INFORME DE LA COFRADIA

Estimats amics:
Amb este article/informe volem donar compte a tots els confrares i llirians del funcionament
de la nostra confraria, tant dels actes que s´han dut a terme durant el present exercici, com
dels distints projectes en els quals està immersa esta associació de fidels.
Després de la processó del 19 d´abril passat, la Junta Directiva va decidir traure majoralía nova,
amb gent jove, compromesa i amb ganes de treballar per Llíria i per Sant Vicent, el resultat va
ser un grup de quasi 40 persones, capitanejades per Vicent Castellano y M. Fina Torrijo. Des
d´ací volem donar-los la més sincera enhorabona pel treball ben fet, que tindrà el seu fruït
durant les próximes festes.
El primer acte que varen dur a terme com a nous majorals i majoralesses va ser el ja tradicional
trasllat de les imatges de Sant Vicent de casa els festers de l´any passat, fins a casa els clavaris
d´enguany; un acte molt emotiu encara que un poc passat per aigua. L'endemà va tindre lloc
una Eucaristia en la Parròquia de l´Assumpció, on els festers varen ser els protagonistes: varen
cantar amb les seues guitarres, fer les lectures, peticions, monicions... i al final d´esta se´ls va
imposar les medalles que els acreditaven oficialment com a nova clavaria i majoralia.
Durant este any varios compositors llirians han escrit partitures dedicades al nostre patró, les
quals han sigut donades altruistament a la confraria pels seus autors. Es el cas de “La Romeria
de Sant Vicent” de Gómez d'Edeta o la marxa de processó “Sant Vicent de Llíria” de Miguel
Torres. També Javi Alamá ha obsequiat a la confraria en una composició musical per a Tabal i
Dolçaina anomenada “Abril”, esta última serà estrenada durant estes festes.
Com s´hauran adonat, Josefina Cintero ha causat baixa per problemes personals com a
cobradora de les quotes, i han agarrat el seu testic Isabel Expósito i Luisa Pascual, festeres
2015. Des de estes línies ens agradaria donar públicament les gràcies a Fineta, ja que s´ha
desviscut durant molts anys pel bon funcionament de la confraria i el benestar dels seus
confrares, a més també volem agrair a les noves col.laboradores per acceptar este repte que
tanta fatiga i dolor de cap els costa.
A més de Josfina Cintero , també ha sigut baixa de la Junta Directiva Paco Zurriaga, després
d'estar més de 25 anys al capdavant. A ell també volem transmetre-li la nostra estima i
agraïment per tanta dedicació a Sant Vicent i a la seua ermita. A l'igual que han estat baixa
gent; gent nova, jove i amb il•lusió ha entrat en junta. A finals del 2014 varen entrar a formar
part de la directiva Juan García, Toni Castellano, Victor Molina i Carla Palacios i després de
festes ho ha fet Lourdes Navarro, sense dubte i gràcies a ells s´ha notat un canvi positiu dins
d´este grup. A més ens agradaria fer-los partícips de l’armoria, “el bon rotllo” i l'amistat que hi
ha entre els membres de junta: joves i no tan joves... S´ha creat un equip de treball unit i fort,
on per damunt de tot s’encontra l´il.lussió i la devoció per Sant Vicent.
La nostra confraria, com a membre permanent de la Junta Central Vicentina de València, ha
participat en tots els actes, que esta ha organitzat com pot ser la Proclamació de l'Honorable

Clavariessa de les festes vicentines, així com dels actes organitzats per alguns altars del Cap i
Casal.
Durant el 2015 també s´ha canviat el l'estructura de la nostra pàgina web, s´han inserta noves
pestanyes i seccions, fotografies, vídeos i notes històriques interessants per a tots els que la
visiten... a més s´ha creat un canal Youtube per a poder pujar tots els vídeos que edita la
Confraria, entre ells els sainets del quadre artístic. També s´ha dotat a les distintes àrees de la
junta directiva i la majoralia de correus electrònics per a poder facilitar la comunicació.
Com sabran, des de maig del passat any, en la façana de la Parròquia de l´Assumpció de Ntra.
Sra. hi ha col.locats andamis per a la restauració del retaule; per tant calia prendre mesures de
cara a les festes de Sant Miquel, per poder traure i tornar a entrar la imatge de Sant Vicent
tant en la processó com en la baixà. Moltes foren les Confraries que varen oferir orgullosament
les seues andes per a portar al pare Vicent, sens dubte varen demostrar gran amistat i
germanor; gràcies a totes elles per la col.laboració. Però la junta directiva junt amb els
portants varen decidir fer unes barres metàl.liques noves que foren extensibles i així poder
rodar fàcilment la imatge i l´anda dalt dels escalons; a més es varen fer coixins nous els quals
ocupaven totes estes. Estes barres i coixins varen ser regalats pels clavaris 2016-17.
Les pluges que van tindre lloc a Març de 2015 van provocar en l'ermita goteres en el sostre de
la cambra superior de la Sacristia, el que feia prioritari l’actuació en aquella teulada. Doncs be,
s’ha actuat descobrint tot el sostre i ficant tela asfàltica, a més de substituir totes les teules i
les bigues danyades. El pressupost d’esta actuació era d'uns 13.000 €, el qual s´ha pogut fer
front gràcies als donatius que les majoralies deixen per a l’ermita. A més, dita habitació es vol
habilitar com a museu, on exposar tot el patrimoni historicoartístic de la Confraria; sens dubte
este es un projecte per al 2016.
També a l’ermita, s’ha actuat a la fosa sèptica dels banys que es trobava embossada, s´ha
descobert i buidat, a més d´incorporar una trapa, per a cada volta que s´embosse aplegar més
fàcil a ella.
Durant este any, es compleixen 75 anys de l’entrada en Llíria de la imatge processional del
nostre patró i per a commemorar-ho, esta serà l´imatge que portarem en romeria a l’ermita el
dia de Sant Vicent, a més els nostres portants s´han oferit portar-la a muscles. També per a
commemorar esta efemèride s´ha restaurat dita talla, la qual tenia un fort clavill que separava
la peana dels peus del Sant, a més també s´ha arreglat i adecentat per part d'unes devotes, la
capa i el vestit que la imatge llueix al seu cambril.
Com han pogut comprovar ha sigut un any intens per a la nostra confraria, esperem poder
complir els objectius i projectes que ens resten, durant el que queda de 2016.
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