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Repartiment l'estampa dels Gojos perquè la Imatge de 
Sant Jordi arribara a totes les cases de Banyeres de 
Mariola dues vegades a l'any  

 

Un dels elements més característics de les celebracions del Dia de Sant 

Jordi i de la Relíquia és l'edició de l'estampa dels Gojos amb el text dels 
mateixos, que es reparteixen a tots els festers i públic a l'accedir al 
Temple al finalitzar les processons; no obstant això ens vam donar 

compte que existia un buit respecte a les persones majors, malalts i 
impedits, que si bé poden seguir els actes religiosos a través del circuit 
local de televisió, en canvi no poden participar en els actes o activitats 

que la Confraria du a terme. Així doncs, vam decidir, que amb l'ajuda 
dels col·laboradors Parroquials, lliuraríem als malalts, impedits i 
majors, una estampa dels Gojos, aconseguint així fer-los partícips 

actius i destinataris directes de les celebracions religioses.  

 

El 7 de setembre de 2008 totes les persones majors, malaltes i 

impedides teníen en el seu poder una estampa dels Gojos. La idea va 
ser gratament acollida, més si cap, a l'haver-la fet extensiva, als 
residents del centre de la Tercera Edat, el dia 5 de setembre, a través 
de la visita i lliurament personal a cadascun dels mateixos per part de 

membres de la Junta Directiva.  

 

Respecte dels Gojos, també esta Junta Directiva, ha obsequiat amb una 

estampa dels mateixos i de forma personalitzada a les autoritats, 
membres de la Comissió de Festes, Presidents, capitans, escortes i 
portadors del Pal·li, així com als portadors del Guió de Sant Jordi i dels 

banderíns de cadascuna de les comparses, i a tots els participants en 
les processons, com una forma de difondre la Imatge de Sant Jordi a 
totes les llars, reforçant el sentiment i la devoció cap al nostre Patró de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�
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forma periòdica amb la recepció d'un exemplar de l'estampa en 
cadascuna de les Festes 

 

Commemoració del 80 Aniversari de la Fundació de la 
Confraria 

 

Acordada la seua celebració en la reunió de la Junta de 10 de juliol de 
2008, vam iniciar la seua planificació concretant la data de la 

commemoració, els actes a realitzar i la forma de deixar constància de 
l’efemèride en la reunió del 3 d'octubre. L'acte es va celebrar el 23 de 
novembre de 2008 (G-4 Servicis 

de 12 de novembre de 2008 i 22 
de novembre, Ciutat d’Alcoi de 20 
de novembre de 2008 i Banyeres 

Digital de 22 de novembre de 
2008) i va consistir en la 
celebració d'una missa en acció de 

gràcies i per les intencions de la 
Confraria, a la qual van ser 
convidats de forma individual els 

Majorals de Sant Jordi, les víudes 
dels Majorals difunts, tots els 
confrares i institucions locals, i de 

forma general a la resta de veïns 
de Banyeres, i un posterior concert a càrrec del Grup de Càmera de la 
Societat Musical Banyerense patrocinat per l'Ajuntament i dirigit per 

Rafael García Vidal, director de la Societat Musical de Banyeres que va 
interpretar Serenata en mi bemoll de Wolfgang A. Mozart, Petite 

Synmphonie de Charles Gounod i Diferències breus sobre l’Himne a 

Sant Jordi de Benjamín Francés; ambdós es van celebrar en el Tem 
Parroquial de Santa Maria, el qual va estar senzillament decorat per a 
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l'ocasió. Durant el concert, el músic local Benjamín Francés Luna va 
donar a la Confraria la partitura de la seua obra Diferències breus 

sobre l’Himne a Sant Jordi, composta per ell mateix ex procés amb 

motiu d'esta celebració i estrenada i interpretada durant el mateix. El 
concert va ser degudament difós mitjançant cartells i díptics del 
programa que van ser patrocinats per la Caixa d'Estalvis del 

Mediterrani. Al finalitzar l'acte el President de la Confraria va 
obsequiar públicament a l'Ajuntament, a la CAM i a Benjamín Francés 
Luna amb una làmina emmarcada commemorativa de l’efemèride, (La 

Crònica de Banyeres núm. 75 de desembre de 2008 i Ciutat d’Alcoi del 
diumenge 23 de novembre de 2008).  

 

Per a donar major realç a la commemoració de l’efemèride del 80 
Aniversari es van difondre i van 
posar a la venda un total del 500 

làmines facsímil amb la Imatge 
de Sant Jordi que es venerava en 
Banyeres en 1928, any de la 

fundació de la Confraria. La 
imatge, obra de l'escultor valencià 
Antonio Esteve Romero, va 

presidir l'Altar del Sant des de 
1841 a 1936, any que va ser 
cremada a causa de la Guerra 

Civil, i que s'utilitzava en el 
denominat acapte. Les làmines 
van ser confeccionades sobre 

paper verjurat de 250 gr/m2, en color natural; la singularitat de les 
mateixes radicava que totes elles anaven numerades, segellades i 
signades pels càrrecs directius de la Junta, assegurant així la seua 

originalitat; així mateix es va confeccionar un registre de venda de 
làmines, en la qual van participar els comerços que habitualment 
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col·laboren amb la Confraria, on consta el número de làmina, la 
persona que l'ha adquirida i l'establiment que l'ha venuda (o en el seu 
cas, si ha estat obsequi de la Confraria per diferents motius).  

 

Acostament de la figura de Sant Jordi als xiquets  

 

Com dipositaris i administradors de la devoció del nostre poble al seu 

Patró, ens vam proposar acostar la història, vida i valors de Sant Jordi 
als xiquets a través d'un mitjà que els fóra accessible, agradable i fàcil 
d'entendre, la qual cosa es materialitzaria amb l'edició del conte Ja 

arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola. Este projecte, que ens vam 
marcar en la reunió del 10 de juliol de 2008, pretenia aconseguir dos 
objectius dirigits principalment al col·lectiu infantil del nostre poble, 

que en definitiva seran el futur del mateix, de la nostra Festa i de la 
Confraria de Sant Jordi. El primer era recuperar la tradició que 
s'estava perdent en Banyeres de batejar als xiquets amb el nom del 

nostre Patró, ja que havíem observant que en els últims anys cada 
vegada havia menys xiquetes batejats amb el nom de Jordi (anys d'un o 
dos com a màxim), i en segon lloc acostar la figura i la història de Sant 

Jordi als xiquets, iniciant, fomentant i sembrant la devoció cap al seu 
Patró, inculcant-los els valors i ideals que Sant Jordi va defensar fins a 
la seua mort. Després de diverses opcions i propostes vam decidir que 

l'edició d'un conte infantil compliria ambdós objectius, ja que el mateix 
podia arribar a la totalitat de xiquets i xiquetes al ser els mateixos els 
seus destinataris principals i fonamentalment als xavals a partir dels 5 

o 6 anys, per que ja tenen capacitat lectora, i en segon lloc seria 
l'obsequi que la Confraria faria a cada xiquet que fóra batejat amb el 
nom de Jordi, en un acte creat expressament amb esta finalitat. 
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La Junta va sentar les bases del contingut del conte: la història de Sant 
Jordi, però amb la particularitat que les seues il·lustracions i les 
localitzacions de les escenes serien de Banyeres, així com la llengua de 

redacció del mateix, que seria el valencià. Sol·licitat un pressupost a 
l'empresa Tam-Tam Disseny per a les il·lustracions del conte, es va 
encarregar a la mateixa l'elaboració de les imatges, i a Vicent 

Berenguer Micó i Clara Berenguer Revert, pare i filla, l'adaptació del 
text. El 6 de febrer de 2009 el treball estava pràcticament finalitzat, 
fins i tot el títol del conte, a falta de concretar el format de la impressió, 

l'edició, l'acte de presentació, el preu i la venda.  

 

Abans de procedir a la impressió del llibre vam sol.licitar al Ministeri 

de Cultura el corresponent nombre d’ISBN del mateix, que ens va ser 
adjudicat el 10 de març (núm. 978-84-613-0593-3). 

 

En definitiva, el conte es va materialitzar amb un format de cobertes 
exteriors de 22 x 22 cm 
enquadernat amb tapa rígida 

sobre folrada amb paper 
estucat de 150 gr/m2, impreses 
a cuatricromia i plastificades 

en brillantor ambdues 
portades, amb el llom de tela en 
color roig i el títol termo gravat 

en plata. L'interior està 
compost per un doble joc de 
guardes, al principi i al final, també en color roig de paper estucat mat 

de 240 gr/m2 amb un total de 16 fulles, 32 pàgines, de paper estucat 
mat de 200 gr/m2. Consta d'un total de 13 il·lustracions, inclosa la 
portada. La impressió i l’enquadernació les va efectuar l'empresa 
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d'Albaida Colorgraf, que des del principi es va bolcar amb el nostre 
projecte, realitzant-lo pràcticament a preu de cost.  

 

Per a l'edició del conte vam contar amb el patrocini de la llibreria 
Baldomero, Comercial T & B i la Caixa mitjançant les seues 
aportacions econòmiques, així com una subvenció de l'Ajuntament 

sol·licitada el 28 de gener de 2009, i concedida el 2 de febrer del mateix 
any i una de la Conselleria d’Educació per a la realització d'activitats 
de promoció de l'ús del valencià. No obstant això, a pesar d'haver 

sol·licitat també una subvenció a la Diputació Provincial d'Alacant, 
esta va ser desestimada. A més, l'edició del conte es va finançar 
posteriorment amb les aportacions de la venda del mateix, en la qual 

van participar, i continuen fent-lo activament, els comerços locals que 
habitualment col·laboren amb la Confraria, i fins i tot el conte s'està 
distribuint en diversos comerços de la veïna ciutat d'Alcoi. Com colofó, 

el 21 d'abril de 2009, els autors de l'adaptació del text, Vicent i Clara 
Berenguer van signar el Conveni d'Edició amb el nostre President pel 
qual cedien a la Confraria de Sant Jordi els drets sobre l'adaptació del 

text, de forma totalment gratuïta, per a la seua publicació i venda en 
benefici de les fins de la mateixa a perpetuïtat, determinant-se un 
període de revisió de 10 anys.  

 

El diumenge 5 d'abril de 2009, Diumenge de Rams, va tindre lloc la 
presentació oficial del conte en el Teatre Principal a les 19 hores (La 

Crònica de Banyeres, núm. 78 de març de 2009, G-4 Servicis de 6 
d'abril de 2009, Al.leluia núm. 1.738 del 13 al 19 d'abril de 2009 i 
Ciutat d’Alcoi, edicions del 5 i 7 d'abril de 2009), en la qual vam tindre 

sort de completar amb escreix l'aforament màxim del teatre. En l'acte 
van participar Josep Miquel Martínez Ferre, il·lustrador de les 
imatges, Vicent Berenguer Micó, redactor-adaptador del text, Vicente 

Terol Figuérez, President de la Comissió de Festes, el nostre President 
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Jorge Enrique Esteve Romero, Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer, 
Rector del nostre poble i Consiliari de la Confraria i Antonio Belda 
Valero, Alcalde-President de la nostra localitat, qui va clausurar l'acte. 

A més de la decoració del teatre, vam preparar un audiovisual de la 
lectura del text sobre les 13 il·lustracions projectades sobre una 
pantalla, completant l'acte amb l'obsequi d'un exemplar del conte en 

primer lloc als patrocinadors de la seua edició i, tot seguit, als xiquets 
Jordi Martínez Molina (qui no va assistir a l'acte) i Jordi Roca Serra, 
els quals havien estat batejats amb el nom de Jordi des de l'inici de la 

nostra Junta Directiva. El conte dels xiquets estava dedicat per la 
Junta Directiva amb la següent llegenda:  

 

“Que Sant Jordi Màrtir  
fidel imitador de la passió del nostre Sr. Jesucrist  

siga exemple i model en el recorregut de la teua vida  
que fa molt poc ha començat,  
que quan escoltes el teu nom  

recordes les seues virtuts més destacables  
i et servesquen d'exemple i model a seguir: 

 
VENCEDOR del mal i del pecat; 

RENOVADOR de la llum i de les tenebres;  
DEFENSOR de la veritat davant de la mentida.  

 
«… Sois de Banyeres Patrón y de esta villa abogado, 

Jorge bienaventurado admitid nuestra oración.»” 
 

sent la mateixa utilitzada en cadascun dels contes que obsequiaríem 

als xiquets a partir d'esta data. 

 

Conclós l'acte institucional de la presentació del conte, tots els 

assistents es van dirigir al Saló de la Seu Social de la Confraria de 
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Sant Jordi, on se'ls va obsequiar amb un vi d'honor preparat per a 
l'ocasió per la Junta Directiva.  

 

A pesar de tindre prevista una presentació especial, amb animació 
infantil, per als xiquets, esta va ser descartada per l'enorme èxit 
alcançat amb la presentació institucional i per resultar impossible 

conciliar les activitats i horaris dels xiquets amb els horaris de treball 
dels membres de la Junta. 

 

El fet i la idea d'obsequiar als xiquets amb el conte ens va plantejar la 
qüestió de cóm fer-ho a partir d'este moment. Vam decidir que per a 
donar-li major realç i solemnitat, organitzaríem dos actes de donació 

anuals, un el Dia de la Relíquia, durant l’eixida de la Processó per als 
batejats durant els mesos de maig a agost, i el segon el Dia de Sant 
Jordi, igualment durant l’eixida de la Processó, per als batejats entre 

els mesos de setembre i abril; d'esta manera aprofitàvem el marc 
incomparable de tindre en l'Altar Major la Relíquia o la Imatge de Sant 
Jordi el Xicotet.  

 

Així, el 6 de setembre de 2009 es va obsequiar amb el conte al xiquet 
Jordi Estruch Molina; el 23 d'abril de 2010 als xiquets Jordi Beneyto 

Torres (qui no va assistir) i Jordi Calabuig Belda; el 5 de setembre de 
2010 al xiquet Jordi Mataix García i el dia 30 d'abril de 2011 als 
xiquets Jordi Berenguer Sanchis, Jordi Francés Francés, Jordi Valero 

Ribera i Gorka Marín Vañó. A més, el dia 23 d'abril de 2009 va arribar 
a la biblioteca del Monestir de Montserrat (Barcelona) un exemplar del 
conte a través de l'il·lustrador del mateix, Josep Miquel Martínez 

Ferre. També, i abans del període vacacional de 2009, totes les 
biblioteques locals (municipals, escolars i privades) contaven amb un 
exemplar del conte donat per la Confraria.  
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La primera edició de 500 exemplars es va esgotar el mateix dia de 
l'inici de la seua comercialització, el 7 d'abril de 2009, de manera que es 
va haver d'encarregar una segona que va haver d'encunyar-se a mà al 

no haver-se pogut corregir el fotolit corresponent per part de l'empresa 
a causa de la pressa en el temps, estant actualment a la venda la 
tercera edició. 

 

Composició d'una Missa per a les celebracions 
litúrgiques solemnes del Dia de Sant Jordi i de la 
Relíquia  

 

Al coincidir l'any 2008 amb el 80 Aniversari de la Fundació de la 
Confraria vam pensar que per als actes de commemoració del mateix 
podria ser viable celebrar un concert on s'interpretara la Missa a Sant 

Jordi d'Alcoi, obra de l'alcoià Amado Blanquer Ponsoda. Per a això el 
30 de maig vam sol.licitar el corresponent permís a l'Associació de Sant 
Jordi de la veïna localitat que ens va autoritzar la seua interpretació el 

12 de juny de 2008. No obstant això i vistos els elevats costos que 
suposaven contractar l'Orquestra Simfònica d'Alcoi i la Coral Alcoiana 
per a la seua interpretació, en la reunió del 10 de juliol vam decidir que 

el millor seria tindre la nostra pròpia Missa de Sant Jordi aconseguint 
dos fins propis de la nostra entitat: promoure la devoció a Sant Jordi i 
incrementar el llegat i el patrimoni culturals i litúrgics que la mateixa 

posseïx; en este sentit teníem la gran sort que al celebrar en Banyeres 
dues misses solemnes en honor a Sant Jordi, una a l'abril i una al 
setembre, la composició, a pesar d'estar destinada exclusivament al 

culte religiós, no cauria en l'oblit, al poder interpretar-se anualment en 
dues ocasions.  
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I vam començar a treballar en este gran projecte, el qual havíem 
d'aconseguir que fóra en la mesura del possible d'àmbit local, tant en la 
composició com en la interpretació i que la mateixa hauria d'estrenar-

se en la Solemne Missa de Sant Jordi del 23 d'abril de 2010. 

 

D'esta manera i després de diverses reunions durant l'últim trimestre 

de 2008, el 6 de febrer de 2009 vam acordar verbalment amb Francisco 
José Molina Rubio la prestació de serveis i l'import dels treballs per la 
composició de l'obra que hauria de ser acord al nostre temps, el segle 

XXI; una altra de les premisses del projecte era aconseguir que la 
Missa fóra del poble, pel que la millor forma d'arribar a assolir-lo seria 
a través de la nostra llengua, el valencià, en este sentit es va acordar 

amb el Consiliari l'adaptació dels textos litúrgics, sol·licitant per a això 
la col·laboració de Josep Miquel Bausset, monjo del Monestir de 
Montserrat. El 25 d'agost va tindre lloc la primera audició de les peces 

que fins al moment estaven acabades.  

 

Tancat l'acord de col·laboració amb la Societat Musical de Banyeres 

perquè foren els seus components els intèrprets musicals de l'obra i el 
seu director Rafael García Vidal assumira la direcció, no només de la 
part musical sinó també de la part coral, solament quedava pendent 

aconseguir que la Coral Mariola, acceptara el repte de la interpretació 
vocal. Per a això, a finals de setembre de 2009 es va convocar a la 
Coral, el 29 de setembre als seus membres en actiu primer i en una 

segona reunió el 3 d'octubre als membres no actius però que havien 
pertangut a la Coral durant els 40 anys de trajectòria de la mateixa, 
per a explicar el nostre projecte i sol·licitar la seua col·laboració. 

D'estes reunions va eixir el compromís de la mateixa d'assumir la 
interpretació coral, aconseguint que en el projecte participaren entre 
membres actius, no actius i també persones que sense haver pertangut 

a la Coral es van interessar i es van integrar en el projecte, al voltant 
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de 70 persones. A partir d'este moment la Coral, els músics, el director 
i el compositor van organitzar i van treballar preparant l'obra, arribant 
a estrenar-la un total de 60 membres en la part coral i 11 en la part 

instrumental (La Crònica de Banyeres núm. 88 de febrer de 2010 i 
núm. 89 de març de 2010, Ciutat d’Alcoi de 21 de març de 2010).  

 

En definitiva l'obra la conformen un total de 10 peces, 8 de les quals 
són vocals i 2 instrumentals, pertanyents al grup litúrgic Propi, i que a 

continuació es detallen:  

 

- Alegrem-nos (cant d’entrada) 

- Kyrie 

- Glòria 

- Salm 125 

- Al.leluia 

- Credo 

- Ofertori (instrumental) 

- Sant 

- Anyell de Deu 

- Comunió (instrumental) 

 

Per la seua banda, la Confraria va continuar desenvolupant el projecte 
en altres àmbits. 

 

Per a publicitar l'estrena de la Missa es van confeccionar cartells 
il·lustrats amb la imatge de l'escultura d'alabastre de Howard 
d’Oxford, Sant Jordi matant al drac, que vam utilizar també com 
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portada del llibre de mà commemoratiu editat per a poder seguir la 
celebració. 

 

També es va editar un libreto de mà format per 16 pàgines, amb una 
part dedicada a articles explicatius 
del projecte, de la Missa i els 

celebrants de l'Eucaristia, així com 
del compositor i el contingut de 
l'obra, amb totes les seues peces i 

durada de les mateixes, del 
curriculum del director, de la 
Societat Musical de Banyeres i de la 

Coral Mariola i altra part en la qual 
apareixia la relació de tots els 
participants en l'estrena de la 

mateixa, tancant el libreto l’Himne 

a Sant Jordi. L’edició del libreto, 
que es va repartir a tots els assistents a la celebració, es va cuidar 

especialment, inserint en cadascuna de les seues fulles imatges i 
motius del nostre poble relacionats amb Sant Jordi. El disseny i 
muntatge el va realitzar Just Garrido Aracil de l'empresa local Zas 

Disseny i Comunicació, i la impressió dels 1.000 exemplars que es van 
realitzar va córrer a carrec de l’empresa col.laboradora amb la 
Confraria: Comercial T & B. Afortunadament, el dia 2 d'abril se'ns va 

comunicar que una família, de forma anònima, es feia càrrec dels 
gastos d'edició del libreto de mà commemoratiu de l'estrena de la 
Missa.  
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La preparació del Temple Parroquial ens va dur molt temps d'estudi; 
col·locar un escenari per a 80 intèrprets en el mínim espai possible del 
Temple, sense desplaçar els capitans, autoritats municipals i festeres, 

festers i poble en general no va ser tasca fàcil. Vam decidir que la Coral 
i els músics se situarien en l'Altar de la Verge dels Desemparats, espai 
que normalment ocupen en les celebracions. Després de buscar opcions 

de tarimes, cadafals, estructures, etc., vam aconseguir que 
l'Ajuntament ens cedira un escenari de la seua propietat que vam 
conseguir muntar a diferents nivells en diversos dies, redistribuint els 

bancs de la nau lateral i central del Temple, tot baix la supervisió i 
amb la col·laboració del director i dels responsables de la Coral. A 
principis d'abril l'estructura ja estava completament situada per als 

assajos generals. El problema d'esta estructura radicava que el mateix 
dia 23 d'abril, al finalitzar la Processó, havíem de desmuntar-la i 
deixar-la preparada perquè l'Ajuntament la retirara del Temple el dia 

24 d'abril a les 6:30 h del matí; la qual cosa vam assumim i vam 
aconseguir. Afortunadament este escenari ens va vindre molt bé per al 
final de la Processó, perquè en esta ocasió el gran nombre de fidels que 

es van reunir en el Temple per a veure entrar a Sant Jordi, van poder 
fer-ho des del mateix, de manera que es va incrementar notablement la 
quantitat de públic assistent a este acte.  
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En quant a la celebració de l'Eucaristia, vam tindre el gran honor que 
la mateixa fóra presidida per 
l’Emminentíssim Cardenal 

Agustín García Gascó-Vicente, a 
l'haver-nos confirmat la seua 
assistència com a predicador el 

dia 2 de març (La Crònica de 

Banyeres núm. 88 de febrer i 

núm. 89 de març de 2010, 
Informació d'Alacant de 23 i 24 
d'abril de 2010, Al.leluia núm. 1.791 del 19 al 25 d'abril de 2010 i 

Al.leluia núm. 1.795 del 17 al 23 de maig de 2010); per a això vam 
sol.licitar la col·laboració de l'Ajuntament, de la Comissió de Festes, de 
les comparses i especialment del secretari del Cardenal, Sr. Antonio 

Corbí, per a poder avançar l'horari d'arribada a la plaça Major en 15 
minuts, per a evitar retards i aconseguir que els horaris establerts en 
el programa oficial de Festes es compliren escrupolosament. A més 

també ens van acompanyar en la celebració la Sra. Ma Carmen 
Jiménez i el Sr. Juan Molina, vicepresidents de l'Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant, que havien estat convidats pel MI Ajuntament 

(La Crònica de Banyeres núm. 91 de maig de 2010, Informació 

d'Alacant de 23 i 24 d'abril de 2010 i Ciutat d’Alcoi de 24 d'abril de 
2010).  

 

Igual que amb el libreto de mà, el 23 d'abril vam formalitzar l'acta de 
donació anònima, de la família que al febrer de 2009 s'havia oferit a 

finançar els gastos derivats del contracte de composició de la Missa. 

 

L'execució d'este gran projecte ens va fer plantejar-nos des del primer 

moment que a pesar que la interpretació podia fer-se dues vegades a 
l'any, en la Relíquia i en Sant Jordi, l'esforç, treball i dedicació de totes 
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les parts implicades no podia quedar-se tan sols en l'actuació del dia 23 
d'abril, sinó que havíem de buscar alguna fórmula per a agrair i 
restituir este esforç; així doncs es va negociar i es va programar amb la 

Regidoria de Cultura la possibilitat que un dels concerts de l’Octavari 
de 2010 fóra la interpretació de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de 

Mariola. I després d'una llarga, i no exempta de problemes, negociació 

vam aconseguir que el primer concert de les Jornades Musicals de 
l’Octavari en la seua XXXI edició, fóra la Missa de Sant Jordi. Amb 

este concert, el treball de la Coral i de la Societat Musical de Banyeres 
es veia àmpliament recompensat i remunerat, i més concretament per 
a la Coral al ser la primera vegada que la mateixa participava en les 

Jornades Musicals. De la mateixa manera, i a pesar que el Temple 
estava completament replet el dia 23 d'abril, el dia 2 de maig es va 
tornar a omplir, considerant-lo tant els assistents com els participants i 
els organitzadors un rotund èxit.  

 

Per a la publicitat del concert de l’Octavari el 14 de maig vam 
sol.licitar, a la Conselleria de Cultura una subvenció per a la difusió 

d'activitats culturals, la qual va ser desestimada per Resolució de 30 de 
setembre.  

 

Al finalitzar el concert, la Junta de la Confraria va oferir en la Seu 
Social un vi d'honor a tots els participants en l'estrena de la Missa i en 
el concert de l’Octavari, aprofitant l'acte per a obsequiar a cadascun 

d'ells amb un xicotet regal consistent en una làmina de Sant Jordi, 
individualment dedicada, un exemplar del cartell i del libreto de mà 
commemoratiu de l'estrena de la Missa, una octavilla, un cartell i un 

programa de mà de les XXXI Jornades Musicals de l’Octavari de Sant 
Jordi i un CD editat per la Confraria i gravat el dia de l'estrena de la 
qual a partir d'ara seria la Missa que Banyeres oferia al seu Patró Sant 

Jordi, que se'ls lliuraria posteriorment en el mes d'octubre.  
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Per a culminar l'execució d'este projecte, l'empresa Ràdio Alcoi, 
contractada per la Confraria, 
va gravar tant l'execució de 

la Missa com l'assaig 
general i el concert de 
l’Octavari i entre tot el 

material de les gravacions es 
va confeccionar un CD, del 
què es van editar 1.000 

còpies, per a regalar-los a cadascun dels participants i per a posar-los a 
la venda. Per a l'edició del CD es va utilitzar el libreto de mà de 
l'estrena de la Missa, adaptat al format del CD, amb algunes 

modificacions, duent inclosos els textos que s'interpreten en el mateix 
per a un millor seguiment (Al.leluia núm. 1.819 del 8 al 14 de 
novembre de 2010).  

 

A pesar d'haver contractat de forma verbal amb Francisco José Molina 
Rubio la composició de la Missa, per a deixar constància de la propietat 

de l'obra a favor de la Confraria de Sant Jordi, es va materialitzar el 
contracte mitjançant acta notarial de donació, per ser l'import dels 
costos de tramitació molt menor que qualsevol altra fórmula jurídica, 

per part del compositor i la seua esposa Ma Ángeles Gisbert a la 
Confraria de Sant Jordi, el 19 d'abril de 2011 davant la notària Sra. 
María Laura Muñoz Alonso, titular de la Notaria de Muro d'Alcoi, i 

posterior registre i inscripció de la mateixa en el Registre de la 
Propietat d'Alcoi, a càrrec de la Confraria.  

 

Per la seua banda el compositor va efectuar les gestions oportunes per 
a la seua inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual.  

 

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


57 
 

No obstant l'anterior, vam consensuar amb el compositor l'adaptació 
reduïda de l'obra per a la seua interpretació en les celebracions del Dia 
de la Relíquia i del Dia de Sant Jordi, deixant la composició original 

completa per a celebracions especials. D'esta manera el 5 de setembre 
de 2010, en la celebració de l’Eucaristia de la Festa de la Relíquia, es 
va estrenar la versió reduïda i adaptada de la Missa de Sant Jordi de 

Banyeres de Mariola.  

 

Confecció d'un nou roda balcó amb la Imatge de Sant 
Jordi  

 

La tasca de realitzar un nou roda balcó, adoptada en la reunió del 2 
d'octubre de 2009, va ser motivada per la demanda de gran part dels 

veïns, qui van mostrar les seues inquietuds en relació amb el roda 
balcó que s'estava comercialitzant per la Confraria, sobretot pel 
material que s'anava descolorint progressivament. El fet que fins a ara 

hi haguera dos models de roda balcó, ens va dur a plantejar-nos la 
possibilitat de dissenyar-ne un de nou, amb materials i procés de 
producció més acords a la nostra època i amb un disseny diferent que 

resultara més cridaner, atractiu i identificatiu de Sant Jordi, per al que 
podríem utilitzar algun dels símbols de la Confraria, i ens vam inclinar 
per l'opció que el nou disseny es basara en la reproducció del Guió de 

Sant Jordi, que acabava de ser restaurat a l'agost de 2009, amb 
algunes xicotetes modificacions per a facilitar la confecció i el procés de 
fabricació. Així doncs, el 22 de gener de 2010 ens vam endinsar 

plenament en este nou projecte aconseguint iniciar la comercialització 
dels mateixos l’1 de març.  
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Les característiques del nou roda balcó, confeccionat per l'empresa 
Megacolor-Gravicom Digital d'Alcoi i que reproduïx fidelment la imatge 
del Guió de Sant Jordi, està imprès digitalment en cuatricromia, 

resistent tant al sol com a l'aigua i a més de les seues mesures 93 x 140 
cm, el mateix està completament acabat amb un rivet de ras daurat, 
fins i tot du 5 cintes 

en total (3 dalt i 2 a 
mitjan altura) 
necessàries per a la 

seua 
col·locació en els 
balcons de les 

vivendes. Respecte 
dels 
avantatges per a la 

Confraria esta 
empresa de treballs 
digitals oferia la 

possibilitat de no 
haver de fabricar 
quantitats mínimes de forma obligatòria per a rebaixar els costos i 

evitar l'estoc innecessari de producte i a més s'estalviaven costos de 
clixés, fotolits, corrons o pantalles. La nostra major sorpresa va ser la 
magnífica acollida del mateix, ja que el 2 d'abril de 2010 s'havien venut 

165 unitats (Ciutat d’Alcoi de 23 de març de 2010 i La Crònica de 

Banyeres núm. 89 de març de 2010). 

 

 

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Megacolor�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Gravicom�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cuatricromía�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=fotolitos�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Banyeres�


59 
 

Realització de lampadaris  

Un dels elements més característics en els llocs de culte són els 

lampadaris on els fidels poden manifestar les seues ofrenes, intencions 
i devoció, i que molts veïns ens havien manifestat la seua voluntat de 
recuperar, per això en la reunió del 22 de gener de 2010 ens vam 
plantejar la possibilitat de realitzar i instal·lar al costat de l'Altar de 

Sant Jordi dos lampadaris electrònics, ja que en els últims anys no 
existia la possibilitat d'oferir un ciri al nostre Patró, però amb la 
peculiaritat que els mateixos tenien que seguir la normativa vigent per 

als espais de culte, on no poden situar-se lampadaris amb ciris de cera i 
flama, al tractar-se d'un espai tancat, pel que els mateixos haurien de 
ser elèctrics, i si fóra possible amb mecanismes d'estalvi energètic, és a 

dir amb llums LED. Així ens vam posar en marxa i vam sol.licitar 
diversos pressupostos, sorprenent-nos de l'elevat cost dels mateixos, pel 
que vam estudiar la possibilitat d'adquirir exclusivament els 

components electrònics i els mecanismes, per a posteriorment muntar-
los nosaltres mateixos, però vam haver de descartar esta possibilitat ja 
que després de les gestions oportunes i d’haver trobat pràcticament 

tots els components, cap fabricant ens va voler vendre les plaques 
electròniques que regulen i coordinen la caixa de les monedes amb 
l'encès dels ciris, pel que vam optar per comprar dos lampadaris bàsics 

a l'empresa llibreria Sant Jordi d'Alacant i vam preparar un disseny de 
decoració dels mateixos per a adequar-los i integrar-los en el conjunt 
artístic i patrimonial de l'Altar de Sant Jordi. 
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D'esta forma, el 10 de juliol de 2010 van arribar al nostre magatzem els 
dos lampadaris elèctrics de 72 ciris cadascun i posteriorment els 

germans Belda Blanquer van construir l'estructura exterior per a 
revestir-los i decorar-los, finalitzant la mateixa el 17 d'octubre; a partir 
d'este moment el pintor de Bocairent José Cerdà es va encarregar del 
policromat i daurat que va finalitzar el 8 de novembre, per a quedar 

d'esta manera totalment integrats en l'Altar de Sant Jordi. El 12 de 
novembre es van situar definitivament en els laterals de l'Altar i es 
van posar en funcionament (La Crònica de Banyeres núm. 98 de gener 

2011 i Al.leluia núm. 1.822 del 22 al 28 de novembre de 2010).  

 

Celebració d'una missa mensual per les intencions 
dels confrares i de la Confraria de Sant Jordi  

 

A resultes dels treballs de catalogació de l'arxiu de la Confraria, vam 
descobrir que en l'any 1928, any de la fundació de la mateixa, tots els 
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dies 23 de cada mes se celebrava una missa i ofici “en honor i per a 

major Glòria de Sant Jordi”, pel que a l'haver instal·lat els lampadaris 

per a les intencions dels confrares vam decidir que part dels ingressos 
es destinarien a sufragar els gastos derivats de recuperar la missa per 
les intencions dels confrares i de la propia Confraria de Sant Jordi, així 

com realitzar un donatiu per a sufragar els costos derivats pel fet 
d'estar connectats al corrent elèctric del Temple Parroquial 
permanentment i el consum de la nova il·luminació de l'Altar de Sant 

Jordi  recentment  instal·lada. 

 

 

 

Acollida com una bona iniciativa, en la reunió del 21 de gener de 2011 
vam acordar recuperar esta antiga tradició, de manera que la primera 
missa es va celebrar el 23 de febrer de 2011.  

 

Dignificar l’eixida i l’entrada de la Relíquia de Sant 
Jordi en la Processó de la Relíquia  

 

Algún dels suggeriments que ens havien arribat per nombrosos festers, 
veïns i confrares venien derivats de la problemàtica sorgida respecte a 

l'escorta i el Pal·li en la Processó, a més havíem observat la pèrdua de 
rellevància de l'acte, a l'iniciar-se el mateix al peu de les grades del 
Temple Parroquial, quedant la Relíquia desemparada des de la seua 

exida des de l'Altar Major fins a la seua integració en la Processó, pel 
que este va ser un dels objectius marcats per la Junta Directiva al 
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juliol de 2008. D'esta manera vam sol.licitar col·laboració a les 
comparses que aporten els festers encarregats de realitzar l'escorta i el 
trasllat del Pal·li i el 7 de setembre de 2008 es va modificar el protocol 

d’eixida i entrada de la Relíquia. Al resultar materialment impossible 
que el Pal·li accedira fins a l'Altar Major, perquè el passadís central es 

molt estret, vam optar per donar major protagonisme a la figura de 
l'escorta, que com el seu nom indica, escorta amb el seu armament la 

Relíquia des de l'Altar Major fins a les grades del Temple i viceversa, 
quedant-se tant l'escorta com els portadors del Pal·li fins al final de 
l'acte de la Processó en un lloc preferent en el Presbiteri, on s'inicia la 

veneració de la Santa Relíquia en la qual ells també hi participen.  

 

De la mateixa manera vam optar per canviar el lloc d'inici de la 

Processó respecte al Pal·li: el mateix ja no s'incorporaria a la Processó 
des de la plaça Major, sinó que ho faria des de la pròpia eixida del 
Temple Parroquial, i més concretament des de la part interior del 

cancell. Gràcies a la col·laboració de tots els festers que han participat 
com escortes o portadors del Pal·li, amb la recuperació d’este protocol 
hem aconseguit dignificar i donar el sentit que correspon a l’eixida i 

l’entrada de la nostra Relíquia. 
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Captació de nous socis-confrares 

 

En el moment de traspàs de canvi de juntes directives al juny de 2008, 
la Confraria de Sant Jordi tenia un total 1.751 associats; a pesar de ser 
un nombre gens envejable vam escometre durant tot el període de 

responsabilitat al capdavant de la Confraria campanyes de captació de 
socis, tal com ens havíem fixat en la reunió de juliol de 2008, 
aconseguint un increment considerable, i el que és més significatiu, 

dues de les nostres comparses van respondre a la nostra crida, sent ara 
confrares de ple dret les filaes de Moros Nous primer i de Moros Vells 
després.  

 

Durant estos tres anys hem tingut un total de 132 altes, sent nous 
confrares:  

 

Agustín Francés Alarcón, Alfonso Francés Alarcón, Aurora Alarcón 
Cobo, Herminio Sánchez Sanjuán, Milagros Peiró Beneyto, Antonio 
Belda Valero, Miguel Ángel Santonja López, Adriana Barceló Belda, 

Manuel Martos Reche, Francisco Llopis Sempere, Celia Llopis 
Sempere, Jordi Ferre Albero, Esmeralda Francés Albero, Mercedes 
Silvestre Vicedo, Paloma Silvestre Silvestre, Viviana Silvestre 

Silvestre, Javier Francés Sanjuán, Vicente Mora Pascual, Vicente 
Albero Berenguer, Clara Aracil Samper, Julia Ribera Aracil, Fernando 
Romero Albero i Juan Vicente Martínez Valero (10 de juliol de 2008). 

 

Juan Salvador Ibáñez Pina, María Teresa Vañó Francés, Juan Diego 
Silvestre Molina, Javier Gil Blanquer, Ana Francés Sánchez i Luis 

Miguel García Payá (3 d’octubre de 2008). 
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Presentación Beneyto Calabuig, Andrea Sirera Santamaría, Pablo 
Sirera Santamaría, Carlos Santonja Mayor, María Teresa Ruíz Acosta, 

 

Jordi Francés Sanchís, Sabela Sempere Martínez, Josefa Albero 
Gisbert, Victoria Torres Silvestre, Luis Martí Vañó, Miguel Silvestre 

Amigó, Luis Amigó Avellán, Eila Martínez García, Carmen Albero 
Belda, Daniel Cremades Pastor, Ramón Silvestre Agredas, Ana Ferris 
Ferri, María Ferris Ferri, Teresa Silvestre Vicedo, Mª Ángeles Ferre 
Silvestre, Santiago López i Pascual, Carmen Francés Bodí, Danny 

Alexander León Llopis i José Enrique Belda Vázquez (6 de febrer de 
2009). 

 

Germán Llopis Valdés, Miguel Doménech Beneyto, Mario Martínez 
Albero, Francisco Martínez Albero, José Vicente Escribano Martínez, 
Marc Segura i Valero, María Teresa Vañó Enrique, Antonio Castelló 

Albero, Jorge Hernández Martínez, David Hernández Martínez, 
Beatriz Albero Montava, Reinalda Gil Ribera, Nieves Mataix Francés, 
Filà Moros Nous, Filà Moros Vells, Mercedes Ferre Vañó, Pablo 
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Calatayud Puerto, Teresa Ballester Ferre, Juan Ramón Doménech 
Ribera, Vicente Francés Belda, Jordi Estruch Molina, María Berenguer 
Vilanova, Ernest Berenguer Vilanova, Jordi Martínez Molina, Amaya 

Reig Albero, Aitana Reig Carrión, Inmaculada Jiménez Prats, Carlos 
Romero Jiménez, Arantza Romero Jiménez, Estanislao Mataix Mora, 
Eliseo Aracil Mompó i María Sarrió Ferre.(5 de juny de 2009). 

 

Mª Carmen Molina Francés (27 d’agost de 2009). 

 

Paula Ferre Albero i Juan Bautista Pastor López (2 d’octubre de 2009). 

 

Juan Santonja Sempere i Sergi González Esteve.(22 de gener de 2010). 

 

Pablo Sempere Martínez, Carlos Mateos Francés, Javier Blanquer 
Francés i Rita Jácome López (2 d’abril de 2010). 

 

Pablo Navarro Sanchís i Samuel Navarro Sanchís (1 d’octubre de 
2010). 

 

Jordi Berenguer Sanchís, Mariano Ribera Camús, Antonio Ribera 
Valero, Fermín Tornero Albero, Javier Payá Bodí, Javier Payá Molina, 

Milagros Francés Francés, Jordi Valero Ribera, David Francés de la 
Rosa i María Francés de la Rosa (21 de gener de 2011). 

 

Elena Puerto Francés, Clara Puerto Francés, Marcial Molina Albero, 
Daniel Sarrió Ferre, Benjamín Miró Ibáñez, Javier Ferre Ferre, Mª 
Carmen Albero Molina, Carlos Francés Revert, Julio Fernando Francés 

Pla, Juan Francisco Beneyto Galvañ, Antonio José Pérez Vañó, José 
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Manuel Sempere García, Vicente Ferre Domenech, Juani Domenech 
Ribera, Julián Bodí Bodí, Toñi Albero Martínez, Vicente Valdés Vicedo, 
Sergio Bodí Ferri, Ángel Vañó Ribera, Just Garrido Aracil, Fidel Bodí 

García i Luis Belda Miralles (18 de març de 2011). 

 

Julia Molina Sempere, Marc Belda Serrano, Eugenia Silvestre Amigó i 

Carolina Bodí García (27 de maig de 2011). 

 

I com contrapartida s'han tramitat un total de 53 baixes, sent el motiu 

principal la defunció dels confrares, i secundàriament les 
circumstàncies econòmiques que estan esdevenint en els últims temps 
a nivell general. Així doncs, han deixat la Confraria a data 27 de maig 

de 2011:  

 

José Francés Soriano (3 d’octubre de 2008); Joaquín Camús Albero, 

Susana Camús Albero, Ángel Sirera Ferre, Jorge Sempere Ferre, 
María Verdú Ferre i José Doménech Francés (6 de febrer de 2008); 
Juan Santos Jordá, Juan Antonio Silvestre Molina, Ricardo Beneyto 

Sempere, Víctor Doménech Miró, José Ferri Ribera, Matías Berenguer 
Lozano, Noelia Berenguer Lozano, Tomás Ferre Albero, Tomás Ferre 
Gimeno, José Altabert Belda, María Teresa Vañó Ribera, Teresa Ferre 

Segura, Trinidad Cortés Tortosa, José Ferre Murcia, Carmen Martí 
Sirera, Joaquín Alonso Miguel, Alberto Ferre Ferre, Amalia Lozano 
López, José González Rodríguez, Rosa Francés Francés, Matías 

Berenguer Francés, María Castelló Blanes, Miguel Sanz Cerdá, María 
Romero Minués i José Marín Vilches (5 de juny de 2009); Francisco 
Beneyto Doménech (27 d’agost de 2009); María Gracia Hernández 

Francés, Juan Diego Silvestre Molina i Concepción Albero Ferre (22 de 
gener de 2010); Amparo Pastor Ferre, Juan Vizcaino Baena, Julio 
Francés Ferre i Salvadora Francés Pascual (21 de gener de 2011) i 

María Montserrat Ferrer, Salvador Cuenca, Joan Carles Navarro 
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Ferris, Julian Sempere Jover, Sebastián García Marín, viuda de 
Manuel Pont Esteve, Susana Del Vas Jiménez, Isabel Sempere Terol, 
José Albero Cerdá, Otilia Casanova Pascual, Miguel Belda Pascual, 

Julián Ferre Navarro i Francisco Ribera Berenguer (27 de maig de 
2011). 

 

 

Reproducció de la imatge d’El Monument a Sant Jordi  

 

Les reproduccions de la imatge d’El Monument a Sant Jordi van ser 

una preocupació des del principi, no tant pel reduït estoc existent 
d'imatges per a la seua comercialització, sinó pel nostre interés i 
preocupació a millorar la qualitat de cara a noves comandes i els 

suggeriments de molts dels adquirents respecte del resultat de les 
mateixes; sobre tot en quant a la resistència i durabilitat.  
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Vam contactar amb l'empresa responsable de la seua fabricació, 
Resines Artístiques 
Espanyoles de Castalla, i la 

nostra primera sorpresa va ser 
el canvi de plantejament de 
forma unilateral per part de 

l'empresa, per a la nova forma 
de realitzar les possibles 
comandes i un increment 

desmesurat del preu; mentre 
que anteriorment es realitzava 
una comanda que s'anava 

recollint segons la necessitat 
de la comercialització, amb 
l'avantatge d'un pagament 

fraccionat, ara ens exigia una 
única comanda que s'hauria de 
recollir i pagar d'una sola 

vegada.  

 

A l'agost de 2009 es van recollir les últimes 5 imatges: unes fabricades 

com resta i final del contracte acordat en el seu moment pel President 
Francisco Sanchis Francés amb l'empresa, i altres que havien estat 
reparades.  

 

Vam realitzar innombrables gestions amb altres empreses, i es van 
valorar altres materials, per a adquirir unitats de la reproducció d’El 

Monument, que òbviament no cessaven de sol·licitar-nos possibles 
compradors, i després de sospesar moltes possibilitats, tant de disseny, 
procés de fabricació (làser i escàner 3D) i material a utilitzar (resina, 

bronze, alumini, zamak, etc.), així com de possibles empreses per a la 
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seua realització (Fundicions Bou i Artesania Abad Segura, ambdues 
d'Alcoi, Cereria i Articles Religiosos Verge dels Desemparats de 
Tavernes Blanques, Pripimar d'Albacete, etc.), vam haver de descartar 

la possibilitat de plantar cara a cap comanda, ja que no quedava 
garantida la fidelitat i qualitat de la reproducció i perquè els preus per 
unitat i quantitat de la comanda mínima, i en conseqüència de la 

venda, resultaven totalment inasumibles.  

 

A pesar d'això,  no vam cessar en buscar proveïdors i realitzar gestions, 

fins i tot l'autor d’El Monument, Manuel Boix, qui el 6 d'octubre de 
2009 es va comprometre a redactar un estudi de viabilitat sobre la 
reproducció de la imatge a escala menor que la realitzada 

anteriorment, que a data 22 de gener de 2010, encara no estava 
finalitzat.  

 

Al gener de 2011, vam trobar i vam contactar amb l'empresa Fundi-
Trof, S.L. d'Albacete que garantia la reproducció amb fidelitat de les 
imatges amb unes condicions assequibles, tant des de la fabricació del 

model, del motle, incloses les quatre parts de la imatge (llança, plomes, 
Sant Jordi-drac i capa), a part la peanya de fusta nacional o altre 
material, com del material a utilitzar (resina i zamak o llanda-bronze 

segons el cas), sense comanda mínima, i sobretot, amb un preu de 
compra de cada figura amb l'IVA inclòs molt competitiu. Per tant a 
pesar d'haver aconseguit el nostre propòsit, donat el termini per a 

executar-lo, el 21 de gener en la reunió de la Junta Directiva, vam 
decidir que no escometríem este projecte, traslladant, òbviament tota la 
informació a la nova Junta Directiva que entraria a gestionar la 

Confraria de Sant Jordi després de les Festes d'abril de 2011.  
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Celebració especial de la festivitat del dia 23 d'abril de 
2011, per coincidir el dia del nostre Patró amb la 
Setmana Santa: Festa de Sant Jordi  

 

Una de les peculiaritats del període de gestió d'esta Junta Directiva va 

ser el canvi de dates de celebració de les Festes de Sant Jordi de 2011 
al coincidir les mateixes amb la celebració de la Setmana Santa i més 
concretament amb el Dissabte Sant. La Confraria de Sant Jordi, a 

través del seu President va participar en les reunions mantingudes 
entre l'Ajuntament i la resta d'estaments locals per a consensuar les 
dates de celebració de les Festes. El 8 de abril de 2010 es va arribar a 

l'acord que les mateixes se celebrarien els dies 29 i 30 d'abril i 1 i 2 de 
maig. Quant als actes responsabilitat de la Confraria també vam 
acordar que el Trasllat de baixada de Sant Jordi seria el dia 28 d'abril, 

deixant al marge altres possibilitats de canvis de data per a fer-ho 
coincidir en cap de setmana així com altres propostes que es van 
plantejar. I estes dates es van publicitar en el calendari anual que la 
Confraria obsequia als confrares juntament amb la felicitació 

nadalenca de 2010-2011, així com també en el calendari que publica 
anualment l'Ajuntament (La Crònica de Banyeres núm. 91 de mayo de 
2010).  

 

Però la coincidència del dia 23 d'abril, Dia de Sant Jordi, amb el 
Dissabte Sant, ens va fer plantejar-nos què podríem fer perquè este 

dia, finalitzada la Vigília Pasqual i l’Encontre de la Verge Dolorosa 
amb Jesús Ressuscitat, el poble de Banyeres celebrara de forma 
especial el dia del nostre Patró. La solució acordada en la reunió de 21 

de gener de 2011 va ser que Sant Jordi, la imatge que ix en la Processó 
del dia 23 d'abril hauria d’eixir al carrer; amb este objectiu vam 
preparar un senzill acte que vam denominar: Festa de Sant Jordi.  
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El dia 23 al matí vam penjar una gran pancarta amb la Imatge de Sant 
Jordi des del campanar del Temple Parroquial i amb la col·laboració 

dels veïns de la plaça Major vam 

engalanar els balcons amb 
estendards dissenyats 
expressament amb l'escut i la creu 

de Sant Jordi, sufragats per un veí 
anònimament a través del nostre 
Rector. Finalitzada la Vigília 

Pasqual i la Processó de 
l’Encontre, es van connectar els 
focus instal·lats a este efecte en 

l'estanc núm. 1, es van encendre 
els ciris rojos que vam repartir a 
tots els veïns presents en l'acte, i 

després del tir de 21 salves 
d'honor (subvencionades per 
l'Ajuntament) i al so de l'Himne 

Nacional va eixir Sant Jordi, des del seu Altar del Temple Parroquial a 
les grades del mateix darrere d'una cortina de fum, precedit pel seu 
Guió. I finalitzada la interpretació de l'Himne a Sant Jordi per tots els 

fidels, es va disparar un castell de focs artificials. La imatge va ser 
venerada per centenars de veïns que van poder acostar-se a tocar i 
besar la imatge, que mai havien tingut tan prop i a l'abast de la mà, 

mentre s'interpretaven els Gojos al Sant acompanyats a l'òrgan per 
Miquel Payá Molina, organiste habitual en estos menesters. Després de 
la veneració de la imatge del nostre Patró la Confraria va oferir a tots 

els presents dolços tradicionals i licors; mentre la Societat Musical 
Banyerense interpretava com ve sent habitual des de fa anys música 
festera en la plaça Major.  
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El resultat de l'acte va superar amb escreix les nostres expectatives, no 
només pel gran nombre d'assistents a l'acte, més de 2.000 persones, 
sinó per l'emotivitat que el mateix va suposar per a tot el públic, ja que 

era la primera vegada que els veïns de Banyeres podien accedir i tindre 
tan prop la imatge del nostre Patró que es venera en el seu Altar i per 
la gran manifestació popular de la immensa devoció que Banyeres de 

Mariola professa al seu Patró Sant Jordi Màrtir (La Crònica de 

Banyeres núm. 102 de maig 2011 i Ciutat d’Alcoi de 28 d'abril de 2011).  
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Inscripció en el Registre d'Associacions Veïnals de 
l'Ajuntament  

 

Si bé la nostra associació és una de les 
més antigues del municipi, la Confraria 

no estava inscrita en el Registre 
municipal d'Associacions Veïnals, per 
això el 28 de maig de 2008 vam sol·licitar 

a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola la 
inscripció de la Confraria en el Registre 
Municipal d'Associacions, sol·licitud que 
va ser resolta per acord de la Junta de 

Govern Local de 2 de juny de 2008, 
assignant-nos el nombre de registre 53.  

 

Inscripció en el Registre d'Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia  

 

A pesar de la llarga trajectòria des de la 
fundació de la Confraria i estar legalitzats els 

seus últims Estatuts, i confirmats per 
l'Arquebisbe de València el 3 de gener de 2000, 
ésta encara no havia pogut ser registrada en el 

Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de 
Justícia a pesar de les gestions realitzades per 
les juntes directives anteriors. En este estat del 
procediment, el 21 de juny de 2008 es va iniciar 

la tramitació per a esta inscripció; després 
d'innombrables vicissituds, entre elles el canvi 
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en la titularitat de l’arquebisbat de València pel relleu de l'Emm. i 
Revdm. Agustín García Gascó-Vicente pel seu nomenament com 
Cardenal el 14 de desembre de 2009, el nou Arquebisbe de València, 

Excm. i Revdm. Carlos Osoro Serra va ratificar el nomenament del 
nostre President, autoritzant l'inici de la tramitació de l'expedient de 
legalització el 3 de març de 2010. Així doncs, el 24 de maig de 2010 es 

va notificar l'Ordre Ministerial de la Secretaria d'Estat de Justícia, 
Direcció General de Relacions amb les Confessions, la inscripció i 
consegüent legalització, en la Secció Especial del Registre d'Entitats 

Religioses amb el nombre 7.626 de la Secció Especial Grup C (7626-
SE/C) (La Crònica de Banyeres núm. 92 de juny de 2010).  

 

Tancament de l'actual Llibre d’Actes i transcripció de 
les mateixes a través de mitjans informàtics i paper 
oficial de l'Estat  

 

Amb la voluntat d’adaptar la Confraria als nous temps i aconseguir 

modernitzar el funcionament 
de la mateixa, vam escometre 
la tasca de formalitzar el 
Llibre d’Actes 

informàticament. Fins a la 
data éste tenia format 
d’escriptura manual en els 

llibres a l’efecte, degudament 
registrats, segellats i foliats, si bé en els últims temps, l'ús de les noves 
tecnologies havia dut a transcriure les actes informàticament, pegant 

els folis al corresponent llibre, la qual cosa no només no era correcta 
sinó que en gran manera minvava la legalitat, estètica i funcionalitat 
del mateix; a més amb el pas del temps les actes estaven transcrites bé 

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


77 
 

en castellà o bé en valencià, atenent al criteri que adoptava cada junta 
directiva.  

 

En este sentit ens vam plantejar, en primer lloc formalitzar el Llibre 
d’Actes informàticament sense minvar la seua legalitat al transcriure 
les mateixes segons la normativa en paper oficial de l'Estat que les 

dotava de plena validesa i eficàcia; d'altra banda, acceptant la realitat 
de la cooficialitat de les llengües castellana i valenciana en el nostre 
entorn social i administratiu vam escometre la labor de transcriure, 

totes i cadascuna de les actes de les sessions de les reunions de la 
nostra junta en dues columnes, la primera o esquerra en llengua 
castellana i la segona o dreta en llengua valenciana; d'esta manera 

evitàvem una inclinació única a una llengua concreta, acceptant la 
pluralitat lingüística, no només dels components de la directiva, sinó 
també de la pròpia Confraria i del nostre poble.  

 

Sol·licitud del número d'identificació fiscal definitiu  

 

A pesar que la Confraria posseïa 
un número d'identificació fiscal 
provisional (G-53403630) com 

persona jurídica, l’1 d'octubre de 
2008 va ser assignat un número nou (V-53403630) atenent a la 
normativa aplicable del Ministeri d'Hisenda. Després de llargs i 

complexos tràmits, sobretot de recopilar la documentació necessària, i 
una vegada aconseguida la legalització definitiva de l'associació, el 19 
de maig de 2011 va ser assignat definitivament el número 

d'identificació fiscal núm. V-53403630 de la Confraria, mitjançant 
escrit de comunicació de l'Agència Tributària d'Alacant. 
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