INFORME DE LA COFRADIA

Estimats amics:
Durant el últim exercici han sigut moltes les activitats, els projectes i les millores que s´han dut
a terme dintre de la Confraria i de l’ermita. El present article/informe vol donar compte a tots
els confrares i llirians del funcionament, dels actes, dels projectes i de totes les novetats en els
quals està immersa esta associació de fidels.
Si s´enrecorden, l’any passat celebràvem el 75 aniversari de l´imatge processional de Sant
Vicent i per aquell motiu dita imatge va entrar al acabar la processó mirant a la gent. Doncs be,
la junta directiva va acordar en una de les seues primeres reunions després de la festa que
Sant Vicent, sempre que fora la seua processó entrara mirant als seus devots, a la bona gent
Com sabran, al finalitzar dita processó, no es va extraure majoralia, donat que era el primer
any de la present. Enguany i de manera extraordinària tampoc s’extraurà nou grup de festers,
ja que l’any 2019 es compleixen 600 anys de la mort de Sant Vicent i volem que este exercici
siga especial i per tant tindre una majoralia formada per tots aquells vicentins que vuiguen
dedicar el seu temps a honrar al nostre patró.
El 29 de maig passat i com a novetat la nostra Confraria va participar amb el guió i junt a les
altres confraries de la nostra ciutat en la Solemne Processó del Corpus Christi. Dit acte va
tindre una gran acollida per part dels membres de junta, així com també dels festers, ja que
varen acudir en massa a la crida del Senyor.
Aprofitant l’excursió de final de curs de la Parròquia de l’Assumpció els membres de junta
acompanyats d’alguns festers varem visitar el poble de Teulada on la devoció vicentina està
molt enraigada, tant es així que tenen també com a patró al nostre Sant Vicent.
També varem participar, com es tradicional en les festes patronals dedicades a l’arcàngel Sant
Miquel. Els festers varen montar paradeta en “A mós redó” on junt a la granja Martínez varen
les delicies de tots els llirians. A més l´imatge de Sant Vicent i la Confraria varen participar de
tots els actes religiosos que la Germandat de Sant Miquel va organitzar.
Ven entrada la tardor varem rebre a la nostra ermita i al nostre parc, la visita de una delegació
del Obispat de Vannes (lloc on descansen les restes de Sant Vicent), els quals van quedar
meravellats de la bellesa mística de la Llíria Vicentina. I van prometre que tornarien l´any de
l’aniversari de la mort del pare Vicent.
Tal y com marquen els estatuts, tots els anys es deu de dur a terme al menys una Junta
General. Doncs bé, enguany va tindre lloc la vespra del primer diumenge d’advent on entre
altres cosses es va tractar la situació econòmica que atravessa la Confraria, així com els
ingressos i les despeses que ha tingut la nostra associació en el exercici anterior. També es va
prendre la decisió que aquesta Junta General tinguera lloc sempre el primer diumenge
d’advent (primer de l´any litúrgic).

Des de la Junta Directiva, hem volgut adaptar l’ermita als temps litúrgics que marca la Santa
Església, per això decidirem en Advent col·locar una corona amb quatre ciris, els quals ens
marcarien el compàs de espera per a rebre a Jesús. En Nadal un nou naixement va presidir el
presbiteri del temple vicentí, així com també en Quaresma varem contemplar el sacrifici de
Jesús en la creu.
Durant este exercici, la Confraria s’ha centrat en el projecte de rehabilitació de l’ermita,
concretament en la part de la sacristia; on des de l’any passat s’estan duent millores tant
d’estructura com de contingut. En eixe mateix lloc s’ha incorporat noves vitrines i nous
expositors amb llum. A més, gracies a donacions particulars hem pogut vore augmentat el
nostre patrimoni. Allí i com a novetat d´este any es troba exposat un bust de Sant Vicent, així
com també facsímils de sermonaris del sant.
També s’ha adquirit un nou reliquiari per a la relíquia que la Confraria posseeix; este també es
troba exposat en un lloc principal de dita estància amb llum adecuada per a la seua
conservació.
Un dels punts forts de la nostra confraria es el seu patrimoni, tant siga material, innmaterial o
humà. Enguany s´hem proposat donar-lo a conèixer, per això hem instal·lat en l’ermita uns
atrils amb una xicoteta informació i uns codics QR on es pot accedir a informació interessant
sobre la historia, tradició, festes o l´ermita.
Com a membre permanent de la Junta Central Vicentina de València, hem 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.
Després del èxit del compte que els Portants posseeixen en Facebook, amb mes de 5000
amics; la Confraria i els mateixos portants, se han llançat a la conquista d´una nova ret social:
Instagram. Dit portal es una de les comunitats que mes exit tenen entre els mes joves, en ella a
més de poder pujar fotos i vídeos amb filtres i retocs, es poden fer vídeos en directe i
“boomerangs”. Sens dubte esta pot ser un gran ferramenta per a promocionar la figura del
nostre patró i la vida de la confraria.
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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