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OBJECTIUS

 

: 

 Fomentar la devoció al nostre Patró incidint principalment en 

l'àmbit infantil, la tercera  edat i els malalts. 

 Finalitzar el procés de legalització de la Confraria com entitat 
religiosa iniciat en l'any 1999 amb l'aprovació, legalització i 

ratificació per l'Arquebisbe de València dels nostres Estatuts.  

 Reparar, restaurar i mantindre activament el patrimoni de la 
Confraria, prenent el testimoni de la junta directiva anterior, 

optant per realitzar les actuacions necessàries, però sense 
convertir ni transformar mai les peces amb una certa antiguitat 
en peces noves a estrenar, però sí detindre la seua deterioració i 

asegurar la seua permanencia al llarg del temps en bon estat.  

 Adaptar la Confraria i el seu funcionament administratiu a les 
noves tecnologies i al segle XXI.  

 Incidir en la Universalitat del Patronatge de Sant Jordi 
conjuntament amb altres ciutats, nacions i institucions.  

 

Tots estos objectius podrien assolir-se mitjançant les següents 
activitats i actuacions, si bé algunes d'elles, no estant contemplades des 
del principi entre els nostres objectius es van anar programant i 

executant en funció de les necessitats  i oportunitats per a dur-les a 
terme; i altres que encara que estaven previstes i programades ha estat 
impossible la seua execució per diversos motius. 

 

 

PROJECTES

 

:  

1. FOMENT DE LA DEVOCIÓ AL NOSTRE PATRÓ  

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�
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 1.1. Repartiment de l'estampa dels Gojos perquè la imatge de Sant 
Jordi arribara a totes les cases de Banyeres dues vegades a l'any.  

 1.2. Commemoració del 80 Aniversari de la Fundació de la 

Confraria.  

 1.3. Acostament de la figura de Sant Jordi als xiquets: 

1.3.1.  Recuperant el costum i la tradició de batejar els xiquets 

amb el nom del nostre Patró.  

1.3.2.  Acostant la vida i valors de Sant Jordi als xiquets a 
través d'un  mitjà accessible, agradable  i  fàcil per a ells.  

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

 1.5. Confecció d'un nou roda balcó amb la  imatge de Sant Jordi.  

 1.6. Realització de lampadaris perquè els fidels poguéren 
materialitzar les seues intencions a Sant Jordi. 

 1.7. Celebració d'una missa mensual per les intencions dels 

confrares i de la Confraria de Sant Jordi.  

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

 1.9. Captació de nous socis/confrares.  

 1.10. Reproducció de la imatge d’El Monument a Sant Jordi. 

 1.11. Celebració especial de la festivitat del dia 23 d’abril de 2011, 

per coincidir el dia del nostre Patró amb la Setmana Santa. 

 

2. LEGALITZACIÓ DE LA CONFRARIA  

 

2.1. Inscripció en el Registre d'Associacions Veïnals de 
l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.  

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=Missa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Roda�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lampadarios�
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=cofrades�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CONFRARIA�
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2.2. Inscripció en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri 
de Justícia. 

2.3. Tancament de l'actual Llibre d’Actes i transcripció de les 

mateixes a través de mitjans informàtics i paper oficial de 
l'Estat. 

 2.4. Sol·licitud del Nombre d'Identificació Fiscal definitiu.  

 

3. MANTENIMENT, RESTAURACIÓ I INCREMENT DEL 
PATRIMONI  

 

3.1. Acondicionament de la Seu 

 a) Adequació de l’oficina 

 Sol.licitud d’un equip informàtic 

 Col.lecció de fotos de totes les juntes directives 

 b) Millora del Saló 

 Nous escuts de les comparses per als roda 
balcons 

 Ubicació d’una veleta amb la imatge de Sant 

Jodi 

 c) Adquisició d’un armari-rober per a guardar la 
roba d’oficiar les celebracions litúrgiques 

 d) Finalitzar l’accés a la Seu 

 e) Vitrina en el Saló per a guardar el Guió i el Tern 
de Sant Jordi 

3.2. Millores en el garatge-magatzem 

 a) Reorganització del garatge-magatzem 
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 b) Adequació de les portes del magatzem per a 
evitar les filtracions d’aigua 

3.3. Acondicionament dels espais de culte 

 a) Ermita 

 Reparació i acabat dels canalons de la teulada 
per a evitar goteres i humitats 

 Protecció de la pedra de carreus per l’interior 

 Tractament anti-grafiti en les parets exteriors 

 Blindatge de les vidrieres circulars de la façana 

principal 

 Millores en les fixacions dels màstils i 
enganxaments de les banderes 

 Confecció de noves banderes 

 Arcó per a guardar els utils i la roba de culte 

 Decoració dels sotres 

 b) Altar i creuer de Sant Jordi al Temple 

 Repàs i reparació  de la  coberta  del  creuer 

 Instal.lació de la nova il.luminació 

 Ubicació de lampadaris amb sistema LED 

 Millores en l’elevador de la Imatge de Sant 
Jordi 

 Reparació de la decoració interior de la volta del 
creuer 

 c) Cambril de Sant Jordi en la Capella de la 

Comunió 

 Restauració integral 
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 Construcció i ubicació d’una peanya per al 
Reliquiari de fusta 

3.4. Acondicionament i reparació del material de Festes 

 a) Restauració de les tarimes escalonades per als 
capitans 

 b) Restauració de les estructures de les flors de 

l’Ofrena 

 c) Restauració de les banquetes de l’Anda i suport 
que es col.loca sobre l’Altar 

 d) Restauració de l’escala per a pujar i baixar la 
Imatge de Sant Jordi en l’Ermita 

 e) Restauració dels carrils del tractor 

 f) Construcció d’una nova plataforma sobre els 
carrils 

 g) Neteja dels faldons de la carrossa 

 h) Millorar el motor-elevador de la carrossa de Sant 
Jordi 

 i) Legalització i segur de la carrossa 

3.5. Acondicionament i reparació del patrimoni 

 a) Restauració de l’Anda i la Imatge de Sant Jordi el 

Xicotet 

 b) Topes anti gir en la base dels canelobres de 
l’Anda 

 c) Renovació del transformador-commutador 

elèctric per a la il.luminació de l’Anda 

 d) Neteja i restauració del Pal.li 

 e) Neteja i restauració del Guió de Sant Jordi 
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 f) Construcció d’una vitrina per a guardar el Guió 
de Sant Jordi 

 g) Restauració i platejat del Reliquiari de fusta 

 

4. ADAPTACIÓ DE LA CONFRARIA AL SEGLE XXI  

 

4.1. Organització administrativa de la documentació i el 
fons arxivístic de la Confraria 

4.2. Creació i disseny d’una página web, un correu 

electrònic i comptes en diferents xarxes socials 

 

5. UNIVERSALITAT DEL PATRONATGE DE SANT JORDI  

 

5.1. Instauració d'una insígnia identificativa per a totes 
les juntes directives  

5.2. Iniciar, activar i potenciar la nostra pertinença a la 
Universalitat del Patronatge de Sant Jordi  

 

6. ALTRES ACTIVITATS  

 

6.1 Acostamet de la Confraria als confrares 

Per a possibilitar que els confrares acudisquen a la Seu Social a 
fer qualsevol tipus de gestió, amb un horari preestablert d'atenció 
als mateixos (cada primer divendres de mes), i adequant la Seu 

Social per a ser el lloc estable de treball, reunió de la junta i visita 
dels associats.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CONFRARIA�
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6.2 Estudi del Reglament Intern dels Majorals de la 
Confraria de Sant Jordi  

Amb l'ànim de definir clarament la labor, compromís i 
responsabilitat dels Majorals de Sant Jordi i evitar possibles 
discrepàncies, divergències o conflictes que pogueéen originar-se en 

el si dels mateixos, s'inicia el procés d'estudi del Reglament Intern 
dels Majorals, en el qual es recullen el fonament dels Estatuts de la 
Confraria, els apunts aportats pels propis Majorals i altres 

aportacions realitzades per esta Junta Directiva, tot això amb la 
finalitat de redactar un esborrany del Reglament per a la seua 
aprovació per l'Assemblea General de la Confraria.  

 

6.3 Activitats de caràcter institucional  

Donant suport la sol·licitud de declaració de BIC (Bé 

d'Interès Cultural) de l'acte del Cementeri, participant en 
l'elaboració del nou Reglament de la Comissió de Festes, així com en 
la creació, organització i funcionament de la Junta Central de 

Confraries de la nostra parròquia. 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, conferències, exposicions, fins i tot el 
nostre President va ser membre del jurat encarregat de triar el 
cartell anunciador de la Cavalcada de Reis de l'any 2009, i va ser 

convidat personalment pel President de la Comissió de Festes de 
Sant Jordi a assistir a l'Assemblea Nacional de la UNDEF de 2010 
realitzada a Bocairent, en la qual Banyeres de Mariola va ser 

novament admesa com membre de ple dret d'esta associació.  

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=DELS�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MAJORALS�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CONFRARIA�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=responsablidad�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Majorals�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=seno�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Majorals�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=recojen�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Majorals�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=BIC�
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=Confraria�
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=UNDEF�
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6.4 Promoció de la cultura  

Organitzant i realitzant juntament amb l'Ajuntament els 
concerts de les XXX, XXXI i XXXII Jornades Musicals de l’Octavari 

de Sant Jordi i organitzant el concert commemoratiu del 80 
Aniversari de la Fundació de la Confraria, sense oblidar els 
projectes de marcat caràcter cultural com l'edició del conte Ja 

arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola, l'estrena de la Missa de 

Sant Jordi de Banyeres de Mariola i l'edició del CD de la Missa de 

Sant Jordi, així com la participació en el Mercat Medieval de l'any 
2009 amb motiu de les Festes patronals de Santa María Magdalena 
i la cessió de la maqueta d’El Monument a Sant Jordi a la Fundació 

de La Llum dels Imatges, per a la seua exposició en la mostra 
Camins d’Art, realitzada a Alcoi durant l'any 2011.  

 

Per a la gestió i execució de les activitats han estat necessaris uns 
mitjans econòmics per al seu finançament, i esta Junta Directiva ha 
contat amb els següents RECURSOS ECONÒMICS

 

, alguns d'ells 

previstos i altres imprevistos al tractar-se estos últims 
d'aportacions i donatius anònims:  

1. Donatius-quota que els confrares-socis aporten anualment.  

2. Campanyes de recollida de cartó.  

3. Loteria de Nadal, col·laboració dels anunciants, i instauració de 

la del Niño, ja que amb anterioritat no es realitzava loteria per a 
este sorteig. 

4. Loteria mensual per als membres de la Junta Directiva.  

5. Donatius-patrocinadors per a projectes específics (Conte, Anda, 
Imatge, etc.).  

6. Donatius anònims. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=XXX�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=XXXI�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=XXXII�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Confraria�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ja�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Missa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Missa�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Llum�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Iamatges�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Camins�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Art�
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cofrades�
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7. Venda de cera en els Trasllats i Processons dels Dies de Sant 
Jordi, i ampliar-la a la Processó del Dia de la Relíquia, ja que 
anteriorment no es realitzava esta venda.  

8. Subvencions d'administracions públiques.  

9. Donatius-ofrenes dels lampadaris.  

10. Aportacions dels capitans per a l'edició dels programes de mà de 

les Jornades Musicals de l’Octavari.  

11. Donacions i obsequis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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