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Acostament de la Confraria als confrares  

 

Amb la voluntat d'acostar la labor de la Junta Directiva i les 
instal·lacions de la Seu Social als confrares i veïns, vam acordar 
instaurar el Dia del Confrare, de manera que tots els primers 
divendres de cada mes, la Seu estaria oberta, amb un horari de 20:00 a 

22:00 h perquè totes aquelles persones que volgueren acudir a 
expressar els seus suggeriments, recomanacions, gestionar altes, 
baixes, o qualsevol altre tipus de consultes ho feren directament a la 

Junta Directiva. Este servei es va iniciar el 3 d'octubre de 2008.  

 

Amb esta iniciativa, commemoràvem d'alguna forma el 10 aniversari 

de la inauguració de la Seu, beneïda pel Bisbe Rev. Rafael Sanus, el 3 
de maig de 1998; és a dir la posàvem a plena disposició dels confrades i 
veïns. 
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Estudi del Reglament intern dels Majorals de la 
Confraria de Sant Jordi  

 

Recollides des d'un primer moment les inquietuds d'alguns Majorals i 
amb l'ànim de definir clarament la labor i compromís del seu càrrec i 

evitar possibles discrepàncies, divergències o conflictes que pogueren 
originar-se en el futur en el si dels mateixos, està en procés d'estudi el 
Reglament intern per a este órgan, en el qual es recullen 

principalment, el fonament dels Estatuts de la Confraria, els apunts 
aportats per alguns Majorals i les aportacions realitzades per esta 
Junta Directiva, tot això amb la finalitat de redactar un esborrany de 

Reglament per a la seua aprovació per l'Assemblea General de la 
Confraria. L'esborrany es va aprovar en la reunió de la Junta Directiva 
de 18 de març de 2011, trobant-se ara en fase d'estudi pels Majorals 

per a aportar suggeriments o modificacions prèvies a la seua aprovació 
definitiva i entrada en vigor; no podent tancar-se abans del traspàs de 
Junta Directiva, a l'haver sol·licitat alguns Majorals més temps per a 
poder acabar d'estudiar i analitzar l'esborrany presentat, per al seu 

consens. 
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ACTIVITATS INSTITUCIONALS:  

 

Sol·licitud de suport a la declaració de BIC dels actes 
del Cementeri  

 

A pesar que el traspàs efectiu de Juntes Directives es va formalitzar el 
14 de juny de 2008, l'actuació institucional de la nostra Junta es va 

iniciar amb l'adhesió de la Confraria 

el dia 5 de juny de 2008, a la 
sol.licitud de l'Ajuntament de 3 de 
juny, per a sol·licitar a la 

Conselleria de Cultura la declaració 
de Bé d'Interès Cultural de caràcter 
immaterial dels actes del 25 de abril 

aportant l'escàs material, que a 
pesar de tractar-se d'un acte que 
organitza la pròpia Confraria, es va 

poder trobar en el nostre arxiu. Este 
fet ens va dur a plantejar-nos la 
necessitat d'escometre la catalogació 

i configuració de tot el material documental, fotogràfic, etc., que posseïa 
la Confraria. Així mateix la Junta Directiva va col·laborar amb la 
Comissió de Festes, mitjançant la remissió d'un escrit conjunt a tots els 

festers, disparadors i confrares convidant-los a participar massivament 
en l'acte del Cementeri del dia 25 d'abril de 2010 (La Crònica de 

Banyeres núm. 74 de novembre 2008 i núm. 89 de març de 2010, 

Informació d'Alacant, 26 d'abril de 2009 i 26 d'abril de 2010, Ciutat 

d'Alcoi 22 de març de 2010 i 25 d'abril de 2010).  
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Elaboració del nou Reglament de la Comissió de 
Festes  

 

A la fi de l'any 2008 la Comissió de Festes va decidir emprendre la 
modificació del 

seu Reglament 
de 1998; la 
Confraria de 

Sant Jordi va 
formar part de 
l'equip de 

treball per a 
elaborar el nou Reglament, sent convidats expressament, al que es 
donaria forma legal a l'aprovar-se com Reglament municipal, i per tant 

com norma administrativa. A la fi de novembre de 2009 estava llest el 
primer esborrany que va ser sotmès al procés de revisió i presentació 
d'al·legacions per part de les comparses i resta d'estaments que 
conformen la Comissió de Festes. El 15 d'abril de 2010 la Confraria de 

Sant Jordi va presentar un total de 23 al·legacions, les quals van ser 
acceptades pràcticament en la seua totalitat. El Reglament està en 
vigor des del dia 25 de desembre de 2010, a l'haver estat aprovat 

definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 30 de novembre de 
2010 i ser publicat en el BOP d'Alacant de 24 de desembre de 2010 
(Ciutat d'Alcoi de 2 de setembre de 2010).  

 

A més la Confraria ha estat present en quants actes culturals, socials, 
etc., han tingut lloc en el municipi, acudint a tots els actes als quals ha 

estat convidada com presentacions de llibres, concerts, conferències, 
exposicions, fins i tot, el nostre President va participar com membre del 
jurat encarregat de triar el cartell anunciador de la Cavalcada de Reis 

de l'any 2009.  
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Junta Central de Confraries de la Parròquia de Santa 
Maria de Banyeres de Mariola  

 

El 15 de gener de 2011 es va posar en marxa al si de la Parròquia de 
Santa Maria de Banyeres de Mariola el projecte per a la creació, 

organització i funcionament de la Junta Central de Confraries; la 
Confraria de Sant Jordi, com part integrant de la parròquia, ha estat 
representada pel nostre President, i fins i tot en el Saló de la Seu s'han 

celebrat algunes de les sessions de treball al llarg de l'any 2010 i inicis 
del 2011. Estant en l'actualitat el procés de constitució en fase de 
reflexió i estudi dels possibles estatuts de constitució, consell directiu, 

etc.  

 

La Junta de la Confraria també va 

participar en les corresponents 
processons del Corpus celebrades el 
25 de maig de 2008; el 14 de juny de 
2009 i 6 de juny de 2010.  
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PROMOCIÓ DE LA CULTURA 

 

Jornades musicals de l’Octavari de Sant Jordi  

 

Una de les prioritats com assignatura pendent de les tasques de la 

Confraria era recuperar el protagonisme de la mateixa en 
l'organització, programació i execució de les Jornades Musicals de 
l’Octavari de Sant Jordi, que havia perdut en els últims anys, 

aconseguint així que la Confraria recuperara la seua responsabilitat i 
protagonisme com entitat que va recuperar la celebració de les 
activitats culturals que antany se celebraven amb motiu de les Festes 

de Sant Jordi,  l'any 1979.  

 

Casualment, en l'any 2009 es commemorava el XXX Aniversari de la 

celebració de les Jornades Musicals, les més antigues que se celebren 
de forma ininterrompuda a la Comunitat Valenciana, pel que a més de 
participar en l'elecció dels concerts a interpretar, la Confraria va 

assumir també les tasques de co-presentació, muntatge i desmuntatge 
dels escenaris i publicitat, optant per convidar personalment a tots els 
confrares a les mateixes, amb la finalitat d'incrementar l'assistència i 

per tant la seua importància i repercussió. 

 

En esta ocasió l'elaboració del cartell va correspondre, per elecció 

conjunta amb els responsables de la Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament, a Miguel Ángel Santonja López, qui va utilitzar com base 
del cartell una imatge de Sant Jordi de Jaume Huguet. Per primera 

vegada es va repartir una octavilla, reproducció del cartell anunciador, 
amb els programes de cadascun dels concerts, a tots els confrares, per a 
incrementar i potenciar l'assistència de públic als concerts. 
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Els concerts de la XXX edició van córrer a càrrec de l'Orquestra 
Filharmònica de la Universitat de 
València, baix la direcció de 

Beatriz Fernández Aucejo el dia 10 
de maig que va interpretar el 
Concert per a trompeta i orquestra 

en mi bemol M de Haydn i la 
Simfonia núm. 4 en si bemol M 

Opus 60 de Ludwig van 

Beethoven. El segon es va celebrar 
el 17 de maig i va consistir en un 
concert d'òrgan a càrrec de 

l’organista Miquel González, qui 
va interpretar obres d'Antonio de 
Cabezón, Juan Bautista 

Cabanilles, Sebastián Aguilera Heredia, José Elies, P. Antonio Soler, 
Hilarión Eslava i Magi Ponti. Van clausurar esta edició l’Ensemble de 
Vents de la Societat Musical de Banyeres, baix la direcció de Rafael 

García Vidal amb obres de Richard Strauss, Igor Stravinsky, Paul 
Dukas i Joaquín Rodrigo el dia 24 de maig.  

 

Per a publicitar els concerts es van editar cartells, octavilles i 
programes de mà en el patrocini de la qual van col·laborar alguns dels 
capitans de les Festes 2008-2009 (Al.leluia núm. 1.741 del 4 al 10 de 

maig i 1.743 del 18 al 24 de maig de 2009).  

 

Per a la XXXI edició, de l'any 2010 vam insistir davant la Regidoria de 

Cultura que un dels concerts hauria de ser la interpretació de la Missa 

de Sant Jordi, així a més de premiar i reconéixer el treball de més de 7 
mesos tant de la Coral com del grup de músics de la Societat. Musical 

de Banyeres que van interpretar la seua estrena, donàvem 
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l'oportunitat d'escoltar-la a la gran quantitat de veïns que no van poder 
assistir a l'estrena de la mateixa, al realitzar-se durant la Missa major 
del dia 23 d'abril. Així la Missa de 

Sant Jordi va inaugurar les XXXI 
Jornades Musicals de l’Octavari de 

Sant Jordi el dia 2 de maig juntament 
amb la interpretació de vàries peces 
musicals que va interpretar 

l’Ensemble de Vents de la Societat 
Musical de Banyeres de Mariola. El 9 
de maig va tindre lloc el segon dels 
concerts en el qual l'Orquestra 

Sinfònica Ciutat d’Elx dirigida per 
Leonardo Martínez va interpretar Les 
Danses populars romaneses de Bela 

Bartok, la Suite Holdberg de E.Grieg, Divertimento en re M KV 136 de 
W.A. Mozart i Aquarel·les valencianes de E. López Chavarri; es va 

concloure l'edició de les Jornades el 16 de maig amb el concert d'òrgan 
a càrrec dels organistes María Fuster i Joxe Benantzi (La Crònica de 

Banyeres núm. 90 d'abril de 2010 i núm. 91 de maig de 2010 i Al.leluia 

núm. 1794 del 10 al 16 de maig de 2010).  

 

El cartell anunciador i el programa de mà d'esta edició el va 

confeccionar l'artista local Rafael Payá Abad, qui va utilitzar la imatge 
de Sant Jordi i el drac situat en el retrocor de la catedral de Southwark 
de Londres, amb el patrocini de la Confraria i la col·laboració de dues 

capitanies de l'any 2009-2010, ja que a pesar d'haver sol·licitat una 
subvenció a la Conselleria d'Educació per a la difusió d'activitats 
culturals, mitjançant acord de 7 de maig de 2010, la mateixa ens va ser 

denegada per Resolució de la Consellera de Cultura i Esport de 30 de 
setembre de 2010. 
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La celebració de les XXXII Jornades Musicals, de l'any 2011, es van 
caracteritzar fonamentalment per la reducció del nombre de concerts 

degut tant a problemes 

pressupostaris de l'Ajuntament 
com a la cita electoral del 22 de 
maig (eleccions municipals i 

autonòmiques), a pesar de la 
insistència de la Confraria en no 
disminuir el nombre de concerts, 

però també davant la 
impossibilitat temporal de 
programar un tercer concert a 

càrrec de la Confraria. No obstant 
això la reducció del nombre de 
concerts en esta edició el primer 

d'ells estava avalat per la seua gran qualitat, importància i 
envergadura. El 8 de maig es va inaugurar l'edició de 2011 de les 
Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi amb el concert La Passió 

segons Sant Mateu de J.S. Bach. En la interpretació de l'obra, un total 
de 30 peces, van intervindre l'Orquestra Filharmònica de Requena, 
amb un total de 40 músics, el Cor de cambra Ad Libitum de l'Escola 

Coral de Quart de Poblet amb 70 intèrprets, l'Orfeó Veus Juntes de 
Quart de Poblet, compost per 50 xiquets i xiquetes i 6 solistes 
estudiants de cant del Conservatori professional de música de Torrent i 

del Conservatori superior de música Joaquín Rodrigo de València; tots 
ells dirigits per Francesc Gamón, amb l'assessorament d'Emilia 
Hernández professora de cant, Jordi Blanch i Francisco Melero, 

directors musicals (Al.leluia núm. 1.845 del 2 al 8 de maig de 2011 i 
núm. 1.846 del 9 al 15 de maig de 2011).  
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La preparació de l'escenari va ser tot un repte quant a infraestructura, 
espai i material; però el resultat del concert va superar amb escreix 
l'esforç realitzat.  

 

El conjunt instrumental Spanish Brass Luur Metalls, quintet de vent-
metall, va tancar les Jornades el dia 15 de maig amb la celebració del 

segon concert amb la interpretació de peces de Haendel, J.S. Bach, 
Victor Ewald, Manuel Palau, Agustín Lara, Tomás Bretón, Enrique 
Granados, Gerónimo Giménez, Pascual Piqueras, Antonio Carlos 

Jobim, Lee Morgan i Fats Walter. 

 

La guanyadora del concurs de disseny organitzat pel MI Ajuntament 

per a la portada del programa i del cartell anunciador de Festes de 
2010 i 2011, en la categoria de millor artista local, Montse Belda 
Ramos va dissenyar i va confeccionar el cartell i el programa de mà, 

amb una imatge de Sant Jordi matant al drac pintat en una de les 
façanes del castell de Neuschwanstein (Baviera); cartell i programa 
que van anar íntegrament patrocinats per la Confraria de Sant Jordi.  

 

Com és costum des de fa ja uns anys, les imatges que s'utilitzen en el 
disseny i confecció del cartell i programa de mà de les Jornades 

Musicals de l’Octavari de Sant Jordi són aportades per la Junta 
Directiva de la Confraria de Sant Jordi, amb l'afany d'engrandir i 
donar a conèixer i divulgar l'extensa iconografia que fa referència al 

nostre Patró.  
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Mercat Medieval  

 

La Comissió de Festes de Santa Maria Magdalena a través del seu 
President ens va convidar a participar en l'edició de 2009 del Mercat 
Medieval que 

se celebra 
anualment 
amb motiu de 

les Festes en 
honor a la 
patrona de 
Banyeres, per 

això vam 
estudiar la 
possibilitat de 

muntar una 
paraeta per a 
vendre roda balcons, clauers, imants, llibres de la Confraria, làmines 

de Sant Jordi i exemplars del conte Ja arriba Sant Jordi a Banyeres de 

Mariola que havíem editat. Acceptada la invitació, a partir del mes de 
juny de 2009 vam començar a preparar el muntatge i decoració de la 

paraeta en la qual van col·laborar activament amb la Junta Viviana 
Silvestre Silvestre i Leonardo Ferre Albero, fent partícips als fills dels 
membres de la Junta que volgueren col·laborar. Així vam preparar tot 

el material disponible per a la venda, fins i tot lots d'exemplars amb 
estampes, gojos, ventalls, etc., que estaven emmagatzemats en 
quantitats importants, de manera que seria una manera de donar 

eixida a dit material. Així mateix vam confeccionar una senzilla 
indumentària per als xiquets, d'acord amb l'ambientació medieval del 
mercat, aconseguint amb esta activitat un resultat molt positiu, no 

només pels beneficis obtinguts en la venda, sinó per l'ambient 
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aconseguit entre la Junta i els xiquets no només durant el cap de 
setmana del Mercat Medieval, 17, 18 i 19 de juliol, sinó durant els dies 
de preparació del material i sobretot amb la confecció i la prova de la 

indumentària. A més va ser una de les formes d'involucrar i fer 
partícips als xiquets en el treball i dedicació dels pares en pro de la 
Confraria. Van estar amb la Junta tot el cap de setmana els xiquets 

Paula i Leonardo Ferre Albero, Jordi Ribera Fernández, Javier i Belén 
Francés Martínez, Xavier González Mataix, María i Jordi Esteve 
Belda, Joan Martínez Sempere i Jordi Ferre Albero. 

 

La paraeta va ser muntada sobre una carpa que la pròpia Comissió de 
Festes de Santa Maria Magdalena ens va prestar, que va ser decorada 

amb teles aportades per l'empresa Fernando Cerdá e Hijos, i uns 
cartells de fusta pintats per a este menester.  

 

La Llum De Les Imatges  

 

La Fundació La Llum de les Imatges de la Generalitat Valenciana en 

la seua labor de recuperar i intervindre en benefici dels béns artístics 
mobles i immobles, i difondre el patrimoni històric-artístic valencià en 
diferents àmbits i temes, va organitzar per a l'any 2011 la 9a edició 

amb el lema Camins d’Art basada en la devoció i religiositat popular 

que reflecteixen les advocaciones i Patronatges dels gremis i col·lectius 
socials, valorant l'espiritualitat i la religiositat dels habitants de la 
comarca de l’Alcoià. L'exposició tindria la seua seu en la veïna ciutat 
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d'Alcoi, per a això a principis de 2010 van visitar Banyeres els delegats 
de la fundació i els responsables de la Rectoria Episcopal de la nostra 
comarca, per a la primera selecció de peces a exposar, entre les triades 

per a l'exposició van escollir la maqueta de la imatge d’El Monument a 

Sant Jordi de Manuel Boix. Segons l'organització, la pròpia Fundació 

s'encarregaria dels gastos de transport, embalatge i segur de l'obra 
durant els 10 mesos que estiguera en l'exposició oberta al públic. El 24 
de maig de 2010 es va formalitzar la sol·licitud de préstec de la 

Confraria a favor de la Fundació.  

 

El dia 3 de març de 2011, la pròpia empresa de transport de la 
Fundació de La Llum De Les Imatges va recollir la figura i va lliurar a 

la Confraria els certificats de transport i del segur de la mateixa.  

 

La Confraria va assistir a l'acte d'inauguració de l'exposició el dia 23 de 

març, responent 
a la invitació de la 
Fundació, 

representada per 
alguns membres 
de la Junta Directiva 

a qui va 
acompanyar Jorge 
Juan Francés, qui fóra 

President de la Junta de la Confraria que va realitzar el projecte d’El 

Monument a Sant Jordi (Al.leluia núm. 1.794 del 10 al 16 de maig de 
2010, núm. 1.795 del 17 al 23 de maig de 2010, núm. 1.840 del 28 de 

març al 3 d'abril de 2011, núm. 1.844 del 25 d'abril al 1 de maig de 
2011 i núm. 1.845 del 2 al 8 de maig de 2011, La Crònica de Banyeres 
núm. 101 d'abril de 2011).  
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El resultat de l'exposició, pel que es refereix a la cessió temporal per la 
Confraria de la maqueta de la imatge d’El Monument a Sant Jordi, ha 

resultat magnífica; no només per l'orgull que un objecte del nostre 
patrimoni forme part del conjunt de l'exposició, sinó també per 
l'exquisit gust dels organitzadors, que van situar la imatge, en el 
Temple Parroquial de Santa Maria d'Alcoi, amb un fons a escala que 

representa la silueta d’El Monument en el Conjurador, als peus del 
Castell de Banyeres, la qual facilita al visitant la visió del mateix en el 

lloc on es troba situat.  

 

La Consellera de Cultura i Esport Trinidad Mª Miró Mira ens va 
obsequiar posteriorment amb un exemplar del magnífic catàleg editat 

per la seua Conselleria amb motiu de celebrar-se esta exposició.  

 

El catàleg amb unes 

dimensions de 23 x 25 x 5 cm 
i un total de 671 pàgines amb 
dues guardes, mostra a la 

perfecció totes les obres 
exposades en l'exposició 
juntament amb les seues 

fitxes explicatives; i cal 
destacar les cedides per la Parròquia de Santa Maria: un Porta-Pau de 
plata sobredaurada, la Capa Pluvial del Tern de Sant Jordi, obsequiat 

al nostre poble per l'expresident del govern Sr. José Canalejas; i l'obra 
cedida per la Confraria de Sant Jordi: la maqueta en bronze, 
reproducció d’El Monument a Sant Jordi, realitzada per l'artista 

valencià Manuel Boix. 

 

A més es pot admirar l'excepcional Calvari, obra de Joan Reixach, 

realitzat al voltant de 1460-1465, que coronava el retaule del antiguo 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Conjurador�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=consellería�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=sobredorada�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Terno�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Canalejas�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Reixach�


169 
 

Temple de Banyeres de Mariola, que tenia a la Mare de Déu de la 
Misericòrdia com titular. Esta obra pertany des de 1992 a la col·lecció 
particular Casa Masaveu d'Oviedo i anteriorment havia format part de 

la col·lecció Ramón Aras de Neguri de Bilbao. 
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ACTES  

 

La preparació i organització dels actes religiosos de les Festes, tant de 
Sant Jordi com de la Relíquia va continuar basant-se en l'autonomia de 
la Confraria per a la seua organització, sense oblidar la comunicació, 

col·laboració i coordinació, inexcusablement necessàries, amb la 
Comissió de Festes respecte dels actes cívics de les mateixes; de fet la 
Confraria va participar en la redacció del projecte del nou Reglament 

de la Comissió de Festes i va presentar al·legacions en el seu moment; 
també ha col·laborat anualment en la confecció del Programa de Festes 
aportant per a cadascuna de les seues edicions un article referent a la 

mateixa i va assistir a l'assemblea de la UNDEF celebrada en 2010 
amb motiu de la reincorporació de Banyeres de Mariola a esta entitat 
festera, celebrada a Bocairent en 2010 (La Crònica de Banyeres de 

núm. 73 d'octubre de 2008, Informació d'Alacant de 20 de setembre de 
2008 i Ciutat d'Alcoi de 24 d'abril de 2010); també va participar en la 
determinació del calendari fester per a l'any 2011, aprovat 

definitivament el 8 d'abril de 2010 i el Saló de la Seu va acollir la 
reunió anual de Consiliaris de les Festes de Moros i Cristians de les 
poblacions pertanyents a la UNDEF en la seua edició de 2010 (La 

Crònica de Banyeres núm. 88 de febrer i núm. 89 de març de 2010 i 
Al.leluia núm. 1.783 del 22 al 28 de febrer de 2010).  

 

Quant als actes de Festes, a més de participar i assistir a tots quants 
va ser convidada, també el nostre President va formar part del Jurat 
del cartell anunciador de la Cavalcada de Reis 2009 (La Crònica de 

Banyeres núm. 86, de desembre de 2009), i del Jurat del IV Concurs de 
Fotografía Digital en els apartats blanc i negre i color; vam aconseguir 
que la Confraria i Comissió de Festes de Sant Jordi arribaren a un 

nivell de comunicació i col·laboració òptim gràcies a la labor i el treball 
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constant de les representants de la Confraria en la Comissió de Festes, 
María José Mataix Francès i Clara Aracil Samper.  

  

Quant a la recepció d'autoritats, capitans, bandereres i directius de les 
comparses en Temple Parroquial per a la celebració de l'Ofrena, 
Eucaristia i processons, esta Junta va continuar amb el sistema i 

protocol seguits per les juntes directives precedents.  

 

Respecte a l'organització dels actes religiosos responsabilitat de la 

Confraria, en la Processó de la Relíquia del dia 7 de setembre de 2008, 
es va estrenar el nou model de caputxes per als ciris que s'utilitzarien 
en totes les processons en què participara la Junta durant el període 

2008-2011. També vam observar que l’eixida de les processons dels dies 
de Sant Jordi i de la Relíquia podien millorar, sobre tot estètica i 
organitzativament si la processó arribava perfectament formada a la 

plaça Major; per a això, veient que algunes comparses organitzaven la 
seua formació en l'encreuament del carrer Sant Jordi amb el carrer 
Sant Antoni, vam decidir situar el Guió, signe i senyal de l'inici de les 

processons, a l'altura de la porta lateral del Temple en el carrer Sant 
Jordi, d’esta forma totes les comparses que formaven darrere del 
mateix arribaven perfectament formades a la plaça Major. Per a això 

ens vam reunir amb els presidents de les comparses qui van acceptar 
la proposta i van col·laborar en la labor d'organització i formació dels 
seus respectius festers.  

 

Així doncs, vam decidir situar en la Processó del Dia de Sant Jordi de 
2010, la Imatge del nostre Patró, més de costat de manera que tots els 

festers i veïns que participaven en la mateixa tingueren una vista 
directa del Sant, que fins a la data, per estar excessivament centrat a 
les graderies no tenien, i al mateix temps a l'hora d'incorporar-se la 

carrossa amb la Imatge, la Junta Directiva i les autoritats a la 
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Processó, no havíem de parar la comitiva de festers que ja estaven 
entrant en el Temple Parroquial.  

 

Quant a la Relíquia, el principal objectiu va ser recuperar, dignificar i 
donar major solemnitat a l’exida i l’entrada de la Relíquia des de l'Altar 
Major del Temple i l’eixida del Pal·li tant respecte als portadors del 

Pal·li com als escortes, tasca que vam escometre ja en la Relíquia de 
2008 amb un bon resultat, que sobretot han agraït els festers que 
durant estos tres anys han acompanyat a la Relíquia, en la seua 

Processó, bé portant el Pal·li o bé realitzant l'escorta; i els veïns, la 
major dignitat amb que ha eixit i incorporat la nostra Relíquia a la 
Processó. 

 

A pesar que esta Junta Directiva havia cursat les oportunes invitacions 
als presidents, i a tots els membres de la Comissió de Festes, per a la 

seua assistència a la celebració de les misses solemnes i a les 
processons del Dia de Sant Jordi i de la Relíquia, responent 
magníficament a les nostres invitacions, els presidents de les 

comparses van sol·licitar formalment, a través del President de la 
Comissió de Festes, participar tant en les misses com en les processons 
de forma oficial, d'esta manera en la reunió de la Junta Directiva de 22 

de gener de 2010, després de mostrar la satisfacció per esta petició, es 
va acordar unànimement acceptar oficialment la proposta, reservant-
los en les processons i trasllats un lloc al costat de la bandera i 

l'abanderada de la respectiva comparsa, tal qual es fa en els trasllats; i 
quant a les misses vam reiterar la invitació personal als presidents a 
les celebracions eucarístiques, en les quals des dels nostres inicis com 

Junta Directiva havien tingut un lloc reservat en l'interior del Temple, 
des de setembre de 2008; l'acord es va notificar a cada comparsa i a 
cada president al març de 2010.  
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A pesar del significat especialíssim i del sentiment amb que tots els 
festers participen en les salves del Dia 25 d'Abril, també és cert que 
cada comparsa segueix un protocol distint. L'objectiu de repassar este 

acte, no era tant en sentit protocol·lari, ja que no es pot obligar que 
totes les comparses renuncien al seu costum en pro de crear un protocol 
nou, i a més perquè enteníem que per a la Festa era molt més ric 

mantindre la pluralitat de criteri de cadascuna de les deu comparses; 
però sí es podia millorar algun aspecte com la uniformitat de les 
oracions a resar, l'actitud del fester que resa en cada comparsa, etc., 

aspectes que sens dubte millorarien sensiblement l'entrada de les 
comparses en el cementeri i el rés de les oracions acompanyades de les 
salves d’arcabusseria en record de tots els nostres avantpassats. Per 

altra banda la Confraria ja s'encarregava de preparar i controlar la 
megafonia, recordar la importància de situar bé als capitans, recordar 
als encarregats de resar de cada comparsa el protocol a seguir en les 

oracions, així com la invitació a les bandes de música i recordatori del 
protocol a seguir en el moment de la Consagració durant la celebració 
de la Missa al Cementeri.  

 

També va ser motiu de felicitació el fet que el Dia 25 d'Abril de 2010 
predicara en la Missa del Cementeri, per primera vegada en la història 

un Bisbe, en este cas el Rvd. Salvador Jiménez Valls, Bisbe de 
Menorca, qui havia estat anys abans uns mesos al servei de nostra 
Parròquia, compartint l'esmorzar en el Sant Crist amb la filà de 

Cristians, ja que sent coneixedors de la seua inquietud per conèixer les 
nostres Festes, la Junta Directiva va mantindre converses amb la 
citada filà per a organitzar l'assistència dels sacerdots participants en 

la Missa del Cementeri i del nostre President a l'esmorzar que la 
comparsa organitza després de la celebració de la missa en el Camp 
Sant, al ser la filà més antiga i que esmorza en l'esplanada del Sant 

Crist.  
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A més i aprofitant el desplaçament del Pal·li des de la Seu al 
Cementeri, vam traslladar cadires plegables, en quantita suficient, 
perquè les persones majors, que assisteixen a la Missa la pogueren 

seguir amb major comoditat.  

 

 

MATERIAL  

 

Una de les prioritats d'esta Junta ha estat cuidar al màxim la 
iconografia de les imatges i textos a utilitzar en les estampes dels gojos, 
paperetes de loteria, cartells de les Jornades Musicals i cartells 

anunciadors de commemoracions especials, en els textos de les 
decimetes del Dia de Sant Jordi, les caputxes dels ciris, etc. L'objectiu a 
conseguir ha estat trobar iconografia adequada, amb un significat 

especial per a cada esdeveniment, i sobretot, intentar que fóra del gust 
de la major part dels destinataris. Per això vam acordar utilitzar per a 
les paperetes de loteria de Nadal imatges de Sant Jordi pròpies del 
nostre poble, completes o si escau el detall principal; i per a l'estampa 

dels gojos, cartells de les Jornades Musicals i cartells d'esdeveniments 
especials el plantejament va ser no encasellar-nos en pintures o 
escultures i retaules, sinó anar variant en les tècniques artístiques 

utilitzades en la representació de la imatge del nostre Patró, així 
podem destacar la utilització de pintures, escultures, brodats, elements 
d’orfebreria, etc.  

 

Per a això hem contat amb el grandíssim fons iconogràfic de Sant 
Jordi, que ens han ofert col·laboradors incondicionals, al posar a la 

nostra disposició tot el seu material particular sobre la iconografia 
georgina. Així mateix hem utilitzat una gran quantitat d'informació 
bibliogràfica i telemàtica que ens ha permès ampliar el catàleg 
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d'imatges a utilitzar, i ja no només d'àmbit nacional sinó també 
mundial.  

 

Respecte de les DECIMETES, i a pesar de les queixes d'alguns veïns 
pels ínfims problemes que provoquen en les teulades particulars 
d'alguna vivenda de la plaça Major, vam seguir amb el costum de 

llençar-les els dies de Sant Jordi a l’eixida de la Missa Major, i 
excepcionalment amb motiu del 80 Aniversari de la Fundació de la 
Confraria, el dia de la Relíquia de 2008. A més dels textos acostumats 

de felicitació als cofrades, comparses, veïns, visitants, institucions 
locals com l'Ajuntament, la Comissió de Festes i la Parròquia de Santa 
Maria, les bandes de música, dolçaines, coral Mariola, als scouts per 

celebrar el dia del seu Patró, onomàstica, etc., en cada ocasió hem 
volgut deixar constància de les següents efemèrides:  

 

- Relíquia 2008: Commemoració del 80 Aniversari de la Fundació de la 
Confraria.  

- Sant Jordi 2009: Commemoració del 40 aniversari de l’Himne a la 

Festa, 30 aniversari de la celebració de les Jornades Musicals de 
l’Octavari, felicitació a Banyeres de Mariola pel 300 Aniversari de la 
Concessió dels Privilegis com a poble.  

- Sant Jordi 2010: Celebració de la restauració de l’Anda i de la Imatge 
de Sant Jordi i l'estrena de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de 

Mariola. 

- Sant Jordi 2011: Commemoració del 32 aniversari de les Jornades 
Musicals de l’Octavari de Sant Jordi, del 83 aniversari de la fundació 
de la Confraria, del 84 aniversari de la Proclamació Canònica de Sant 

Jordi com Patró de Banyeres, del 67 aniversari de la benedicció de la 
Imatge de Sant Jordi el Xicotet, del 13 aniversari de la benedicció de la 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=DECIMETES�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Plaça�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Major�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cofrades�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Comissió�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Festes�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Scouts�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=efemérides�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Festa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Missa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Xicotet�


179 
 

Seu de la Confraria i la felicitació a la nova Junta Directiva de la 
Confraria de Sant Jordi.  

 

Les imatges utilitzades per a les estampes dels GOJOS durant el 

nostre període de Junta Directiva han estat:  

 

- Relíquia 2008: Imatge de Sant Jordi a cavall 
llancejant al drac. Escultura anònima en fusta 
policromada, del segle XVII, situada en l'església 

Parroquial de Fuentes de Ebro (Saragossa). 

 

 

- Sant Jordi 2009: Imatge cedida per JMSE de 
Sant Jordi de Antonio Sadurní, del segle XV. 
Fragment del tapís brodat (1450-1451). Situat 

en la Capella de Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat de Barcelona.  

 

 

- Relíquia 2009: Sant Jordi i la princesa. Oli sobre 
taula, anònim del segle XVI, situada en l'església 

Parroquial de Caminreal (Terol). 

 

 

- Sant Jordi 2010: Sant Jordi matant al drac, de 
Entwurf Bernt Notke. Situada en la Catedral de 
Sant Nicolau d'Estocolm  (Noruega). 
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- Relíquia 2010: Detall del Reliquiari de plata que 
conté la Relíquia de Sant Jordi, duta des de Roma a 

Banyeres de Mariola pel religiós del nostre poble 
Juan Bautista Doménech en 1780.  

 

 

- Sant Jordi 2011: Sant Jordi a cavall qui llanceja al 
drac. Escultura de fusta daurada de Juan de 

Moreto, de 1523. Està situada en la Capella de Sant 
Miquel, Catedral de Sant Pere de Jaca (Osca).  

 

 

 

 

Les CAPUTXES per als ciris de les processons les vam dissenyar 

immediatament perquè estigueren a punt per a la Processó de la 
Relíquia de 2008, al no tindre’n cap en estoc, i a més serien utilitzades 

per a totes les processons en les quals participara la Junta (trasllats, 
Sant Jordi, Relíquia i Processó del Corpus). 
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Les caputxes mostren els símbols més emblemàtics de Sant Jordi i de 
la Confraria, així en cadascuna de les seues quatre cares figuren les 
següents imatges i inscripcions:  

 

- Imatge de Sant Jordi el Xicotet que s'utilitza en els trasllats i 
presideix l'Altar Major del Temple durant els dies de Festes d'abril i el 

seu Octavari, així com la seua Ermita.  

- Façana de l'Ermita amb la llegenda “Confraria de Sant Jordi 

Banyeres de Mariola”.  

- Imatge del Reliquiari de Sant Jordi de 1780. 

 - Imatge del Guió de Sant Jordi amb la llegenda “Confraria de Sant 

Jordi Banyeres de Mariola”.  

 

 

Com venia sent habitual, juntament amb la felicitació de Nadal als 
confrares i als càrrecs representatius de les nostres Festes, la 

Confraria ha seguit obsequiant amb un CALENDARI de l'any nou. I 

l'empresa local DEFORMAC, SL ha seguit patrocinant-lo. Les imatges 
utilitzades per als mateixos van ser: 

 

- Any 2009: Sant Jordi a cavall, litografia del segle 
XIX, pertanyent a la col·lecció privada de JMSE.  

 

 

 

- Any 2010: Sant Jordi matant el drac de 

Vittore Capaccio, 1504, Oli sobre llenç de 141 x 
360 cm.  
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- Any 2011: Retaule de Sant Jordi, de la Verge del 
paers, del segle XV, taula lateral dreta. La Paeria 
(Lleida). Oli sobre taula de Jaume Ferrer.  
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