moncho, Luis Segura, Antonio Ferre, José Silvestre 

Beneyto, Gregorio Huertas Martínez, Jorge Mataix Pérez, Santiago 
Ballester Belda, Juan Bautista Pastor López, José Luis Triguero 
Perales y Rafael García. 
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Sant Jordi 2009:  

Juan José Albero Vañó, Rafael Belda Doménech, Juan Ballester 
Sanegre, José Silvestre Beneyto, Rafael Latorre Pérez, Jorge Mataix 

Pérez, Santiago Ballester Belda, Juan Bautista Pastor López, 
Francisco Blanes Verdú, Andrés Vicent Puig. 

 

Relíquia 2009:  

Juan José Albero Vañó, Rafael Berbegal Bravo, Jorge Alfredo Molina 
Santonja, José Silvestre Beneyto, Gregorio Huertas González, Jorge 

Mataix Pérez, Rafael Moncho Moncho, Juan Bautista Pastor López, 
Francisco Blanes Verdú, Andrés Vicent Puig. 

 

Sant Jordi 2010:  

Juan José Albero Vañó, Rafael Belda Domenéch, Juan Ballester 
Sanegre, José Silvestre Beneyto, Rafael Latorre Pérez, Jorge Mataix 

Pérez, Santiago Ballester Belda, Juan Bautista Pastor López, 
Francisco Blanes Verdú, Andrés Vicent Puig. 

 

Relíquia 2010:  

Juan José Albero Vañó, Rafael Berbegal Bravo, Miguel Ángel Castelló 
Albero, José Silvestre Beneyto, Gregorio Huertas González, Jorge 

Mataix Pérez, Jordi Ballester Belda, Juan Bautista Pastor López, 
Francisco Blanes Verdú, Andrés Vicent Puig. 

 

Sant Jordi 2011:  

Juan José Albero Vañó, Antonio Beneyto Mira, Miguel Ángel Castelló 
Albero, José Silvestre Beneyto, Rafael Latorre Pérez, Jorge Mataix 

Pérez, Jorge Ballester Belda, Juan Bautista Pastor López, Francisco 
Blanes Verdú, Andrés Vicent Puig. 
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ESCORTES I PORTADORS DEL PAL·LI:  

 

Reliquia 2008:  

Vicente Belda Vázquez, Jorge Segura Beneyto, José Luis Castelló 
Belda, Joaquín Francés, José Muñoz, Juan Francés, Rafael Puig 
Albero, Juan Rafael Puig Miró, José Antonio Beneyto López, Jorge 

Puig Ferre, Luis Miguel Belda Mora, José Luis Beneyto Martínez, 
Lucila Navarro Ferre, Noelia Sanz Martínez, Francisco Beneyto Rizo, 
Francisco Beneyto Llopis, José Antonio Segura Beneyto, Juan Segura 

Beneyto, Gregorio Molina Mora y Rafael Vicedo Alal. 

 

Reliquia 2009:  

Vicente Belda Vázquez, Jorge Segura Beneyto, Javier Puig Miró, Mª de 
la Faz Molina Puig, Jaime Silvestre Molina, Jose Vicente Berenguer 
Valls, Pascual R. Ribera Fernández, Rafael Gandía Berenguer, José 

Belda Ferre, Francisco Javier Llamas Silvestre, José Martínez Molina, 
Fructuoso Ribera Albero, Vicente Francés Beneyto, Gregorio Sanchis 
Huertas, Jordi Francés Sanjuán, Pepe Pont, José Antonio Segura 

Beneyto, Juan Segura Beneyto, Camilo Sanegre Mateu y Rafael García 
Sempere. 

 

Reliquia 2010:  

Vicente Belda Vázquez, Jorge Segura Beneyto, Inma Jordá Ferre, 
Evaristo Jordá Ferre, Jaime Silvestre Molina, José Vicente Berenguer 

Valls, Juan Molina Sanjuán, Rafael Puig Albero, Camilo García Payá, 
Sergio Bodí Ferri, Luis Miguel Belda Mora, José Luis Beneyto 
Martínez, José Luis Sempere Alcántara, Vicente Francés Beneyto, 

Alejandro Sanjuán Belda, Sergio Mayor Sanjuán, Angel Sirera 
Beneyto, Juan Segura Beneyto, Raúl Ferre Molina y Rafael Vicedo 
Alal. 
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PORTADORS DEL GUIÓ DE SANT JORDI:  

 

Processó del Corpus:  

25/05/2008: Enrique Belda Ferre.  

14/06/2009: Enrique Belda Ferre. 

06/06/2010: Pilar Albero Asensio. 

 

Trasllats i Processons de Sant Jordi i de la Relíquia de 2008, 

2009, 2010 i 2011: Vicente Francés Francés.  

 

A tots i cadascun dels LECTORS EN LES CELEBRACIONS 
EUCARÍSTIQUES: 

 

Relíquia 2008: Jorge Juan Francés i Octavio García Sempere 

 

Sant Jordi 2009: Raquel Mataix Mora i Octavio García Sempere 

 

Missa del Cementiri 2009: Juan Juan Ferre i Jorge Juan Francés 
Albero 

 

Relíquia 2009: Joaquín Albero Ribera i Lourdes Alonso Jordá  

 

Sant Jordi 2010: José Vicente Berenguer Valls i María Amigó 

Avellán. 
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Missa del Cementeri 2010: Francisco Sanchis Francés, José Antonio 
Segura Beneyto i Juan Juan Ferre. 

 

Relíquia 2010: Sergio Bodí, Luis Miguel García i Francisco Sanchis.  

 

Sant Jordi 2011: María Pilar Mora Beneyto i Álvaro Belda Silvestre. 

 

Missa del Cementeri 2011: Suspesa a causa de la forta pluja.  

 

A les BANDES DE MÚSICA que han col.laborat en la celebració 

de la Missa del Cementeri: 

 

2009: Lloc nou d’En Fenollet, banda oficial de la filà Moros Vells. 

2010: Unió Musical Llanera de Ranes, banda oficial de la filà 

Estudiants. 

 

A tots els PREDICADORS que han presidit les celebracions 

eucarístiques i misses majors:  

 

7 de setembre de 2008: Juan Melchor Seguí Sarrió, Rector de Santa 

Maria d’Ontinyent. 

 

23 d’abril de 2009: José Enrique Pérez Asensi, Rector de la veïna 

población d’Aielo de Malferit.  
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6 de setembre de 2009: Juan Pérez Navarro, ex–dean de la Catedral 
Diocesana de València. 

 

23 d’abril de 2010: Agustín García Gascó-Vicente, Cardenal-
Arquebisbe Emèrit de València. 

 

25 d’ abril de 2010: Salvador Jiménez Valls, Bisbe de Menorca. 

 

5 de setembre de 2010: Manuel Soler Espí, canonge de la Catedral 
Diocesana de València. 

 

30 d’abril de 2011: Enrique Abad Domenech, Rector de Sant Josep de 
Carolines, Alacant. 

 

Així com a les persones, que en nom propi o com representants 

d'institucions, han respost a la nostra INVITACIÓ i han accedit a 

visitar-nos:  

 

6 de setembre de 2009: Miguel Domínguez, tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de València. 

 

23 d’abril de 2010: Mª Carmen Jiménez y Juan Molina, 
vicePresidents de la Diputació Provincial d’Alacant. 

 

També volem felicitar a Esther Albero Asensio, Ofelia Silvestre 
Santamaría i Ernest Berenguer Vilanova, a l'haver resultat agraciats 

amb el QUADRE DE LA IMATGE DE SANT JORDI que es 
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sorteja el dia 25 d'abril, al finalitzar la missa del Cementeri, de 2009, 
2010 i 2011, suspès a causa de la pluja i realitzat el dia de l’Octavari de 
la Confraria el 3 de maig, respectivament. Arribats a este punt volem 

agrair de forma especial al confrare que anònimament ve obsequiant de 
forma altruista a la Confraria amb el quadre que es destina 
exclusivament a este menester.  

 

I finalment, el nostre més sincer agraïment i gratitud a cadascuna de 
les nostres famílies, que han sabut acceptar i sobredur el nostre temps 

de dedicació i treball en, per i per a la Confraria de Sant Jordi.  
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