REGLAMENT DE REGIM INTERN DE LA
CONFRARIA SANTÍSSIMA VERGE DE LA
SOLEDAT DE L’ALCÚDIA

Juny del 2008

Article
1.- ORGANIGRAMA DE LA CONFRARIA DE LA SANTÍSSIMA
VERGE DE LA SOLEDAT DE L’ALCÚDIA.
El organigrama de la Confraria de la Santíssima Verge de la Soledat de
l’Alcúdia és el següent:
Assemblea General de Confrares: està composta per la totalitat de confrares que
forma la confraria.
Junta directiva: és l’òrgan de govern de la confraria.
Article 2.- ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General de confrares és un òrgan informatiu de la Junta Directiva.
L’Assemblea General de confrares està composta per tots els confrares de la confraria.
Es convocarà sempre amb caràcter extraordinari quant la Junta Directiva o el
President ho estime convenient i estarà presidida per el President i tots els membres de
la Junta Directiva de la Confraria.
Cada responsable avisarà els seus confrares.
Article 3.- JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva és l’òrgan executiu d’aquesta associació. Està composta per
tots els membres elegits democràticament pels confrares i els càrrecs directius d’aquesta
Junta Directiva seran: 1 President, 2 vice-presidents, 1 secretari, 1 secretari d’actes, 1
tresorer i els demés membres seran vocals, elegits per un període de cinc anys, podent
ser reelegits.
Procés electoral: Presentació de les candidatures: des de la convocatòria de les
eleccions fins les dues setmanes anteriors a la celebració de les mateixes.
Convocatòria d’eleccions un mes abans de finalitzar el mandat o dos mesos en
cas de dimissió del President. Aquesta convocatòria es realitzarà per escrit amb remissió
a la Junta Directiva de la confraria incloent l’Ordre del dia de la convocatòria i del dia
de l’elecció.
La Junta directiva elegirà dos representants en la Junta Central de Confraries i
dos reserves per a la Junta Central. Els representants deuran de pertànyer a la Junta
Directiva a la que representen.
Article 4.- COMPETENCIES DE LA DIRECTIVA
Són funcions de la Junta Directiva:
1.- Elegir el President de la Junta Directiva.
2.- Representar a la Junta Directiva i a la Confraria.
3.- Organitzar totes les activitats de la Setmana Santa de l’Alcúdia i d’aquelles
en les que participe com a membre de la Junta Central de Confraries de l’Alcúdia.
4.- Preparació de la memòria i el pla anual d’activitats de la Junta Directiva.
5.- Confeccionar el balanç i pressupostos de la Junta Directiva.
6.- Administrar els fondos que es recauden.
7.- Preparar l’ordre del dia de les Assemblees Generals de Confrares.
8.- Crear comissions de treball per a l’estudi d’assumptes diversos, en les que
podran ser integrats qualsevol classe de membre i, en general, planejar, dirigir i resoldre
qualsevol assumpte d’interès per a la Junta.
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9.- Executar els acords vàlids, que no s’encarreguen a una comissió especial o
personal; i portar el seguiment dels acords, "cuya" execució s’ha encarregat a un
comissió especial o alguna persona.
10.- Admetre nous membres en la Junta Directiva i decidir la baixa dels
mateixos així com la destitució del president per majoria absoluta.
11.- Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per a legitimar
actuacions respecte de tercers; i atorgar poders a advocats i procuradors dels tribunals
per a defendre i representar a la Junta en assumptes judicials.
12.- Aprovar les modificacions que afecten a modes, formes, llocs i itineraris de
costum.
13.- Elegir els dos membres representants en la Junta Central de Confraries.
Article 5.- REUNIONS I ACORDS DE JUNTA DIRECTIVA
1.- La Junta Directiva es reunirà, al menys 3 vegades a l’any, i sempre que la
convoque el President o ho demane un terç dels membres de la mateixa.
2.- En convocatòria les reunions de la Junta Directiva es farà constar: data, hora,
lloc i Ordre del dia amb una antelació d’una setmana per a sessions ordinàries i tres dies
per a sessions extraordinàries.
3.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda en primera i única
convocatòria amb els membres que es troben presents en l’hora fixada en la
convocatòria.
4.- Els acords per a la seua validesa s’adoptarà per majoria absoluta dels vots
presents en les dos primeres votacions o per majoria relativa en tercera votació. Les
votacions es realitzaran a mà alçada, excepte que un terç dels components amb dret a
vot demanen que siga secreta.
5.- Per a la modificació dels acords presos per la Junta Directiva serà necessària
la presentació per escrit de la nova proposta raspallada per dos terços dels membres de
la Junta Directiva, sent a partir d’aquest moment el procés establert per a l’aprovació
dels acords.
6.- Cada membre te un vot. En cas d’empatar el President té el vot de qualitat.
Article 6.- EL PRESIDENT
El President de la Junta Directiva ostenta la representació legal de la mateixa, i li
correspon les següents funcions:
1.- Convocar i presidir totes les juntes i assemblees dels òrgans constituïts en
l’organigrama d’aquesta associació i assenyalar l’ordre del dia de les reunions
d’aquestos òrgans.
2.- Dirigir les votacions i alçar les sessions.
3.-Vigilar l’acompliment del Reglament de Règim intern i els acords de la Junta
Directiva.
4.- Portar la firma de la Junta Directiva i ficar el vist-i-plau a les actes de les
reunions i en els certificats que expedisca el Secretari.
5.- Cuidar de que la Junta Directiva col·labore amb les altres associacions de
fidels, i en especial col·laborar amb la Junta Central de Confraries.
6.- Comunicar al Ordinari del lloc els membre elegits per a compondre la Junta
Directiva, així com l’estat anual de comptes, el canvi de domicili social, les
modificacions del reglament i l’extinció de la Junta Directiva, a efectes pertinents.
7.- Convidar a algun membre de la Junta Directiva a abandonar aquesta, sempre
amb l’aprovació per majoria absoluta de la Junta Directiva.
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Article 7.- CONVOCATORIA I ELECCIO DEL PRESIDENT
Poden ser candidats:
Qualsevol membre de la Junta Directiva.
Procés electoral:
La presentació de candidatures a President es realitzarà en la primera Junta
Directiva que es realitze després de les eleccions i per escrit. Aquesta Junta Directiva
serà convocada per el President en funcions.
El President serà elegit per majoria absoluta en la primera ronda de votacions i
per majoria simple en segona votació dels membres de la Junta Directiva per un mandat
de cinc anys.
Article 8.- VICE-PRESIDENTS
Són nomenats pel President.
Als vice-presidents els pertoca:
1.- Substituir al President en totes les funcions; quant aquest no puga actuar per
absència o malaltia.
2.- En el cas de produir-se la vacant del President, el vice-president primer
ocuparà el càrrec de President, i en el termini de dos mesos convocarà Junta Directiva
amb caràcter extraordinari per a cobrir la vacant.
3.- El vice-president deurà eixir de dins de la Junta Directiva.
Article 9.- EL SECRETARI
És nomenat per el President.
Al secretari de la Junta Directiva, que ho serà també de l’Assemblea General,
correspon les següents funcions:
1.- Cursar, per ordre del President, les convocatòries de les Juntes Directives,
Juntes Generals i Assemblees Generals.
2.- Procurar que els encarregats d’executar els acords ho complimenten.
3.- Portar el registre de les altes i baixes dels confrares.
4.- Custodiar els llibres i fitxers de la Confraria i la resta de documentació de la
Confraria.
5.- Redactar la memòria anual amb les dades que li facilite la Junta Directiva.
6.- Redactar, d’acord amb el President, l’ordre del dia de les sessions.
7.- Certificar documents de l’associació amb el vist-i-plau del President.
Article 10.- EL SECRETARI D’ACTES
Alçar les actes de totes les sessions, en les que conste tots els temes tractats i els
acords presos, autoritzant-se amb la seua firma i amb el vist-i-plau del President.
Article 11.- EL TRESORER
Nomenat pel President.
Al Tresorer de la Junta Directiva li correspon:
1.- L’Administració dels béns de la Confraria.
2.- Recaptar dels membres de la Confraria les cotes fixades.
3.- Custodiar i col·locar els fons de la Confraria.
3

4.- Realitzar els pagaments que li mani el President.
5.- Portar de forma legal els llibres d’entrades i eixides dels fons.
6.- Cuidar l’ordre i bon funcionament de la caixa social.
7.- Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i pressupost ordinari i
extraordinari de la Confraria.
Article 12.- OBLIGACIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
1.- Assistir a les reunions de la Assemblea General, Junta Directiva i Junta
Central de Confraries.
2.- Anualment, facilitar un llistat de confrares a la Junta Central de Confraries.
3.- Facilitar a la Junta Central la composició de la Junta Directiva de cada
confraria, així com qualsevol canvi o variació dels seus membres.
4.- Liquidar quants compromisos econòmics s’hagen compromès.
5.- Col·laborar en l’organització dels actes que realitze la Junta Central i de la
Junta Diocesana de Germandats de Setmana Santa de València.
6.- Aportar a Junta Central de Confraries la quantitat acordada de loteria de
Nadal de cada confrare.
7.- Aportar dos paperetes del sorteig de Nadal i del Xiquet a cada confraria i a
Junta Central de Confraries.
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ANEXE I
TASQUES I ACTES ORGANITZATS PER LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFRARIA DE
LA SANTÍSSIMA VERGE DE LA SOLEDAT
DE L’ALCÚDIA
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TASQUES I ACTES ORGANITZATS PER LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA CONFRARIA DE LA SANTÍSSIMA VERGE DE LA
SOLEDAT DE L’ALCÚDIA
SETEMBRE
-

-

Demanar loteria del sorteig de Nadal i Xiquet.
Imprimir la loteria de Nadal. (Buscar la propaganda per subvencionar
l’impressió. Des de l’any 2004 la propaganda correspon a Transports Molina,
fins que aquest no retire la propaganda tindrà la preferència sobre altres).
Cunyar i repartir la loteria de Nadal als membres de la Junta Directiva de la
Confraria.

OCTUBRE
-

Repartir la loteria als confrares (abans de la Fira Gastronòmica i/o del 9
d’Octubre).
Demanar al/la Germà/na Major l’itinerari de la processó del Dilluns Sant.
Cobrar les derrames de la Seu.

DESEMBRE
-

Cobrar les loteries de Nadal (abans del 15 de desembre).
Entregar itinerari a la Junta Central de Confraries.
Cunyar i repartir la loteria del sorteig del Xiquet.
Elecció de les Xiquetes del vers (en cas d’haver alguna xiqueta confrare de la
Confraria, aquesta tindrà preferència sobre la resta. En cas d’haver-ne més de
dues, es farà un sorteig a boleta).

GENER
-

Cobrar les loteries del sorteig del Xiquet (primera setmana del mes).
Confirmar coberts del Dinar de Germanor de la Junta Diocesana de la Setmana
Santa de la Diòcesi de València, palmes del Diumenge de Rams i coberts del
sopar del Pregó.

FEBRER
-

Comprar detalls del Dinar de Germanor del dia de Pasqua.
Firmar contracte amb la banda de música.
Cobrar quotes.
Preparar tiquets del Dinar de Germanor del dia de Pasqua.
Es participarà en tots els actes de la Junta Diocesana de la Setmana Santa de la
Diòcesi de València.
o Convidar al/la Germà/na Major eixint de l’any en curs a participar en la
processó de la Junta Diocesana de la Setmana Santa de la Diòcesi de
València i al/la Germà/na Banderer/a.
o La Confraria de la Santíssima Verge de la Soledat estarà representada,
almenys, per els representants de la Confraria en la Junta Central de
Confraries.
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o L’esmorzar del muntatge anirà a càrrec de Junta Central, així que tot
aquell membre que tinga gust d’anar al muntatge podrà anar sense cap
inconvenient.
o Al dinar de germanor de la inauguració de l’exposició de la Junta de
Germandats de la Diòcesi de València podrà anar el que ho desitge,
sabent que Junta Central pagarà els dos coberts corresponents als
representants de la confraria en Junta Central i la confraria pagarà dos
coberts més, en cas d’anar-hi algú més pagaria el seu cobert. En el cas
de que la confraria aportara la imatge, la confraria es faria càrrec de tots
els coberts del dinar en cas de que s’ho poguera permetre.

MARÇ – ABRIL
SETMANA SANTA
-

-

Repartir programes de Setmana Santa.
15 dies abans portar imatge a casa del/la Germà/na Major.
Revisar anda (rodes, frens, extintor, etc.).
Replegar “muletes” de l’anda pasqüera (aquestes es tenen que demanar al senyor
rector i tornar-les el dia de pasqua al campanar de l’esglèsia) i portar-les a casa
del/la Germà/na Major.
15 dies abans sopar amb el/la Germà/na Major (ultimar detalls).
Convidar a participar en la missa del Pregó al/la Germà/na Major, Germans/nes
Honoraris/es i Germà/na Banderer/a.
Informar a la Junta Central de Confraries, tots els difunts confrares de la
Confraria uns dies abans del Pregó.

ACTES DE SETMANA SANTA:
•

PREGO DE SETMANA SANTA
-

•

Ficar faldes, barres i plàstic (per a que no es banye l’anda) i portar l’anda a
l’Ermita.
Portar la Bandera a l’Esglèsia després de la missa de la vesprada.
Acudir al Pregó de Setmana Santa i al sopar del Pregó (tots els coberts aniran a
càrrec de la Confraria).

DIUMENGE DE RAMS
-

•

A les 10.45 acudir al repartiment de les palmes, posteriorment a la processó del
Diumenge de Rams i a la missa (les palmes aniran a càrrec de la confraria).
En acabar la missa fer entrega de la Bandera al/la Germà/na Banderer/a.

DILLUNS SANT
-

Portar Imatge a l’Ermita i col·locar-la dalt de l’anda.
20.00 hores: Sopar de la banda a la Seu (la Confraria pagarà la picaeta).
21.00 hores: Replegar al/la Germà/na Banderer/a.
21.15 hores: Replegar al/la Germà/na Major Eixint.
7

-

-

-

-

•

21.30 hores: Replegar al/la Germà/na Major Entrant (S’arreplegarà primer al/la
Germà/na Major, en cas de tindre que arreplegar als/les Germans/nes
Honoraris/es serà després de el/la Germà/na Major, com es feia antigament i
com sempre s’ha fet).
22.00 hores: Processó
• Des de l’any 2000 existeixen uns normes per agafar-se al
tabernacle, estes són les següents:
- Cada confrare deurà informar la intenció d’agafar-se a la barra a
un dels membres de la Junta de la Confraria amb la suficient
antelació possible.
- Sols es podran agafar a la barra un màxim de vuit persones, és a
dir, dos persones per barra. En cas de superar la xifra es procedirà
a un sorteig.
- Els confrares que hagen sigut elegits per agafar-se a la barra, en
ningú cas deuran dur caramels o llepolies per a donar durant la
processó.
- Portar el tabernacle al lloc on se’ls indique per a pujar la Verge.
Tant el Dilluns Sant com el Divendres Sant.
- En acabar les processons del Dilluns Sant i Divendres Sant, el
tabernacle es portarà on corresponga.
Protocol: en cas de portar una confraria convidada, els presidents de les
confraries presidiran la processó darrere de l’anda, si vinguera una confraria
convidada i no poguera vindre el president per qualsevol motiu no es presidirà la
processó. En el cas de que vinguera una banda de tambors convidada, aquesta
anirà pel mig de la processó.
Els membres de la Junta Directiva aniran pel mig de la processó per controlar el
bon funcionament de la mateixa.
En el convit que ofereix el/la Germà/na Major als/les confrares, es tancarà el
termini per apuntar-se al Dinar de Germanor del dia de Pasqua.

DIMARTS SANT
-

•

Arreglar taules i anar a la Sala a confirmar els coberts del Dinar de Germanor
del dia de Pasqua.

DIMECRES SANT
-

•

Cobrar els tiquets del Dinar de Germanor del dia de Pasqua.

DIVENDRES SANT
-

-

A les 20.00 hores, segons acord de Junta Central de Confraries, portar el
tabernacle al C/ Sant Andreu de l’Alcúdia.
A les 21.15 hores arreplegar al/la Germà/na Major i Honoraris/es, el/la
Germà/na Banderer/a i Germà/na Porta-estendart acudiran a casa del/la
Germà/na Major.
A les 22.00 hores processó del Sant Soterrar del Nostre Senyor.
o El/la Germà/na Major Eixint anirà presidint la processó del Sant Soterrar
junt al President de la Junta Central de Confraries, autoritats
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-

•

eclesiàstiques i demés Germans/nes Majors Eixints de cada confraria. En
el cas que aquest no puga eixir a la processó per qualsevol motiu, el
President assumirà la funció.
En acabar tots acabaran la processó amb l’acte que haja organitzat la Junta
Central de Confraries amb la Parròquia de Sant Andreu Apòstol de l’Alcúdia.
Després de la processó, portar el tabernacle a l’Ermita per a que la Seu estiga
lliure per al sopar de la tamborada del dia següent.

DISSABTE DE GLÒRIA
-

•

A les 10.00 hores obriran les portes de l’Ermita per a que els/les Germans/nes
Majors puguen arreplegar les flors dels tabernacles.
A les 12.00 hores, quedada en la Seu per a muntar les barres de l’anda de Pasqua
i portar-la a casa del/la Germà/na Major.
A les 14.00 hores dinar de la Junta Directiva (aquest anirà a càrrec de la
Confraria).
A les 21.30 hores sopar de la Tamborada (la picaeta anirà a càrrec de la
Confraria).
A les 00.00 hores Tamborada. La nostra Confraria, mentre no hi haja altre acord,
eixirà des de la Plaça Tirant Lo Blanc.

DIUMENGE DE PASQUA
-

-

-

-

•

A les 09.00 hores acudir a casa del/la Germà/na Major, tots/es els/les demés
Germans/nes acurian a casa del/la Germà/na Major.
A les 10.00 hores arreplegar a la Xiqueta del Vers (en cas que Junta Central de
Confraries no li fera ningún detall a la Xiqueta, la Confraria li regalarà una de
les làmines commemoratives del 50é aniversari).
A les 10.30 hores Sant Encontre.
En acabar el Sant Encontre Missa, al temple parroquial hi haurà un banc reservat
per a la Confraria.
Durant la Missa, la Junta Directiva arreplegarà els detalls del convit i els
pergamins per portar-ho a la Sala on es celebrarà en Dinar de Germanor del Dia
de Pasqua, una vegada allí es procedirà al recompte de coberts.
A les 12.30 hores aprox. Eixida des de l’Esglèsia cap a la sala. Una vegada allí,
ningún membre de la Junta Directiva s’asseurà fins que no es controle a la gent
alhora d’asseure’s perquè no hi queden llocs buits. Quant tots els confrares
estiguen asseguts es demanaran els tiquets.
Al Dinar de Germanor, la Junta Directiva podrà asseure a la taula de Junta a
totes aquelles persones que consideren oportú.
Al final del Dinar de Germanor, es realitzarà el sorteig dels farols, de l’estendard
de la banda i dels detalls de la Confraria. Després es procedirà a l’entrega de
pergamins al/la Germà/na Major i Honoraris/es. Seguidament, es farà el sorteig
de la Bandera i per finalitzar l’acompanyament de el/la nou/va Germà/na
Banderer/a.

DIMARTS SEGÜENT
-

Arreplegar els bàculs, Bandera, Estendard, Medallons i Farols.
Pujar a la Verge al seu Altar de l’Esglèsia i portar l’anda de Pasqua a la Seu.
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-

Portar el tabernacle a la Seu per al seu desmuntatge.

•

SETMANA SEGÜENT
-

-

Junt al/la Germà/na Major, pagar els pergamins i el Dinar de Germanor (els
coberts de el/la Germà/na Major, acompanyant, Germans/nes Honoraris/es,
acompanyants, membres de la Junta Directiva i músics aniran a càrrec de la
Confraria)
Liquidar tots els comptes pendents (xaranga del dia de pasqua, etc.).

MAIG
-

Cobrar derrames de la Seu.
Avaluació de la Setmana Santa.

NOTES:
1. Loteries: a partir de 3 confrares en la mateixa casa, sols rebran 2 talonaris de
loteria, a no ser que els confrares en sol·liciten més. En el cas dels llibres, tots
els confrares en rebran un.
2. Periòdicament es netejarà la Seu.
3. En cas de canviar la Junta Directiva, canviaran les firmes dels avals dels préstecs
(en cas d’haver-los i dels comptes bancaris).
4. Vestidora: Actualment, la Vestidora de la Verge de la Soledat de l’Alcúdia, es
Fina Serra Vallés (aquest càrrec és hereditari), serà l’encarregada de vestir-la i
canviar-li el traje per al Diumenge de Pasqua. Es ficarà en contacte amb el/la
Germà/na Major i la Junta Directiva per a informar dels horaris del canvi de
roba. Aquesta també serà l’encarregada de la guarda i custòdia de la roba de la
Verge i la Bandera.
5. Tant la Imatge de la Verge de la Soledat de l’Alcúdia, els vestits i la Bandera
són propietat de D. Àngel Nogales Espert.
6. La corona que porta la Verge durant la Setmana Santa (dorà) perteneix a un
particular, aquest té la guarda i custòdia i la deixa durant la Setmana Santa.
7. La resta de vestimenta són donacions a la confraria junt amb l’estendard que
també és una donació.
8. El tabernacle, l’anda de Pasqua i els tambors de la Banda són propietat de la
Confraria.
9. La Banda de Tambors de la Confraria de la Santíssima Verge de la Soledat de
l’Alcúdia dependrà sempre dels acords de l’Assemblea General, ja que va ser
aprovada per la mateixa.
10. Qualsevol canvi d’aquest Reglament de Règim Intern deurà ser aprovat en
Assemblea General.
11. Tot aquell que tinga alguna queixa, de qualsevol tipus, es tindrà que dirigir a la
Junta Directiva, evitant fer-ho públic en qualsevol acte de la Setmana Santa per
respet al/la Germà/na Major.
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ANEXE II
Germà/na Porta-estendard i Germans/nes
Fanalers/es
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Confraria
Santíssima Verge
de la Soledat
Germà/na Porta-estendard
- Dilluns Sant
20.00 Sopar a la Seu junt a la banda de tambors.
- Divendres Sant.
21.00 Acudir a casa del/la Germà/na Major
- Diumenge de Pasqua.
09.00 Acudir a casa del/la Germà/na Major

Germà/na Fanalers/es
- Dilluns Sant
20.00 Sopar a la Seu junt a la banda de tambors.
- Divendres Sant.
21.00 Acudir a casa del/la Germà/na Major
* Es faran càrrec del farols durant tota la setmana.
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ANEXE III
Germà/na Banderer/a
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Confraria
Santíssima Verge
de la Soledat
Germà/na Banderer/a
- Pregó.
El/la Germà/na Banderer/a deurà assistir al Pregó de Setmana Santa i al sopar
que després es celebra. Està convidat/da el/la Germà/na Banderer/a i l’acompanyant,
els convidats aniran a càrrec del/la Germà/na Banderer/a.

- Diumenge de Rams.
A les 10.45 hores, el/la Germà/na Banderer/a deurà estar a la porta del Calvari
per tal d’arreplegar les palmes i seguidament a la missa que es celebrarà, hi haurà un
banc reservat per a la Confraria.

- Dilluns Sant.
Estar preparat/da a les 21.15 hores per poder arreplegar-lo/la i acompanyar-lo/la
a per el/la Germà/na Major i seguidament a l’ermita.

- Divendres Sant.
Després de la processó del Divendres Sant deurà assistir a la missa de clausura
junt al/la Germà/na Major i Honoraris/es.

- Diumenge de Pasqua.
A les 9.45 hores deurà estar preparat/da i a casa del/la Germà/na Major.

Nota:
-

A tots els actes deurà de dur la insígnia de la Confraria.
En cas de no poder portar la Bandera, aquest/a es buscarà un relleu per poder
portar-la.
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ANEXE IV
Germà/na Major ¡ Germans/nes
Honoraris/es
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Confraria
Santíssima Verge
de la Soledat
Germà/na Major i Honoraris/es
- Itinerari.
El/la Germà/na Major deurà entregar el itinerari del recorregut del Dilluns Sant
abans de desembre de l’any anterior. Junt a l’itinerari farà constar els noms dels/les
Germans/nes Honoraris/es.

- Pregó.
El Germà Major deurà assistir al Pregó de Setmana Santa i al sopar que després
es cel·lebra. Estan convidats el/la Germà/na Major, l’acompanyant, els/les
Germans/nes Honoraris/es i els/les acompanyants, els convidats aniran a càrrec del
Germà Major.

- Diumenge de Rams.
A les 10.45 hores, el/la Germà/na Major i Honoraris/es deuran estar a la porta
del Calvari per tal d’arreplegar les palmes i seguidament a la missa que es celebrarà,
hi haurà un banc reservat per a la Confraria.

- Dilluns Sant.
Estar preparat/da a les 21.30 hores per poder arreplegar-lo/la i acompanyar-lo/la
a l’Ermita.
En cas de que hi haja que arreplegar als/les Germans/nes Honoraris/es es farà
després del/la Germà/na Major.

- Divendres Sant.
El tabernacle estarà a punt a les 19.30 hores, per poder arreplegar-lo la Junta.
A les 21.15 hores passarà la banda de tambors per acompanyar-lo/la a l’Esglèsia.
Després de la processó del Divendres Sant deurà assistir al acte de clausura junt
als/les Germans/nes Honoraris/es.

- Dissabte de Glòria.
A les 11 hores del matí acudirà al lloc on es trobe el tabernacle per poder fer
l’intercanvi de tabernacles. (Facilitar un lloc per poder guardar l’anda xicoteta)
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- Diumenge de Pasqua.
A les 09.00 hores deurà estar preparat/da, ja que desprès hi ha que anar a per la
xiqueta que dirà el vers a la Verge de la Soledat.

Nota:
-

A tots els actes deurà de dur la insígnia de la Confraria
15 dies abans aprox. Es farà un sopar per tractar els possibles contratemps que hi
puguen haver i informació, aquest sopar correrà a càrrec del Germà Major.
15 dies abans es portarà la imatge a casa del/la Germà/na Major.
El/la Germà/na Major elegirà el/la pintor/a dels pergamins.

Anirà a càrrec del/la Germà/na Major:
-

Tabernacle (flors, bateries, neteja, etc.).
Pergamins (la Confraria es farà càrrec de dos pergamins a aquarel·la, en cas de
voler un tercer pergamí i/o variacions que encarisquen els cost, aniran a càrrec
del/la Germà/na Major).
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ANEXE V
ACTES REALITZATS PER LA JUNTA DIOCESANA DE GERMANDATS
DE SETMANA SANTA DE VALÈNCIA I JUNTA CENTRAL DE
CONFRARIES
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ACTES REALITZATS PER LA JUNTA DIOCESANA DE GERMANDATS DE
SETMANA SANTA DE VALÈNCIA I JUNTA CENTRAL DE CONFRARIES

La Junta Directiva participa en els òrgans de govern de la Junta Central de
Confraries de l’Alcúdia amb dos membres. Aquestos en cas de no poder assistir podran
delegar en qualsevol altre membre de la Junta Directiva.
La participació en les juntes i assemblees serà obligatori.
Actes públics:
Exposició Diocesana, cada Junta Central local exposa en la seu que designa
cada any. Representa a totes les confraries existents en el poble. La Junta Central de
Confraries de l’Alcúdia es compromet a participar en totes estes exposicions aportant
com a mínim un vestit de cada confraria amb el bàcul corresponent, bandera o estendard
i medalló, així com la imatge de la confraria quant li pertoqui, podent ser major la
representació segons l’espai que es disposi. La confraria que participe serà per ordre de
processó del Divendres Sant. L’any 1.999 es realitzà el sorteig per a saber per on es
començava, eixint elegida la confraria de Jesús de Natzaret. Les confraries podran
canviar l’ordre de participació si es posen d’acord.

-

ACORDS:
En cas de que la confraria que li toque anar a l’exposició, celebrara algun
aniversari, no aportaria la imatge, quedant per al següent any.
L’esmorzar del muntatge anirà a càrrec de Junta Central, així que tot aquell
membre que tinga gust d’anar al muntatge podrà anar sense cap inconvenient.
Al dinar de germanor de la inauguració de l’exposició podrà anar el que ho
desitge, sabent que Junta Central pagarà els dos coberts corresponents als
representants de la confraria en Junta Central i la confraria pagarà dos coberts
més, en cas d’anar-hi algú més pagaria el seu cobert. En el cas de que la
confraria aportara la imatge, la confraria es faria càrrec de tots els coberts del
dinar en cas de que s’ho poguera permetre.

Processó Diocesana, es celebra el dia de la clausura de l’exposició i participarà
la Junta Central de Confraries amb el pas de la confraria que ens representa en
l’exposició. A esta hauran de participar tots els membres de la Junta Central de
Confraries, totes les juntes directives de les confraries amb la presència de la seua
bandera, estendard o creu així com si fóra possible les seues bandes de tambors.

-

ACORD:
Es convidarà a participar al Germà Major, Germans Honoraris i Germà Bandera
en vigor.

Organització: l’encarregada d’organitzar estos actes serà la confraria que aporti
la imatge a l’exposició diocesana i totes les confraries deuran d’ajudar en el muntatge.
Totes les despeses que es produïsquen (trasllat de l’anda, bateries, flors, autobusos,
material) seran a càrrec de la Junta Central de Confraries de l’Alcúdia, presentar un
pressupost abans a la Junta Central.
Representació: cada confraria disposa de 2 tiquets per a representar a esta Junta
Central en els actes que celebri la Junta Diocesana de Germandats de Setmana Santa de
València i que seran a càrrec d’aquesta Junta Central de Confraries de l’Alcúdia.
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ANEXE VI
ACTES ORGANITZATS PER LA JUNTA CENTRAL DE CONFRARIES
AMB LA PARRÒQUIA DE SANT ANDREU APÒSTOL
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ACTES ORGANITZATS PER LA JUNTA CENTRAL DE CONFRARIES AMB
LA PARRÒQUIA DE SANT ANDREU APÒSTOL
Al ser actes conjunts entre la Junta Central de Confraries i la Parròquia,
qualsevol variació haurà de ser comunicada per les dos parts amb anterioritat, abans de
fer-se públic.
DIVENDRES DE DOLORS
Es celebra una processó que ix a les 10 de la nit de l’Església de Sant Andreu
Apòstol i acaba en el calvari parroquial en un via crucis per el següent itinerari:
Anguileta, Major, Joan Baptista Osca, Calvo Acacio i Calvari.
La Junta Central de Confraries col·labora amb la col·locació de la megafonia.
PREGÓ DE SETMANA SANTA
El pregó de Setmana Santa es realitzarà el dissabte anterior al Diumenge de
Rams, després de la missa de la vesprada a la Parròquia de Sant Andreu Apòstol de
l’Alcúdia.
Elecció del pregoner: Cada confraria i el consiliari, en nom de la parròquia
podran presentar candidats per a pregoner a esta Junta Central sense haver parlat
anteriorment amb la persona presentada. Una comissió formada pel president de la Junta
Central, el Consiliari i els membres de la Junta Central que hagen aportat candidats,
seran els encarregats de triar el Pregoner, visitar-lo i procedir al seu nomenament.
Traços del pregoner: haurà de ser persona de l’Alcúdia o vinculada a esta i que
públicament no s’haja manifestat contrari a què representa la Setmana Santa.
Seran convidats a aquest acte l’Ajuntament en Ple, Consell Parroquial,
Comandant del puesto de la Guàrdia Civil de l’Alcúdia, President de la Caixa Rural de
l’Alcúdia, juntes directives, germans majors, honoraris i banderers de cada una de les
confraries, així com qualsevol altra entitat que col·labore en esta Junta Central i que
s’estime convenient per la Junta Central.
Es reservaran 3 bancs per a l’Ajuntament, bancs per al Consell Pastoral, els
bancs necessaris per als convidats de la Junta Central i un banc per a cadascuna de les
confraries.
Es col·locaran abans del començament de la missa del dissabte per la vesprada
totes les banderes estendards i creu de les confraries a l’altar major.
Al finalitzar l’acte es realitzarà l’entrega al pregoner de la insígnia d’Or de la
Junta Central de Confraries de l’Alcúdia.
SOPAR DEL PREGÓ
Aquest acte es realitzarà a la finalització del Prego de Setmana Santa, en
una Sala de Bodes de l’Alcúdia, per l’ordre establert i que és el següent comptant a
partir de l’any 2.001: Sala Jucais, Restaurant Galbis i Sala Rex, perdrà el torn la que no
ho puga. La Junta Central assignarà un pressupost per al sopar i la sala presentarà dos
opcions per al cobert. L’any 2004 es retira el Restaurant Galbis i l’any següent entra la
sala Siglo XXI.
Hi haurà una taula principal en la qual s’asseuran tots els convidats per la Junta
Central i el President i després les taules necessàries per a asseure per confraries a tots
els assistents.
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La Junta donarà: 2 invitacions per al pregoner, 2 parròquia de Sant Andreu de
l’Alcúdia, 2 per l’Ajuntament de l’Alcúdia, 2 per al puesto de la Guàrdia Civil de
l’Alcúdia, 2 per la Caixa Rural de l’Alcúdia, 2 per cada família de les xiquetes dels
versos i una a cada membre de la Junta Central de Confraries de l’Alcúdia.
L’acte finalitzarà amb l’entrega de distincions de la Junta Central de Confraries
de l’Alcúdia que al seu efecte haurà atorgat en una Junta Central anterior.
DIUMENGE DE RAMS
Es un acte que comença a les 11 del matí amb la benedicció dels rams en el
calvari parroquial i en processó pels carrers Calvo Acacio, Joan Baptista Osca, Major,
Plaça País Valencià, l’Església al temple parroquial per a la celebració de la Eucaristia.
La Junta Central de Confraries participa amb:
El dissabte anterior, es tallen rames d’olivera de les oliveres del calvari i es deixa
el calvari en condicions (tallar rames dels arbres del calvari) per a que el Divendres Sant
puguen fer la processó pel seu interior la imatge de la Mare de Deu Dolorosa i Jesús de
Natzarè.
El Diumenge de Rams a les 11 del matí fa entrega de 8 palmes per confraria i 5
per a la parròquia per a la processó de les palmes. En este acte representes a cada
confraria els seus germans majors, Honoraris i banderers. Cada confraria tindrà un banc
reservat a l’Església. Al finalitzar la celebració de la missa cada confraria replegarà la
seua bandera, estendard o creu.
ACORD:
- En cas de que la Confraria necessitara més palmes anirien a càrrec de la Confraria.
VIA CRUCIS DIVENDRES SANT
El acte comença a les 6.30 hores, amb una processó que ix de l’Església de Sant
Andreu Apòstol i per anar al Calvari Parroquial, es farà un Via Crucis pel seu interior i a
la finalització es tornarà al temple parroquial.
El itinerari és el següent: Església, Sant Francesc, Pintor Vergara, Sant Antoni,
Plaça País Valencià, Colom, Alapont, Reis Catòlics, Calvari i Calvo Acacio. Pera tornar
es farà pels carrers Calvo Acacio, Joan Baptista Osca, Major , Plaça País Valencià i
l’Església.
La Junta Central de Confraries participa en la col·locació de la megafonia en el
calvari i l’eixida de les imatges de Jesús de Natzarè i la Mare de Deu Dolorosa.
PROCESSÓ DEL DIVENDRES SANT
Per ser una processó, haurà de començar o acabar en una església. La processó
ha d’anar encapçalada per la creu parroquial i presidida per una autoritat eclesiàstica.
La Junta Central de Confraries és l’encarregada d’organitzar-la.
L’Hora de començament serà les 22.30 hores amb la creu parroquial, seguiran
les confraries amb les imatges per ordre de passió acompanyades per les bandes de
música. En el cas que participen bandes de tambors, estes el faran al mig de cada
confraria. Tancarà la processó els germans majors eixints de cada confraria, el President
de la Junta Central de Confraries i presidint la processó l’autoritat religiosa.
Al finalitzar la processó es realitzarà a l’interior del temple un acte al·lusiu al
que acabem de celebrar.
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Cada bandera, estendard i creu tindrà el lloc corresponent, així com cada
confraria tindrà reservat un banc.
Totes les imatges seran dipositades a l’espera del començament de la processó
en els carrers l’Església i Sant Andreu per ordre d’eixida a les 9 de la nit.
Els confrares hauran d’esperar el començament de la processó en la plaça de
l’església i al acabar-la podran esperar el acte final dins del temple o en la plaça de
l’església, mai podran tornar per dins de la processó.
Itinerari: carrer l’església, plaça País Valencià, Sant Roc, Mestre Enric Garcés,
Pintor Vergara, Sant Vicent, Calvo Acacio, Joan Baptista Osca, Major i l’església.
Al finalitzar la processó les andes es deixaran en l’ermita o on cada confraria
estime convenient, tenint en compte que l’endemà a les 10 del matí, s’obriran les portes
perquè s’arrepleguen les flors de les andes. La clau de l’Ermita estarà custodiada des de
l’acabament de la processó fins les 10 del matí del dia següent per un membre de la
Junta Central de Confraries, la resta de dies estarà disponible al reten municipal de la
policia local.
La Junta Central s’encarregarà de tancar l’itinerari on fora necessari per
mitjançant de tanques per a un millor desenvolupament de la mateixa.
DISSABTE DE GLORIA
Al volteig de campanes de la missa de Glòria, començarà una tamborada per part
de totes les bandes de les confraries de l’Alcúdia. Eixiran de diversos punts de l’Alcúdia
i s’ajuntaran a la Plaça del País Valencià, finalitzant amb una mascletà de color.
DIUMENGE DE PASCUA
És un acte de Junta Central de Confraries:
Elecció xiquetes vers:
A totes les xiquetes se’ls farà entrega d’una inscripció en la que constaran totes
les regles, drets i obligacions que tenen els familiars de les xiquetes que es presenten i
siguen elegides.
Hauran de ser confrares o filles de confrares i estar realitzant catequesis de 3r de
comunió, l’elecció es realitzarà per sorteig rigorós entre les sol·licituds presentades. En
cas de que no es presenten xiquetes de tercer de comunió, serien elegides de segon curs,
així successivament fins que foren elegides dos xiquetes.
Drets: Reserva banc el dia de Pasqua a l’Església i els pares estaran convidats al
sopar del Pregó a càrrec de la Junta Central.
Obligacions: Les xiquetes hauran d’acudir a casa del Germà major de la
confraria del Sant Sepulcre o de la Mare de Deu de la Soledat, segons a qui li reciten el
vers. La confecció dels papers dels al·leluies, els 25 trons i la solta de coloms aniran a
càrrec de les xiquetes.
La votació tindrà lloc en una reunió de Junta Central i cada confraria tindrà 2
vots, la que més vots obtinga recitarà el vers a Jesús Ressuscitat i la segona recitarà el
vers a la Mare de Deu de la Soledat. Les dos xiquetes més votades a continuació es
consideraran reserves.
A les 11 del matí des de la plaça de l’Església començarà la processó de
l’Encontre partint en dos columnes cap a la Plaça del País Valencià amb el següent
itinerari i participants:
Jesús Ressuscitat: les confraries del Sant Silenci, Flagel·lació del Senyor, Jesús
de Natzarè i el Sant Sepulcre pels següents carrers: Plaça Constitució, Rei En Jaume I,
Papa Lli, Colom i Plaça País Valencià.
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Verge de la Soledat: Entrada de Jesús a Jerusalem, Serfs de Maria al Peu de la
Creu, Santíssim Crist de la Fe, la Mare de Deu de la Soledat i Clero Parroquial, pels
següents carrers: l’Església, Sant Andreu, Sant Francesc i Plaça del País Valencià.
A l’arribada de les dos imatges a la plaça es procedeix a recitar el 1r vers a Jesús
Ressuscitat i posteriorment a la Verge de la Soledat. Acabats els versos, es procedeix a
llevar-se els gorros i desfilar pel carrer de l’església fins al temple parroquial. Primer
eixiran els confrares, desprès eixiran totes les bandes de tambors i música que
acudisquen a l’acte. Les bandes de les confraries formaran un cordó a la plaça de
l’església esperant l’entrada dels estendards, germans majors i honoraris, les imatges de
Jesús Ressuscitat i Verge de la Soledat acompanyades per les xiquetes que han recitat
els versos i el Clero parroquial.
Al temple parroquial hi haurà un banc reservat per a cada confraria i un banc
reservat per a cada família de les xiquetes del versos.
Esta missa es realitzarà a favor de tots els confrares difunts i es participarà en les
lectures, pregaries, mocions i ofrenes.
FESTA PASQUERA
Es realitzarà quan es disposi de pressupost o algun patrocinador.
Se celebrarà el Diumenge de Pasqua al Parc del Patinatge, començarà a les 6 de
la vesprada fins les 10 de la nit. Les activitats que se tinguen que realitzar com són:
musica, barra, preus, fins els beneficis si els hagueren, s’aprovaran en la Junta on
s’aprovi el llibre de Setmana Santa, caldran complir els requisits mínims per a
l’activitat amb el vist-i-plau de l’Ajuntament.
LLIBRE DE SETMANA SANTA
El responsable del llibre de Setmana Santa és el president, podent delegar en
qualsevol persona que creguera convenient i amb el vist-i-plau de la Junta Central.
El llibre constarà de 5 cossos:
1é Presentacions
2n Article col·laborador
3r Pregó any anterior
4t Actes de la Setmana Santa
5é Propaganda.
El responsable o persona a qui se li delegue presentarà l’esbós del llibre i el
pressupost abans de la finalització del mes de gener.
Cada confraria haurà d’aportar el que ha d’anar inscrit en el llibre en la primera
quinzena de mes de gener.
En la mateixa junta on s’acorde el llibre de Setmana Santa, s’aprovarà el preu de
les pàgines de propaganda, el nombre de pàgines que haurà de presentar cada confraria i
el nombre de programes que es deuen realitzar acordant que es realitzen sempre 200
programes més que confrares hagen inscrits en les confraries.

ENCARREGATS DE LES FEINES
Perquè totes les confraries facin de tot, a partir de l’any 2.001 els treballs es
reparteixen en vuit lots, és a dir, els mateixos que confraries existents. Per mitja de
sorteig s’encarregaran com a responsables, que els treballs assignats estiguen realitzats
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en el moment previst. Aquest sorteig servirà també per l’ordre d’ocupar els bancs
reservats en l’església començant sempre per la davant dreta i esquerra.
1r Programa de Setmana Santa
2n Pregó de Setmana Santa
3r Preparació actes religiosos
4t Preparació processó del Divendres Sant
5é Preparació dissabte de Glòria i Diumenge de Rams
6é Preparació Exposició i processó Diocesana
7é Propaganda Llibre de Setmana Santa
8é Diumenge de Pasqua

25

