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Al llarg d'estos quetrs anys hem pogt¡t viure una alfra dimen'
sió de la nostrn ff'ff.Sfld, la dimensiÓ religiosa. He,m tingut al noske

cárrec tots els ¿r6tes relígiosos qus es cel'lebren en les nostres fsstes

i ha sigUt la nostra nbtigac:ió tindre cura d'ells. És una satisfacciÓ

sCIfirprsvar que tot s'ha cnesenvolupet correctarnent.

Fsr'ütr*a bnnd6, la fita qus en$ marcmem lhem dut a terffne:

ffinstruir wla $su ss*ial per a la Confrari4 un$ locals per a ma-
gatzem. L'esforg sha vist rssompensat. Ens ha quedat un saló d'rma
gtrarr oategoria. $ense dubte ta FESTA ha eixit guanyant grdcies n

ln cnl'laboracíó de tots,

Des d'estes lírdes vull donar-vos les grácies per la vostra nju-

da inEstimable. Quan vos vaíg cridar em vau respondre afirmativa-
rnsnt. Crec que ha quallat unfl gran auristat enhe tots nosalfres sota

I'emparo del nostre patró SANT ÍOnN.

Hn s$tüs fulls teniu la memória del que hem fet. Que serveix*

ca de recordatori del nostre treball. És gratificant comprovar q{¡s

shsn fet unoltes üosÉ$, han hagut cose$ millors i altres de pitjom.

Tot s'ha fet affib la millor intenció.

Tan sóis em queda dir:

VT$CA SANT JORDI!

VICENTE BELDA VAZQUEZ
Presidenrt.
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A les nsaballes de t,926 N'Emili Berenguer Ri-
bera, prevsrs, vs iniciar els trámits pertinents pflr
er$nsfiguir la proclamació canónica del patronat de

$ant Jordi psr a la vila de Banyeres de Mariola. Hl
?7 d'agost de 1937 les campanes del poble anuncien
que el Fapa havia decretat que Sant Jordi Mártir sn-

ria el nnstre Patró.

$embla ser este I'embrió que duuo a que a prin*
cipis dc 1928, el mateix N'Emili Eerenguer Ribera
decideixca la fundasió de la Confraria
de $ant Jordi Mfutir per a perpetuar la
proclarnació can&nica del patronat de

$ant Jordi.



MJSSIp t"ffill$qTlmJ$"

üorm q$e Ia ffinslitat principal de la proclarnació

canüniem és el fornent de la devoció a $a¡rt Jordi, la Csn-
fraris será l'encarregada de promoure esta missié, sent la
prsgünora de ln fe i la que té cura del culte a Sant Jordi,
mqurll*s o$sss transmeses pels nostres avantpassats i que

$osaXtres r*specterur, psr a que les generacions futures si'
Suen coneixedores de qui és el Sant Protector del pobls sn
viuen i mantenidors ds ln devoció al Fatró.

Va sent habitnal que les diferents Juntes DirectivEs
prior;itzen $n$ objectius principals. La línia que anava a
conduir els nostres pas$os seria la de cons-

truir una SEU SCIüIAL.

S'adonarem de Ia necessitat d'un lloc
psr g reunir*se, d'arxiu, un m&gatzem... Ca-
lia donar-tri un üüs a la benvolguda Confra-
ria.
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Compcsada pels segtl€nts membres
pertanyen:

EN VTCENTE BELNA VAZQVF:"
EN ;IüRGts SNüURA FüNilYTO
}1SI JCISú frNRfQI.IE BELDA VAZQIJEZ
riI*I JOSÉ fiELOA BLANNS
C¡¡ ¡OSÉ ISIDR.O FgRA.g J{JRI'fET
ET'ü JüRCU BELDA V}\ZÜ.iÜÍE
ET.{ JOSÉ VICSNTE FRANCÉS MORA

EN VICENT FERRE STLVESTAE
N'ANTONTO BENEYTü .MÍRA

EN ruA}I VANÓ PEIRÓ
N'ANTONTO gANCf'I,é SüMPSRE
EN'.ITS gERRE,dI"BERO

sN pffi)nO n¿nrÁ¡¡ MARTINSZ
HN JUANRTBfr'RARO.MERO
EN JAVISR sÁt¡crus RIBERA

ENTRANCISCO BELDA VAÑÓ

EN TORüM MOI.INA DOMÉNECH
ENJOS€ DANTEL ALBARO CORTÉS

sN "IOSS ANTCINIO CHRDA F'HRRE

EhT FRANCISCO PARRA SÁNC}üS

gN FSANANPO CHBNÁ AI,E$RO
NDA\/TD PASCUAL ALBERO

EN BARTSLOMÉ M.ATAiX MORA
SN JCI$N ANTON{O SAGUNA BSNEYTO

}{AHTSNT0 IVÍ^ACÍ¿S ¡¿¿nriN
frN IUAI,{ ¡C¡SÉ rEnnn pA$'rCIR

EN üAaRmL hfAYoR pAlenÓ¡t

i indieant a la uFiláu qrc

Cristi¿ns

Cristians
Cristians
Cristians
Cristians
Cristians
Cristians

Estudi¿nts
Hstudisnts

I-l¿rnadors
Llauradors
Llauradors

Contrabadistes
Contrabadistes
Contrabadistss

Jordians

Moros Vells
Moms Vells

Moros Nous
Moros Nous

lulanocs
Marrocs

Pirates
Pirates

Califes :

Califer

Pel Foble :
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Fresicient:
Vice - prrsident:
$ecretari:
Vice - s*creteri:
Trnsortr:
Vice - tresorer:

nN vrcENTE BHLDA VÁZQIIEZ
EN JORüE SEüIJRA BENEYTO
EN VICENT FERRE $ILVESTRE
EN JCISE VICENTE T"NE¡¡CÉS MORA
AN JAVIER SÁNCTNS RIBER.A
EN JOSH ENRTQUS BELDA VÁZC.UF¿

a$$$.$$ss$. qnl,{Gruspg

trhf RICARDü DÍA¿ Dg R.ÁBAGO Y VERDEGTJBR
fi}"T JÜSÉ ANTO}TIO SA}{{THO AZNAR

Arnb veu peró srnse vot:

NANTCINIO ESNEYTOMIRA
SN JORGE MOLINA NOT&MBCN

ssry&Hs$ N54HT$ -S,N"pA nrNTAJu 0BSE s

Hstn Junta está forr¡rada per representants dels catequistes, de la Confra-
rin de $ar¡t Jgrdi, de la Confraria de Santa Llücia i del Consell Panoquial" Hs

I'onoarregada de sourdinar ln csnstrucció de I'edifici on va a situar.se la nos-

tra Seu:

AbT VIÜENTE BFTDA VÁ¿QUEZ
FN JAVIER $ANCI-IIS RIBSRA
nN JO$E ENzuQUE BntDA VAeQUez
EN Í}AWD PASÜ{.]AL ALBERO

p${asnr:G$rs_ p. $ il{aTnnlAll

HN JüR$S BELDA VAZQIIEZ,
N'AHTCINIO BAS.CELÓ SEMPER,E

c()¡ü)Ucr$s p8 tur cAruros$A

EN JOSÉ BELDA 8LANE$

ENCAR.R.$GAT IIE I,'$BMTT.d

Encara que no es rnembre d'esta Junta Directiva, An'
tonioPrats Monllor i la seua dona es Freooupen del rnante:

nimont de I'ennita.
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Estan actualitzat el llistat de socis a dia 2l d'ahril de
1.99S, els confrare$ $on 1779.

S'ha anat revisant i posant al dia les adreces i les qus-
tes dels soris"

Sha informatitzat totá la feina de revisié i actualitr*-
ció de dades" Esta base de dades ha p*ssibilitat el disposar
de diferents tipus de llistats. Els rnds utilitzats són: per or-
dre numérico per ordre alfhbétic i per eilrsrs.
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EULTIIALS

L'activitaf principal de la Confraria és l* de tenir curn dels actes de culte
a Sant Jordi. Per agó, a continuació, exemplifi.quem el que sha anat fent al
llarg d'estos quate anys.

DIADE PA$QUA.
Col'locació de les banderes a lEnnita de $ant Jordi.
TRASLLAT.
Des de lErmita de Sant Jordi i en proce$só es trastrl*dada la imatge del
$ant fine llaltsr major de la pnrróquia.
DMS ABANS DE TESTES.
An¿r a I'església la Junta Directiva p€r preperar-la.: netejar altar, eompro*
var elevador de $ant Jordi...
DÍA22.
Pel meti OFRENA a Sant Jordi. Prep*ració de Ia corona ete fJslrs" Alho-
ra" rebre als festers i anar col'locant les flCIrs que duen Els festers" envotr-

ta$t I'alt¿r de $ant Jordi.
DIA 23.
MISSA lvI"dIOR: preparació de la mateixa, cadires, bancs per a festers,..
Després anar a la Casa Abadia per a qüe el Fredisador signe al l"lihre
d'0r.
PROCESSÓ. pet vespre organització de Ia ruateixa. Controlar t'eixida
dels festers i el recorregut. A la fi de la processé cantar els gojos a $ant
Jordi i cantar-li I'himne mentre puja a I'al€ar.

DIA 25.
Preparació de la MISSA DEL CEMEIITIILI. Fujar el
pal.li i lliurar el Sant Jordi sortejat enffe els
Confrares.
TRASLLAT.
Finalment, sn processó, es tornat Sant Jordi a [a ser¡a

Ennita, on espera als seus fidels.

RELÍQUTA.
Prwparació de la Missa Major. Pel vespre, Processó de
la Retlquia de Sant Jordi sota el Pal'li qufl c$ duf per
un rnenrbre de cadascuna de les Fílaes.

Destacar dos elem*nts innovadors:
- l¿ Cornissíó de Festes als Trasllsfs es col'loca da.

vant dels capitans. I a la Missa Major tenen rs$er-
vats els primers bancs de I'església.

- I¿ Processó es oberts psr un grup de xirimifers. Dn-
rrEre dels capitans es silua un altra handa de

musica.



JORNAIIES MUSrcA,LS

En 1979, a instlncia del nostre Rector En Ricardo Dlae de Rábago y
Verdeguer, es celebraren unes jornades musicals ryre pel ternps es sonver*
teixen en les mén antigues de la Comunitat Valeneiana, i. en una de les fifes
culturals més importants del nosfre poble. fles de ia tradicional "dansá" que
prcfnocionavo la Confraria en el temps de l0ctavari s'ha passat a estes Joma*
des. S'bavia concebut de nou una tradició.

En els anys d'esta Junta Directiva i arnb el suport de l'fiuntament, s'han
realitzat les següents jornades a lEsglésia Parroquial:

l:j ANY 1995. XVI JORNADE$ MUSICALS.
30 dabril. .QUINTET CUESTA I PIANO".
? de maig. "ORQUESTRA DE CAMBRA JOAQLIÍN RODRIGü*.

N ANY 1996. XVII JORNADES MUSICALS.
28 d'abril. 'SEXTET DE SAXOIIONS CAMP DE Iv4üRVEDRE''.
1 de rnaig. "QUARTET ALMSU (üolins, viola i viol.onceli"
5 de maig. ORQUESTRA DBL CONSERVATORI SUFER.IOR.

*OSCAR ESPTÁ- D'ALACANT.

N ANY 1997. XVII JORNADES MUSICALS.
. 27 üahnl. -QUARTET DE CLARINETS CHAI-IJMIiAIJ-

I -ORFEÓN CANTABILE-.
1 de maig. "ORQUESTRA SIMFÓMCA DALACANT".

i:l AI'¡Y 1998. )ilX JORNADES MUSICALS.
26 d'abril. .ORQUESTRA DE CAMBRA CIUXAT

DELX".
I de maig. 'TRIO KAMMER MUSIK" (piano, clarinet i

viola),
2 de maig. .ORQIIHSIRA DE CAMFHA nH SANT

VICHNT''.



¡,'pBBA DEr f,A Sg[tliOc-IAL

De tots els projectes que s'apuntarenr scnse dubte el que més va il"lusio-
nar: fer una seu per a la Confraria, de la qual no en tenial obligava a fer les
reunions psr on es podi4 masets, casa Abadiq bars..., a tenir el material on
ens deixaven, a tenir un arrdu totalment dispers. En jutriol de 1gg4 decid.irem
que esta seria I'aporüacié d'esta Junta Direcfiva.

s'aprofiten uns solars que té la parroquia baíx de la casa Abadía. i que
donen al carrer Sanl Francesc. Es pretén fer uns locals per a cateq.uesi i per a
seus sosials de les díferents confraries que hi han a Banyeres. S'encarrega del
pmjecte Joan Francesc Picó Silvestre, arquitecte alcoiá.

El diumenge, 10 de setembre de 1995 es beneida i coldocada Ia llrirnera
Pedra dels locals, antb la participació de la Junta Directiva de la Conf,raria de
Sant Jordi.

Despres d'haver passat els tr¿mits legals s'acorda que la Confrana es q{¡e-
daria Ia segona planta segons la següent disposicié:

A més a més, hi haurá una cotxera ¿ls baixos dels lo-
cals de 50 m2, per a deixar la carrossa í la. resta del
material.

La principal difictrlt¿t per dur endavnnf:el projecte era
el finangament de lbbra, perqué es calcutren unes despeses
d'uns l0 milions de ptes. Si bé al principi es peil$a en de*
maxur préstecs - pagarés - a particulars, finntrment es deci-
deix finangar-la amb la recollida de cartró.

SALA DÉ JUNTE$

83 rnz

E$CALA

ARXIU

16 m2 TERRA$$A

5$ rn?



Es ven el cartró a I'empresa Evelio Mataix ltdolirra $"A" per al seu recil
clatge. Esta empresa pose el preu del kg. per damuffi detr preu real de mercat.

S'acorda eíxir pels oarrers i per les fálmques tots els nxesos- S'anuRcia en
eartells, per la rádio i pel teletext. A Ia gent del prhle li agrada la idea i co*
l"labora entusiasmada: és una feina ecológica i no $e li dernana diners a cap
persona, tant sols, l'esforg de guardar el carfró rnes I n:es. D'esta manern le¡t el
poble se sentia col'laborador i pamicipant en la Ce*.fraria.

S'aconsegueixen nombroses fwgoüete$, dos *am.ions, i els membres de
la junta més algUns col'traboradors que verlen desinteress*ds,r¡ent es distri-
br¡sixen per sectors del poble per a fer la recollida m'es fácitr" Uns alhes Sras*
ssn per les distintes fábriques qus ens donen el cartró.

Les arreplegndes del paper i del cartré han pcssibi!.itat aconseguir els di-
Ílers $uficients per al pagnment de la Seu. Esta activitet a més a rnés" ha creat
una forta annistat entrs nosaltres. Sén molfes les hores dlesforq passades junfs,
dl*sme¡raars, de dina^rs,".. El nostre objectiu, frnalmenf, es duia a ferme; I'obra
esfá feto i nosaltres es sentim una gren família.

El dia 3 de maig de 1998, dia del Trasllat de $ant Jordi i últirn detr seu
Oqtavari es inaugurada i beneida la Seu $ocial de ls Conflaria per lExcm. i
Rvdrn. En Rafael Sanus i Abad, Bisbe Auxiliar de Valéncia" Asnisteixen la
Corporació Municipal encapgalada pel nostre A.lcalde, els antcrjors Fresi-
dents de la Confraria, els mernbres de la noslra Junta Directiva, les auforitats
eetresiástiques, els presidents de les filaes, els presidents de les dues Baficles
de Música de Banyeres i el Cronista de Festes.

QUt runsts.

t¿ Confraria va alnpliar les seues metivitats flrsmCI*
cionant distints actes culturals.

T EXPÜSIC1ÜNS

n Exposició de ser*m.ica, terr*6rafies d'Ant*ni
Estévez i icones grec$. Del 3tr de marp al ?
d'abríl dei 95 al Patronat \./alsr.

" Exposicié del pintor alacantÍ Rarnon $eren.
guer que sbferi a preparar I'exposicid. F*u eL

29 úe marq de 1996 al Patronat Val*r.
' Exposició a I'oli dsl confrare Fedrs Milláru,

del 14 al 3l de desembre de 1996 al Fatr*naf
Valor duen per tltol 'o&anyeras i el
Vinalopó".
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. Exposició del banyeri Rafael Berenguer López als Nadals de-

1997 al Patronat Valor.

+ TEATRES

També s'ha promocionat el teaüe. L'.{!unta*rent ens fta cedit dues chres
per a que venguérem les entrades, senf I'irnport d'estes per a la Con-fiaria. FIan
sigut un éxit d'assisténcia, el Teahe Principal es v* omplir les dues vegndes.

" 1612/96. "La sombra del lkn*rio", manóleg interpretet per R.a-
fael Álvarez "el Brujo".

" 2?lll/97, "Castingu, adaptació de i'obra "I*a Casa de llernarda
Albau de Federico García Lorca. D'esfa sbra, les entrades van ser
venudes a mitges entre la Confrsria i etrs catequistes.

+ PRBSE}'TTACIé TTTNNT

El 6 de gpner ds 1995 es va convoc;ar al $r. Fresident de Ia Confiaria per
parl de Miguel $empere i Josep Lluís Vafió. mernbres de passades Ju$tes Di-
rectives, a méso dels presidents anteriors per presenfar el projecte del llihre
que estaven preparant i que anaven a titular CúNFI¿A.RÍA DE SA]\"f JúI?frL
Es presenta el mateix any al poble. Tmeta el llibre d'un recul.l de les activitr¿ts
reaiitzades per al II Centenari de la vingwda de la R^elíquia, aix{ conr farnbé,
ki *ra un resum dels fets de les diferents Juntes Direetivai,

+ TNÍPTIC INFORMATIU

Es prepara un trlptic explicatiu sobre I'errniÍa de Sant
.Tordi i sobre el que és la Confraria. És th en fi-ancés, ce$tfi-
llá i valencid per als acks d'Agermanament del nostre pro-

ble amb Campan (oct. de 1996).

S'obri tr'ermita i alguns dels membres de Ia Junta Dí-
rectiva expliquen als francesos el procés de trasllat i re-
corrstrucció de la mateixa.

Qp]ld#rEMsRAr{vqg pa BE$Q&&

+ ASSISTSNCIA 5SÜ ANIVERSAzu Dfr T,A CüRüNA-
CIÓ DE LA MARE DE DÉUDE GRACIA DE F}A}q.

Fl Sr. President i el Sr. $ecretari represenfen a Xa

Confraria als aptes s$mentet$ després dihaver retx¡t la
irivitació.
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t Í7/12/94. I\frSSA PEt .TIO POMPEIO' I flHK TüTS HL$ DIFUNTS
LA CONFRARIA.

A la mort del "Tio Porupeio" se li escrju una carta de ce¡ndol a la vfdua.
Per haver ajudat a les distintes Juntes es decideix *furjrJi una rnissa.

S sCI ANIVERSARI BENADICCIÓ ''SANT JüRNMTS-.

Un 21 dhbril de 1946 es van beneir unex imafges del patró donades trrer
En Gregorio Molina a totes les filaes. Pel temps estes arraven I seÍ fa presén.
cia constant del Patró en totes elles i d'una ffi.anera nnolt cspecial en !a casa
detr capitá CIn er& traslladat a I'acabameff de les f,estes i fins les properes. Hs-
tes famllies acollien dins d'elles el principí i le fi. de 1* Festa: *l nostre Fatré,
assolirr una feina/er-li Festa al Patró Sant Jard¡.

Bn commemoració d'este esdeveniri?ent ei 2l d'ahril de 1996 eixíren en
la processó del trasllat de Sant Jordi totes les imatges dels distints "$a¡rt.Ior*
dietsu. A la Missa es va pregar una solemne c¡rasié d'aocié de grácies" A Ia, fi
d'esta es repartiren unes "estampetes" com a. rccolda.tori de I'a*te^

w.ffi
Es tracta d'enfortir una üadició, de domar-li un sentít per e q{¡s f,io s'&cft-

be. I és qus a I'acabament de la Missa lv{ajor, del dia de Sant "}ordi i del dia de
la Relíquia, la Confraria acornpanya al predicador a la
Casa Abadia des d'on va a l'{iuntarnent,

Creiereitr convenient el croar w LLtrBRE.ü'S't on
c¡*edaria constüncia dels predicadors que vell€n cJies t*n
significatius per a nosaltres. El millor mom.eñt per a sign*r
era sense dubte, $¡an es ve a la Casa Abadía, i aixf ho
vam fer. Prepararem el Saló de Joventut, i quan arribem els
prediaadors se'ls fa signar i se'ls dona un xieotet obsequi.
E*s acompanya en I'ante la Corporasió M.uldcipal" De se-
grit es va a lAjuntatnent.

Fins ara,lmn si6pat;

23/4lgl En MA^NLIEL SOIfiR ESPÍ. Vicari Episco-
pal i Abad cle X&tiva.

319195 En JOSÉ SOLER CARDONA. Carc*ge,
23l4lg6Hn hfrGUFL FAYÁ
119196 N'ANTüNIO MHZ*CJ{JIDA. Vicari de $Íanta

Maria d'Aleoi.
23l4lg1En JOSÉ DE FAZ. R.ector cle Sent.Tc¡on i Sanf

Vicent de Valéncia.
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719197 En MELCIOR SEGUÍ. Rector de Beniarbeig.
23/4/98 En VICENT VICEDO. Recfor cle LllrÍa.
3/5/98 En RAFAEL SANUS I ABAD. Bisbe Auxilia¡: de V¿ldneia.

El 3 de rnaig de tr998 va ser inaugurad¿ la Seu Sociatr de la Confraria. Un
somni shavia fet realitat, Alld que vffn pensür dur a terune srft trn fet. El Sr.

Físbe Auxiliar de Valéncia, En Rafael $anr.¡s i Abad va ina,uglrar i beneir els
nous locals.

L'acte es va desenvolupar de la següenf ffi*fier&: a les L&,45 h. es ccncen"
traxem tots a I'Ajuntament. A I'arribada del Sr. Eisbe es va an*r a la Seu i *,trI1

es va concentraf, tot sl món fester: nnÚSlC¿ (presideirfs de tres dues bandes de
M{rsica), FESTERS (presidents de les fi}aes} i PüBIH (.representat p*l la
Corporació Municipal). Estaven tárnbé, els antics presidenk de la #onfrnria i
a més a més, tota la Junta Directiva amb les seües respectives dones"

L'acte es va iniciar, explicant Paco Ficó, l'arquítecte, les caractellstiques
de I'ohra. Després va prendre la paraula En Vicent Belda- el Fresident, agrci*t
a tots la prese,ncia en tr'acte. De seguit, va intervindre el $r, ,{lca}de. Per riltí¡m
va prendre la paraula en Rafael Sanus.

La part central de I'acte va ser la benedicci* dels locals.

A continuasió, el Sr. Bisbe va signar a\ LLIBRE
ü'OR, on es va obrir una diligéncia en que es fa constar ta
inauguració i benedicció dels locals.

Ilesprés es vail descobri¡ dues plaques cCIÍrlffiemorati.-
ve$: una el Sr. Bisbe i un altra el Sr. Alcalde, on estan úCIts

els escuts cle les filaes. Alhora es va dispnrar una ffia"scleh{.

Una vegada visitades les dependéncies, anárem tCIts a

kfissa, la qual va ser presidida pel $r, Bisb'e, Finnlrnenl; es

va realitzar el Trasllat de Sant Jordi.



p'INgEidrsTRUcquna,

En este apartat el que es vol és explicar una s*rie de feínes que shan fet
en el tanscórrer d'estos quatre anys i que semblen sígnificatives:

e INVENTARI

En juliol de 1994, només enffar, la Jtrnfa flisestíva es va fer un inventari
del que tenia la Confraria i del que es va infnrmar en Junta Ordinária dn l-u de
juliol de 1994.

+ INSÍGNIA

En juliot de 1994" Pedro Milltui va pre-

senhr el dibuix del que podria ser la inslgnia
qu€ representaria a esta Jr¡nta Directiva. Va
dir que s'inspirava en un dibuix fet per rm
*mic d'ell que havia noort. Es va acceptar, i és

tra inslgnia que llueix la Jr¡nta Directiva quan

té actes oficials.

* I.{IETEJA DEL SANT JORDI DE LERMITA

En agost de 1994, i en veure que el $ant Jcrrdi est&v& brut i en despedec-

tes, i a més a més, amb corcó, es decideix netejar-lo, pin-
tar-lo i curar-lo. Hem observat que el poblerna es deu a.la

falta de ventilació que té I'ermita.

+ DONATIUS: QUADRES DE PIN"TURA

Shan donat fres quadres per a la Seu Socia!:
Fie Pedro Mllár¡, Cades Blázquez i una cópia dlun qu*dre
propietat de Miguel Martl.
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