
EL MERIDIANO L’HORTA
Nº 67 | DEL 13 DE MARÇ AL 16 D’ABRIL DE 2019| Periòdic gratuït. Distribució: 20.000 exemplars www.elmeridiano.es  | Amb tu també en: 

 DIPUTACIÓ. Gran festa fallera a la Diputació de València  ENTREVISTES. Les Falleres Majors de València viuen amb 
“il·lusió” la festa► Pàgina 16 ► Pàgines 4 i 5

[SUMARI]
HORTA NORD
Nuevo servicio de urgencias 
médicas en Alboraia por las 
tardes y fines de semana 
                                                                             ► Pàgina 31

HORTA SUD
El bus lanzadera Albal-metro de 
Paiporta tendrá 16 paradas
                                               ► Página 30

L’Horta, comarca amb tradició fallera

Les falles de l’Horta ja estan preparades per a viure 5 in-
tensos dies que comencen amb la ‘plantà’ el dia 15 i aca-
ben el 19 amb la ‘cremà’ del monument faller. Durant 

aquests dies les comissions i les Juntes Locals falleres han or-
ganitzat multitud d’actes amb els quals gaudir de les festes tots 
els veïns i veïnes de les localitats.

MILERS DE FALLERS I FALLERES GAUDIRAN DELS ACTES ORGANITZATS PER LES COMISSIONS

► Acte de recepció a la Diputació

► Pàgines 4- 29

TORRENT
El Ayuntamiento aumenta la 
plantilla de servicios sociales                                     
                                               ► Página 30

LLAURADORS
Concentració per la crisi de la 
taronja                         
                                                                         ► Pàgina 31

FALLES
Especial falles 2019                        
                                                                        ► Pàgines 2-29



EDITORIAL | OPINIÓ  DEL 13 DE MARÇ AL 16 D’ABRIL 2019| EL MERIDIANO L’HORTA   2

Las fallas nos dan un respiro a lo que nos espe-
ra en los próximos meses. Las elecciones ge-
nerales, autonómicas, locales y europeas van 

a marcar la agenda informativa los próximos meses. 
Ya han pasado cuatro años desde las elecciones que 
cambiaron por completo el mapa político. Las mayo-
rías absolutas, a excepción de algún municipio como 

Mislata, dejaron paso a pactos a tres y cuatro bandas. 
Parecía que esa división de poderes no iba a funcio-
nar, pero lo cierto es que exceptuando casos como Pa-
terna o Puçol donde se rompió el pacto de gobierno 
entre las diferentes fuerzas antes de fin de legislatura, 
los demás Ayuntamientos y sus equipos de gobierno 
han aguantado bien el tirón, y es que no les queda 

otra a ningún partido que entenderse con los demás. 
Las mayorías absolutas han dicho adiós por una larga 
temporada. 
Ahora la derecha se la disputan PP, Ciudadanos y el 
emergente Vox, y la izquierda, PSOE, Compromís, EU 
y Podemos. Estas elecciones y sus posteriores pactos 
de gobierno auguran ser muy entretenidos.

Las fallas y lo que viene después
Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA
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Existe la posibilidad de integrar en 
nuestros recorridos falleros algo di-
ferente, o incluso por qué no, crear 

un recorrido fallero alternativo que bus-
que monumentos innovadores. Y es que 
más allá de la espectacularidad y el gran 
mérito artístico que sin duda tienen las 
fallas tradicionales, otras apuestan por 
replantear el concepto mismo de falla y 
convertirlo en una posibilidad de expre-
sión artística alternativa. 

Ya son unas cuantas comisiones las que 
desde hace años apuestan por este tipo 
de iniciativas en València. Una de las pri-
meras fue la falla Mossen Sorell - Corona, 
que este año presenta con el lema ‘Ser’ 
una reflexión acerca de ser humano que 
el artista Miguel Hache convertirá en mo-
numento, junto a Manolo Martín. Muy 
cerca, la falla Ripalda - Beneficencia (Ri-
besan) será erguida un año más por Gio-
vanni Nardin, que seguro nos sorprende-
rá con la estructura titulada ‘Núvols’. 

En el entorno del Botànic, contamos con 
dos comisiones innovadoras: la artista 
Anna Ruiz vuelve a plantar la falla Lepan-
to - Guillem de Castro, en la que dará a 
conocer ‘escenas’ de la vida cotidiana de 
un modo que todavía no sabemos; y la 
comisión de Borrull - Socorrs, que el año 
pasado nos sorprendió con una cúpula 
formada por sillas apiladas, construirá 
este año un iceberg con puertas recicla-
das que hablará de la perspectiva de gé-
nero. 

Otro clásico en este recorrido de fallas ex-
perimentales es la comisión de Castielfa-
bib - Marqués de San Juan, en Campanar, 
donde este año vuelve uno de los artistas 
que más han experimentado con este gé-
nero, el arquitecto Miguel Arraiz, con el 
lema ‘D’on no hi ha no es pot traure’. Una 
plataforma petrolífera cambiante de día y 
de noche, ejemplifica una reflexión acer-
ca de si la identidad, los valores y la tradi-
ción se pueden vender a cambio de algo. 

Se proponen algunas comisiones más 
con claras apuestas innovadoras, como 
la falla de La Punta (Jesús Morante - Ca-
minot) o la infantil de la Plaza del Dr. 
Collado, donde el artista Ricard Balanzá 
nos sorprenderá con su particular len-
guaje plástico. O las fallas de la Plaza del 
Patriarca, la Plaza de Jesús, o la comisión 
Els Somnis (La Vall d’Albaida - Canal de 
Navarrés), también con propuestas dife-
rentes.

Y para cerrar el círculo de alternativas a 
las fallas tradicionales, no podemos dejar 
de  hablar de la apuesta de este año por 
la falla municipal de la Plaza del Ayunta-
miento. En la misma línea de lo que ocu-
rrió en 2018 con el artista Okuda, ahora 
nos encontramos con una falla diseñada 
por un equipo de artistas urbanos de re-
conocimiento internacional : PichiAvo. 
En colaboración con los artistas Latorre 
y Sanz, levantarán un monumento donde 
una gran figura clásica femenina, convi-

ve con otras figuras realizadas en vareta y 
decoradas con impactantes grafitis. Ade-
más, un trenecito que se pondrá en mar-
cha con un sistema de pedaleo del propio 
espectador, mostrará con distintas figu-
ras las fases del ‘procés creatiu’, que es 
precisamente el lema de la falla. 

Para entender bien el monumento, o 
quizá para indagar más en el concepto 
de ‘arte urbano’ que propone PichiAvo, 
es recomendable visitar la exposición 
‘Eureka’ que le dedica el Centro del Car-
men, donde entre otras cosas se muestra 
la maqueta de la falla municipal. Más allá 
de la polémica que ha suscitado la pro-
vocación de llenar de grafitis las paredes 
del claustro del s. XVI, es interesante ver 
cómo se pueden unir lo mitológico y lo 
contemporáneo, lo eterno del arte clásico 
y lo efímero del grafiti urbano. Pues ahí, 
entre esos dos mundos y en medio de esa 
polémica, también pueden estar las fa-
llas. 

Fallas innovadoras
Jaime Alcayde - Arquitecto
jaimealcayde@gmail.com Patrimonio transformado

► Artista Ricard Balanzá- Falla La Punta                 ► Artistas PichiAvo en colaboración con Latorre y Sanz levantarán la alla municipal del Ayuntamiento de València
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Economy Cash ha abierto un nuevo supermercado el jueves 28 de febrero en Mislata. 
El nuevo centro se encuentra ubicado en el carrer San Antoni, 123 y se ha convertido 
en el decimonoveno supermercado de la firma valenciana.

El nuevo espacio comercial cuenta con casi 1.000 metros cuadrados de sala de ventas, 
abre al público de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas y tiene como objetivo ofrecer 
un nuevo servicio a los clientes: productos de calidad, para todos los públicos y con los 
mejores precios del mercado.

La sección de frescos es la gran apuesta del nuevo Economy Cash de Mislata: un 
mostrador de Carnicería y Charcutería al corte con productos de primera calidad, una 
sección con la fruta más saludable y un espacio exclusivo para los productos recién 
horneados de panadería y bollería. Productos frescos a precios más que competitivos 
y con una calidad superior.

Las secciones de droguería, limpieza, perfumería, bebidas, conservas, congelados, 
alimentación seca, lácteos… completan el amplio surtido de este nuevo espacio de 
compra.

A la inauguración del nuevo espacio comercial ha acudido el alcalde del municipio, Carlos 
Fernández, acompañado de parte de su corporación municipal y de representantes de 
asociaciones locales.

Con la apertura del nuevo Economy Cash de Mislata la enseña suma un total de 19 
centros distribuidos por la Comunidad Valencia y la Región de Murcia. El centro de 
Mislata se convierte en la segunda apertura de 2019 después de que a finales del mes 
de enero abriera sus puertas Economy Cash de Sueca. Además de Mislata, Economy 
Cash también se encuentra presente en localidades próximas como Albal, Alfafar 
(Centro Comercial MN4), Benaguasil y Pobla de Vallbona.

La enseña dispone de una página web, www.economycash.es, donde además de poder 
consultar las ubicaciones de todas sus tiendas se informa de novedades, campañas, 
horarios, festivos…

Economy Cash nace en 2016
Economy Cash nace a finales de 2016 con el objetivo de ofrecer un nuevo servicio a 
los clientes: productos de calidad, para todos los públicos y con los mejores precios 
del mercado. El Parque Comercial ‘Pinatar Park’ de San Pedro del Pinatar fue el lugar 
elegido para inaugurar el 1 de diciembre de 2016 el primer Economy Cash.

Durante los años siguientes, se han ido sucediendo nuevas aperturas en diferentes 
puntos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Un crecimiento avalado por 
la confianza demostrada día a día por nuestros clientes.

Economy Cash abre un nuevo supermercado en Mislata
Se convierte en el decimonoveno centro de la enseña
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En primer lloc ens agrada-
ria que ens comptares com 
és Sara

Sara és una xiqueta que ha 
complit el seu somni. Que 
és amable, afectuosa, sim-
pàtica i propera i que és 
ella mateixa, i que no es 
vol semblar a ningú més.

Quines són les teues 
aficions?

M’agrada molt ballar i 
jugar a voleibol.

Què és el que més t’agrada 
de les Falles?

És difícil triar, però m’agraden 
molt les mascletaes, els cas-

tells i la indumentària 
que portem.

Quan vas rebre la 
telefonada de 
l’alcalde,  què va 
passar pel teu cap?

Sempre tens l’espe-
rança que pugues ser 

tu, però no m’ho espe-
rava perquè érem 13 i 

les 13 molt vàlides. 
Així que era molt 

difícil acon-
seguir-ho i al 
final ho vaig 
aconseguir. 

Era el meu somni i el de tota la 
meua família, així que no po-
dia estar més feliç i contenta.

T’hem vist molt segura i 
tranquil·la en el teu discurs 
el dia de la Crida, com ho 
vas viure?

No em vaig posar gens ner-
viosa perquè vaig pensar que 
era un moment únic que ho 
anava a viure sol aquest any i 
que és màgic. 

El volia gaudir i així va ser. El 
vaig gaudir moltíssim i ho vaig 
intentar fer el millor possible.

De tots els actes de la 
setmana fallera, quin 
esperes amb més il·lusió?

Sobretot l’Ofrena perquè em 
sembla un acte molt emotiu 
i bonic. Entrar a la plaça de 
la Mare de Déu com a Fallera 
Major Infantil de València ha 
de ser una cosa única.

Quan sigues major a què 
t’agradaria dedicar-te?

M’agradaria ser professora.

Amb una agenda tan estreta 
d’actes, com ho estàs com-

paginant amb el col·le?

Al març vaig deixar 
d’anar. A la fi de fe-

brer em vaig aco-
miadar dels meus 
companys i pro-

fessors. Encara 
que la meua 
professora no 
siga molt fa-
llera m’està 
e n t e n e n t 
molt bé i 
ajudant en 
tot. S’està 

portant tot el col·le molt bé 
amb mi.

Com és la teua relació amb 
Marina? 
Què destacaries de la seua 
personalitat?

Marina per a mi enguany és 
com la meua germana major. 
Ens portem súper bé. I el que 
més destacaria d’ella és que 
sap viure cada moment i sap 
gaudir-lo sent ella mateixa. 

Sent Fallera Major Infantil 
de València tindràs ocasió 
de conéixer a molta gent, hi 
ha algú que et faça especial 
il·lusió?

M’agradaria conéixer a Ariana 
Grande perquè des de xicote-
ta escolte les seues cançons i 
seria un somni fet realitat.

Sara Larrazábal, Fallera Major Infantil de València 2019 
 “SER FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALÈNCIA ERA EL MEU SOMNI I EL DE TOTA LA MEUA FAMÍLIA”

FALLERA DES QUE VA NÀIXER, SARA ÉS UNA XIQUETA AMB 
MOLTA PERSONALITAT,  COSA QUE VAM PODER 
COMPROVAR  EN EL SEU DISCURS EL DIA
DE LA CRIDA. 
AMB 10 ANYS HA COMPLIT EL SEU SOMNI
I EL DE TOTA LA SEUA FAMÍLIA,
I ESTÀ DISPOSADA A GAUDIR-LO
AL MÀXIM.

Pinzellades

Quina és la teua 
cançó favorita? i el 

teu cantant preferit?

Cançó favorita no 
tinc i cantant, Ariana 

Grande

Quina pel·lícula és la 
que més t’agrada?

M’agraden bastants i és 
difícil triar només una, 

però “Mamma Mía” 
m’encanta. 

I el teu conte favorit?

“Último curso en las 
Torres de Malory”

Laura López
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Ens agradaria que ens 
comptares com és Marina 
en el dia a dia
Actualment Marina és una xica 
molt organitzada, més del que 
mai ha sigut perquè té moltes 
responsabilitats. El meu món 
gira ara al voltant de les Falles, de 
València. Jo em considere sem-
pre una xica molt alegre, molt 
tranquil·la, que gaudeix de cada 
moment. I tambè molt fallera, 
sobretot, una xica que li agrada 
estar amb els seus amics i amb la 
gent que vol, per a estar feliç.

Quines són les teues 
preocupacions?
En aquest moment les meues 
preocupacions se centren en 
exercir tan bé com siga possible 
com a Fallera Major de València, 
represente a un col·lectiu molt 
gran que té expectatives… 
M’agradaria que el món 
faller estiguera orgullós de 
mi. Vull estar a l’altura i el 
més tranquil·la possible.

Per què vas decidir ser 
odontòloga?
Quan van començar a 
posar ortodòncia em 
va semblar molt in-
teressant tota la fei-
na que feien, molt 
manual, molt tèc-
nic… Sóc molt 
científica i 
o r g a n i t-
zada 

en aquest aspecte i va despertar 
en mi molt interès aquesta pro-
fessió, em vaig començar a fixar 
molt i per això vaig triar aquesta 
carrera. De fet com 
més la estudi més 
m’agrada, i no 
em penedisc 
d’haver-la 
triat.

Què són 
per a 
tu les 
Falles?
Per als 
que som

 

fallers des de sempre les Falles 
són una forma de vida, perquè 
sempre tenim alguna cosa a fer a 
la falla, sempre hi ha alguna raó 
per la qual baixar al casal. Són un 
estil de vida i una font intermi-
nable de cultura i de tradicions 
valencianes que fan que siga una 
festa única i incomparable en el 
món sencer.

Què t’agradaria que la gent 
recordara de tu com a Fallera 

Major de 2019?
M’agradaria que em 

veren com una falle-
ra més, que em co-

neguen com una 
fallera de casal 
que soc. Una fa-
llera que ha acon-
seguit fer feliç als 
fallers durant un 
any i que puguen 

sentir-se orgullo-
sos que els he re-

presentat bé per tota 
València, per tota Es-

panya, i per to-
tes les ciutats 

del món on 
anem.

Vull que em recorden com una 
fallera molt pròxima, molt natu-
ral i accessible.

Alguna Fallera Major de 
València que siga un referent 
per a tu…
M’ha agradat sempre molt Car-
men Sancho i també Raquel 
Alario, ambdues comparteixen 
l’elegància i el saber estar, i això 
és una cosa que jo valore molt 
en les persones. També m’agrada 
que les dues eren amants de la 
indumentària i jo em conside-
re també una apassionada... Les 
dos eren valencianes d’arrels, 
apresa la sang valenciana des de 
casa i això ho valore molt.

Com està sent la teua relació 
amb Sara?
Tenim una relació molt divertida, 
una relació de germanes. Estem 
vivint una cosa única, que no-
més ens entenem l’una a l’altra i 
això fa una unió i un vincle que 
no passa de cap altra manera. Te-
nim les nostres confidències i ens 
agrada donar-nos suport mutu.

De tots els actes de la festa, 
quin esperes amb
més il·lusió?
Els que més esperava eren 
l’Exaltació i la Crida, i ara que 
ja han passat espere amb mol-
tes ganes l’Ofrena. Crec que serà 
una cosa extraordinària passar 
després de la meua comissió des 
d’aquesta posició única i poder 
veure a la Mare de Déu quasi aca-
bada que t’està esperant a tu per 
tancar l’Ofrena.
I després, les Forces Armades, 
també tinc moltes ganes de viu-
re-ho en primera persona perquè 
sempre m’han agradat molt els 
actes militars, em semblen molt 
solemnes.

Penses que el món de les 
falles té alguna assignatura 

pendent?
Tot el que pot millo-

rar i evolucionar 
té assignatures 

pendents. Cal 
mirar a la 

societat 

que tenim actualment, escol-
tar el que desitja i aplicar-lo a la 
seua festa, que ha de ser un re-
flex d’ella. Hem de entendre’ns 
amb els veïns, entre els fallers, 
respectar-nos mútuament, assu-
mir que la protecció de la nos-
tra festa l’hem de fer nosaltres, 
potenciant-la, mostrant-la més 
al món... Són assignatures diàries 
que hem de plantejar-nos.

Què pot aportar Marina a les 
Falles i les Falles a Marina?
Les Falles a mi m’aporten cada 
dia, ho han fet tota la vida, 
deixant-me aprendre d’elles, de 
la història de València, de la seua 
gent i de tots els aspectes que en-
volten a aquesta Festa. I pel que 
fa a mi, crec que podria aportar 
certs tocs de modernitat de si-
tuacions més disteses, naturalitat 
en actes més seriosos. Mostrar-
me transparent i pensar que la 
meua personalitat pot servir per 
avançar com a festa que com-
bina la tradició i la modernitat 
m’entusiasma.

Què penses quan arribes a casa 
després d’un dia replet d’actes, 
et lleves el vestit de Fallera 
Major de València i et fiques a 
la teua habitació?
Pense primer en els actes que tinc 
l’endemà per a organitzar-me. I 
en el moment d’anar-me al llit i 
tancar els ulls, a vegades també 
amb la meua mare, rememorem 
els moments viscuts i encara ens 
costa creure que haja sigut jo la 
Fallera Major de València, i que 
estiga vivint tantes experiències 
úniques.

Marina Civera, Fallera Major de València 2019
“LES FALLES SÓN UN ESTIL DE VIDA I UNA FONT INTERMINABLE DE CULTURA I DE TRADICIONS VALENCIANES“

MARINA ÉS UNA XICA ALEGRE,ESPONTÀNIA 
I MOLT SERENA. FALLERA DE CASAL I 
APASSIONADA DE LA INDUMENTÀRIA 
VALENCIANA, DESITJA QUE ELS FALLERS I 
FALLERES SE SENTEN ORGULLOSOS DE COM 
ELS HA REPRESENTAT DURANT EL SEU REGNAT.

Pinzellades

Quina música t’agrada?
Als amants de la música 
crec que ens agrada tot 

tipus de música, apreciem 
cada estil segons el mo-

ment. Però sóc molt romàn-
tica i les balades i la música 
més lenta m’enamora, però 

escolte de tot.

Quina pel·lícula ens 
recomanaries?

Com que sóc una romàn-
tica recomanaria “Shakes-

peare in love”.

Un llibre que t’haja marcat
“Intranerso”, de Carlos 

Miguel Cortés.

Laura López
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Oltra, Bronchud i Fuset, els 
polítics més fallers 

Mónica Oltra es va con-
vertir en 2018 en la Fa-
llera Major de la seua 

comissió. Des de 1995 la política 
pertany a la falla José Maestre “El 
Cid”, anteriorment denomina-
da falla Àngel de l’Alcàsser-José 
Maestre. 
La vicepresidenta i consellera 
d’Igualtat va complir el somni 
de ser Fallera Major, igual que 
qualsevol altra dona fallera, des-
prés de més de dues dècades 
en la seua comissió. A més, va 
compartir regnat amb el seu fill 
menor, que va ser el President 

Infantil. 
Oltra va haver de compaginar la 
seua agenda política amb un any 
ple d’actes fallers com a màxima 
representant de la seua falla. I ho 
va fer amb molt de gust, vam po-
der veure-la amb els monyos en 
més d’una roda de premsa.
Per a la vicepresidenta del Con-
sell les falles formen part de la 
seua vida i així ens ho ha trans-
mès “porte 24 anys de la meua 
vida sent fallera i és una ma-
nera d’entendre la vida des de 
l’emoció, la relació amb els altres 
i amb la festa. Ser fallera és una 
manera d’entendre la meua va-
lencianitat. A més un dels mo-

ments més emocionants és el 
pas per l’Ofrena perquè fas repàs 
del que és bo i el dolent que ens 
passa durant l’any. I cada any 
que passes aquestes emocions 
són més i més grans “.

Jaime Bronchud
Candidat a l’alcaldia de Mislata 
pel PP, és un faller tot terreny. 
Bronchud a més de ser president 
de falla, és artista faller perquè la 
seua comissió realitza els monu-
ments. Una curiositat més es que 
porten a terme una Plantà tra-
dional, “al tombe”.
Actor de teatre, durant els últims 
tres exercicis ha sigut premiat 

Laura López

com a millor actor al concurs de 
teatre de presentacions organit-
zat per Junta Central Fallera.
La seua relació amb el món de 
les falles, no es limita només a 
pertànyer a una comissió, pre-
sidir-la i participar en totes les 
seues activitats. Jaime Bronchud 
a més és un dels periodistes més 
reconeguts del món de les falles, 
realitza en la actualitat un pro-
grama en Levante TV.
No sempre ha sigut faller censat, 
però des de xiquet afirma que 
és “un apassionat”  de aquestes 
festes. A més, des de l’exercici 
2010-2011, presideix la comissió 
Cadis-Cura Femenia, més cone-
guda com Noscarmientas, falla 
que es troba al cor de Russafa.

Pere Fuset
Després de les eleccions de 2015 
va arribar a l’ajuntament de Va-
lència i es va convertir en el por-
taveu de Compromís, regidor de 
Cultura Festiva i president de la 
Junta Central Fallera. Des del 
primer moment ha tingut de-
tractors, encara que també s’ha 
guanyat a molts. La seua rela-

ció amb les Falleres Majors de 
València d’aquests quatre anys 
és immillorable; se l’ha pogut 
veure amb totes elles una gran 
complicitat. S’involucra al 100% 
i s’emociona en molts dels actes.
Tot i les tensions que ha viscut al 
llarg de la legislatura, ha tornat a 
presentar-se a les primàries, de 
les que ha eixit com el més votat 
de la ciutat de València i aspira a 
continuar com a regidor de Cul-
tura Festiva i al capdavant del 
món faller.

Comissió
Igual que Jaime Bronchud, Pere 
Fuset és faller de la comissió Ca-
dis-Cura Femenia.
Pere, amant de la festa, durant 
un temps va haver de deixar 
de ser faller de quota per raons 
econòmiques. Encara que ell 
sempre ha declarat que les Fa-
lles són de tots els valencians, 
ara Patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco, i els seus prota-
gonistes són els fallers, així que 
encara que no estiguera censat, 
d’alguna manera sempre s’ha 
sentit part de la festa.

SÓN ELS NOSTRES POLÍTICS MÉS FALLERS, ELS TRES AMEN LES 
FESTES I PESE A LES SEUES DIFERÈNCIES; TOTS ELLS LES APARQUEN 
A UN COSTAT PER UNES SETMANES I ES CONVERTEIXEN EN UN 
FALLER MÉS DE LA SEUA COMISSIÓ

► Jaime Bronchud (PP)                                                                       ► Pere Fuset (Compromís)                                                                                                                                 ► Mónica Oltra (Compromís)

Ana Muñoz, de Albal, una 
de les indumentaristes 
oficials

L’albalenca Ana Muñoz, pro-
pietària del comerç “Co-
sitas pintadas”, del carrer 

Joventut Musical d’Albal, és una 
de les indumentaristes oficials 
de les Falleres Majors de Valèn-
cia, Marina Civera i Sara Larrá-
zabal. Les falleres van estar a Al-
bal, acompanyades de les seues 
Corts d’Honor, per replegar els 

palmitos oficials que lluiran du-
rant el seu regnat. Les Falleres 
Majors tindran tres i van a joc 
amb l’espolí que utilitzaran en 
estos dies de les festes josefines 
de 2019.
Des de 2013, Ana Muñoz és una 
de les indumentaristes de les 
màximes exponents de la festa 
fallera de València.

Redacció
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Celebrar les Falles dues 
vegades en pocs dies

És l’única comissió fallera 
de la comarca de L’Horta 
que celebra les Falles dies 

després que acaben de fer-ho 
les altres. És també l’única de 
totes les falles valencianes que 
les celebra en solitari en una po-
blació, en altres localitats, com 
Torís o Monserrat, també les 
planten i cremen amb posterio-
ritat, però ho fan totes juntes les 
diverses que hi han en cada mu-
nicipi. Es tracta de la Falla Raval 
d’Alcàsser, i ho fa des del 1980, és 
a dir, res menys que 39 anys. I tot 
com a conseqüència de complir 
en el seu moment un lema típi-
cament faller, el ‘pensat i fet’.
   Així va ser, com conta el seu 
president actual, Miguel Belcos 
Martínez: l’any 1980, quan quasi 

no hi havia falles en poblacions 
de fora de València, alguns veïns 
d’Alcàsser que pensaven i desi-
tjaven crear una en la població 
ho comentaren amb fallers de 
la Falla Nador-Miraculosa de 
València, en aquells dies presi-
dida per Vicente Fayos, amb els 
qui tenien amistat i ells van de-
cidir donar-los uns ‘ninots’ per-
què pogueren fer-ho. No obstant 
això, els van posar una condició, 
que cremaren la falla una setma-
na després del 19 de març, per a 
poder anar ells a Alcàsser a dis-
frutar de la festa. Així es va fer 
i, en repetir-se en els següents 
anys, encara que encarregant 
els ‘ninots’ a artistes fallers, es 
va convertir en una singular tra-
dició.
   La creació de la Falla Raval 
va coincidir el mateix any 1980 

amb una altra en la mateixa po-
blació, la Falla Mercat i, uns anys 
després, es va formar l’altra de 
les tres existents en l’actualitat a 
Alcàsser, la Falla Trinquet. 
  No obstant això, aquestes últi-
mes seguixen el calendari nor-
mal de la festa fallera, mentre 
que la Falla Raval manté el seu 
compromís inicial de celebrar-
la amb posterioritat, la qual 
cosa permet als habitants de la 
població que ho desitgen, i als 
d’altres municipis de la comar-
ca, prolongar la festa fallera i fins 
i tot disfrutar, o ser partícips, en 
el cas dels fallers, del mateix ti-
pus d’actes en dues ocasions en 
el transcurs de pocs dies. És el 
que ocorre, per exemple, amb la 
cavalcada o l’ofrena.
  A més, el president de la Falla 
Raval, Miguel Belcos, destaca 

Tomás Laguarda

► Nou casal faller

l’excel·lent relació que tenen 
amb els fallers de les altres dues 
comissions locals, de manera 
que es conviden mútuament a 
participar en diversos dels seus 
respectius actes, com la ‘crida’ 
o passacarrers. “Disfrutem dues 
vegades en pocs dies de la festa 
de les Falles”, recalca Belcos.

Condicionats pel calendari
Això de celebrar les Falles en la 
setmana posterior al 19 de març 
no sempre és possible de for-
ma exacta per les festivitats de 
Setmana Santa i Pasqua, que 
obliguen a vegades a retardar 
els actes, segons caiguen en el 
calendari. Normalment, se ce-
lebren dins del mes de març, 
però hi ha hagut anys, encara 
que pocs, en els quals s’ha anat a 
parar fins i tot a primers d’abril, 
com va ocórrer l’any passat. En 
contrapartida, hi ha hagut oca-
sions en les quals ha coincidit la 
‘cremà’ de les altres falles amb la 
‘plantà’ de la Falla Raval. En el 
present exercici, la ‘plantà’ està 
prevista el 28 de març i la ‘cremà’ 
el 31. Això sí, sempre en dijous i 
diumenge respectivament.
  La Falla Raval d’Alcàsser, que 
compta actualment amb 380 
components, entre majors i in-
fantils, té una altra singularitat: 
que no té estendards de premis 
als seus monuments, precisa-
ment perquè els planta fora del 
calendari faller. 
Això no impedix que es man-
tinga “una rivalitat sana”, com 
destaca el seu president, per a 
tractar de fer-los, si és possible, 
millor que els altres de la po-
blació, o per a destacar en actes 
com la cavalcada. 
   El present és el quart any con-
secutiu que encarrega la falla a 
l’artista Toni Pérez, creador de 
monuments destacats, com el 
de la Falla Na Jordana de Valèn-
cia, entre altres.

Tants actes com la que més
D’altra banda, la Falla Raval or-
ganitza i disfruta d’una extensa 
i variada programació d’actes, 
tanta com la que més, similar a la 
resta, incloses l’ofrena o la ‘mas-
cletà’, i també, per descomptat, 
la proclamació i presentació de 
les seues falleres majors, que 
enguany són Anna Dalmau i 
Cervera, com a fallera major, i 
Marta Romaguera i Hernández 
com a infantil, acompanyades 
del president infantil, Andreu 
Carrascosa i Alemany. 
   No obstant això, per la seua 
singularitat, hi ha dues diferèn-
cies tan curioses com inevita-
bles: la missa no es dedica a San 
José, sinó a la Mare de Déu, i 
se celebra en l’ermita de Maria 
Auxiliadora, situada en el barri, 
i no a l’església parroquial de 
Sant Martí Bisbe de la població. 
D’altra banda, com ocorre amb 
les altres falles, rep periòdica-
ment les visites de les falleres 
majors de València per a par-
ticipar en actes com la missa o 
l’ofrena.
  Així mateix, des d’un principi, 
la Falla Raval ha comptat amb 
el seu casal i, precisament el pa-
ssat 21 de febrer, va inaugurar 
l’actual, al carrer Colón, on han 
passat després d’estar durant 36 
anys al carrer Santíssima Trini-
tat. 
  Curiosament, el d’ara està al 
costat mateix del qual van tin-
dre els seus primers temps. Des 
d’allí organitzen totes les seues 
activitats festives, entre les quals 
es troben també els balls ame-
nitzats per orquestres, entre 
elles la famosa Montecarlo. Així 
mateix, s’oferixen moltes festes i 
activitats infantils, la qual cosa, 
segons assenyala Miguel Bel-
cos, ha fet que es multipliquen 
per tres els socis d’aquesta edat. 
“Són el futur de la falla”, asse-
nyala.

Falles 2019

LA FALLA RAVAL D’ALCÀSSER ÉS L’ÚNICA DE L’HORTA QUE REALITZA 
ELS SEUS ACTES DESPRÉS DEL 19 DE MARÇ

► Falleres majors i presidents visitant la falla ► Inauguració del casal
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Les falles començen el dia 16 
amb la vita dels diferents 
jurats i el lliurament de 

Premis al CP González Gallarza. 
El dia 17 tindrà lloc l’Ofrena de 
flors a la Mare de Deu de l’Olivar 
per l’itinerari habitual: Sant Joan 
de Ribera – Pare León – Miguel 
Hernández – Constitució – Ma-
jor – Pl. Espanya – Església de 
l’Olivar. Les flors ofrenades se-
ran clavells. Ordre d’arribada 
de les comissions al CP Gonzá-
lez Gallarza:17:45 h Cervantes i 
Av. Miguel Hernández. 18:00 h 
Verge de l’Olivar i Camí Vell de 
Torrent. 18:15 h Pl. d’Espanya i 
Bonavista. 18:30 h Av. Genovés i 
Av. 18 de Juliol. 18:45 h Pl. de la 
Llibertat i Av. Vicent Andrés Es-
tellés. 19:00 h Pl. Buenos Aires i 
JLF.
    El dia 19 serà la Missa de 
Sant Josep i Operació Quilo.A 
les 21:00h Cremà dels Monu-
ments infantils (excepte el 1r 
Premi).22:00h Cremà del Mo-
nument infantil guanyador del 
1r Premi i a partir de les 00:00 h, 

Alaquàs, amb moltes ganes de Falles
MERCHE MURCIA GONZÁLEZ I CANDELA SEDEÑO SÁNCHEZ, FALLERES MAJORS D’ALAQUÀS 2019

Redacción

► Alcaldessa, regidora i Falleres Majors d’Alaquàs, Merche Murcia González i Candela Sedeño Sánchez 

· Alaquàs i Benetússer

Un any més Benetússer ce-
lebra la festa de les falles 
amb les seues sis comis-

sions. Sis monuments grans i sis 
infantils que, juntament amb els 
seus fallers i falleres, ompliran de 
color els carrers d’este municipi 
des de la plantà fins la cremà. Un 
any que segur que serà inoblida-

ble per a les dos falleres majors 
de Benetússer Natalia Torres i 
Martí i Inmaculada Agapito i Té-
bar. Exercici que també està sent 
especial per a les comissions Li-
terato Azorin – Maestra Rosario 
Iroil, Vicente Navarro Soler i Ba-
rri de L’Estació per la celebració 
del seu 40 aniversari en el cas de 
la primera i 35 de les altres dos.

La Junta Local Fallera ha prepa-
rat un farcit programa d’actes 
que, com mana la tradició, co-
mençarà amb la plantà infantil la 
nit del dia 14 de març. 
   El dissabte 16 es lliuraran els 
premis de les falles 2019 en la 
plaça de l’Ajuntament. El diu-
menge 17 les sis comissions des-
filaran pels carrers del poble fent 

la visita oficial per totes les falles 
de Benetússer. Per al dilluns 18 
quedarà un dels actes més emo-
tius de les festes falleres com 
és l’ofrena de flors a la Mare de 
Déu dels Desemparats que co-
mençarà a les 18 h.

Sant Josep
Com mana la tradició el foc do-

narà per concloses les festes de 
2019 i donarà el tret d’eixida de 
les de 2020 la nit del 19 de març. 
Abans, el mateix dia al matí en 
l’església es celebrarà una missa 
en honor de Sant Josep i també a 
les 14 h en la plaça de la Xapa es 
dispararà una mascletà patroci-
nada per l’Ajuntament de Bene-
tússer.

Benetússer, un poble amb tradició fallera
EL DIA 19 A LES 14 HORES ES DISPARARÀ UNA MASCLETÀ PATROCINADA PER L’AJUNTAMENT

Redacció

► Falles 2019  Falleres majors i corts d’honor

Falles 2019

Cremà dels Monuments grans.
L’alcaldessa d’Alaquàs, Elvira 
García, va explicar que “fa quasi 
50 anys, un grup de persones va 
posar en marxa al nostre poble 
les primeres comissions falle-
res. Amb molta il·lusió i, perquè 
no dir-ho, amb molta valentia 
van anar establint les bases de 

les nostres falles actuals. Ara, 
els fills i les filles d’aquells ala-
quasers i alaquaseres són els qui 
han pres el testimoni, juntament 
amb moltes més persones que al 
llarg d’aquests anys s’han anat 
sumant i que ara estan al capda-
vant de les 11 comissions falleres 
del nostre poble, fent de les falles 

una de les festes que fa gaudir a 
totes les generacions”.
L’alcaldessa va voler agrair a les 
màximes representants, les Fa-
lleres Majors Merche i Candela 
i també als components de la 
Junta Local Fallera d’Alaquàs, 
amb la seua Presidenta July Ro-
selló, “per la labor que realitzen 

per a donar a l’increïble torrent 
d’iniciatives i propostes de les 
nostres comissions falleres el 
sentit i la unitat de poble”.
García va convidar “a totes les 
persones del nostre poble al fet 
que gaudisquen de les falles de 
2019. Fem que siguen úniques, 
especials”.



► SALUDA

N o v a m e n t 
estem en Fa-
lles que este 
2019 a Albal, 
duen per 
lema “Encén 
la flama de 
la igualtat”. 
Volem unes 
festes entre 
iguals, sense masclisme ni vio-
lència de gènere. 
  Vull donar les gràcies pel seu 
magnífic treball, als 1.200 fa-
llers que omplin les set comis-
sions, als seus Presidents, a la 
nostra Junta Local- amb més de 
30 anys d’història-, a les Corts 
d’Honor i a les nostres Falle-
res Majors Paula Muñoz Díaz i 
Anna Duato Albert. Mantenen 
viva la festa, donen alegria als 
nostres carrers, els omplin de 
cultura, d’ingeni i de gràcia i 
ens fan ser més feliços, durant 
estos dies. L’optimisme de les 
Falles és la millor medicina per 
aparcar preocupacions i adver-
sitats i ens conviden a eixir al 
carrer i participar d’una festa 
oberta, intensa i divertida.
  Aprofite estes línies per felici-
tar a La Falla El Jardí pels seus 
40 anys de vida, fent poble. 
També per a recordar a un fa-
ller il.lustre, precisament d’esta 
comissió, com va ser el Tio Pe-
dro Belmonte que ens va deixar 
passat any i que trobem molt a 
faltar. He adquirit el compro-
mís de continuar donant vida al 
seu Museu faller on replegava 
records històrics de les nostres 
falles i reubicar-lo en un espai 
municipal, amb el vistiplau de 
la seua família.
  I com que la felicitat és real 
quan és compartida, done les 
gràcies a les falles per perfumar 
amb el seu ADN faller a tota la 
població, amb art, música,  pól-
vora i somriures. Sigueu feliços!

Albal encara els dies fallers 
amb nombroses activitats. 
El dia 15 tindrà lloc a les 

12h la Nit de l’Alba, on es dispa-
rarà un xicotet castell de focs arti-
ficials a tots els casals fallers de la 
població. També es farà un altre 
a la porta de l’Ajuntament. El dia 
16, ja amb tots els monuments fa-
llers en els carrers tindrà lloc a les 
9 h  l’inici del recorregut del ju-
rat per a valorar els monuments. 
Aquest mateix dia a les 19h tindrà 
lloc el lliurament de premis a les 
dallas a l’Ajuntament. El dia 17 a 
es 11h ser la popular Cercavila de 
les comissions falleres, un diver-
tit acte que sol comptar amb una 
gran participació. L’eixida serà 
des de la Casa de la Cultura.    
     El dia 18 se celebra un dels 
actes més emotius de les falles 
d’Albal, l’ofrena de flors a la Mare 
de Déu i el dia 19 a les 12h tindrà 
lloc la missa en honor a Sant Jose 
a la parròquia Mare de Déu dels 
Àngels per a després donar pas a 
partir de les 22h a la cremà de les 
falles infantils i a partir de les 24h 
de les falles grans

Cinc intensos dies per als fallers 
de El Jardí, La Florida, La Jo-
ventut, l’Amistat, L’Hort, Poble 
d’Albal i Sant Carles Borromeu. 

Actes
D’altra banda, Albal va inau-
gurar l’Exposició del Ninot. La 
sala d’exposicions de la Casa de 
Cultura va exposar una petita 
mostra dels 14 monuments que 
ocuparan els carrers aquests dies 
fallers. Durant dies nombrosos 
veïns de totes les edats han acu-
dit a veure l’exposició del ninot 
de la població. 
També un altre acte faller que 
s’ha celebrat i ha comptat amb 
una gran expectació va ser la tra-
dicional Cavalcada del Ninot. Un 
espectacular desfilada d’enginy, 
màgia i gràcia a càrrec de les set 
comissions i la Junta Local de la 
població que van deixar bocaba-
dats al públic assistent a la caval-
gata del ninot. 
   Tots els actes han estat presidits 
per les Falleres Majors de la Jun-
ta Local Fallera d’Albal 2019, FM, 
Paula Muñoz Díaz i FMI, Anna 
Duato Albert.

Albal comença les falles amb castells
EL MUNICIPI COMPTA AMB SET COMISSIONS FALLERES

Redacción

Alcalde

Ramón Marí

► Crida. Les falles van començar a Albal amb la crida a càrrec de la Fallera Major JLF Albal, Ana Duato Albert, i Fallera Major Infantil JLF Albal, Paula Muñoz Díaz.
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► Cartell. 

► Cartell.  Presentació a les comissions

Falles 2019
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Aldaia, un poble amb tradició fallera
EL MUNICIPI VIU UNS INTENSOS DIES DE FESTA A LA LOCALITAT

Redacción

Les falles d’Aldaia i els seus 
fallers i falleres ja estan 
preparats per a la setma-

na gran de les festes. El dia 15 
a les 20h carrers començaran a 
omplir-se de monuments. Serà 
la plantà de les falles infantils, a 
les 23h al tocarà el torn a les fa-
lles grans.
   El dia 16 de març les falles faran 
els seus tradicionals cercaviles 

pels carrers d’Aldaia i a les 19h 
totes les falles s’ajuntaran per 
recollir el lliurament de premis a 
les falles. El 17 de març i el dia 18 
a les 11h hi haurà cercavila pels 
carrers d’Aldaia. Un emotiu acte 
de què gaudeixen nombrosos 
veïns veient a les falleres i fallers 
recórrer la població.
  No obstant això, un dels dies 
més emotiu és la vesprada del 18 
de març que tindrà lloc la tradi-

cional ofrena floral a la Verge. El 
dia 19 a les 12 hores serà la missa 
en honor a Sant Jose i una hora 
més tard a les 13h tindrà lloc la 
ja tradicional Operació Quilo. A 
les 14.30h s’oferirà una mascletà 
a la plaça Europa, i ja a la nit tin-
dran lloc les cremàs de les falles. 
A partir de les 21h serà la cremà 
de les falles infantils i a les 24h 
les falles grans.
  Les Falles d’Aldaia mostren 

també la seva cara més solidària 
durant aquests dies festius. Un 
dels actes més emotius, per la 
seva càrrega simbòlica, és la tra-
dicional ofrena d’aliments que 
realitzen els fallers de totes les 
comissions, coneguda com la 
‘Operació quilo’.
Totes les falles de la localitat jun-
tament amb els seus presidents 
i falleres majors, acompanyats 
dels seus comitives i xaran-

gues es reuneixen a la plaça de 
la Constitució d’Aldaia per co-
mençar des d’aquest punt la des-
filada solidari. Un esdeveniment 
que treu també al carrer a nom-
brosos veïns de la població.
Durant la cercavila les falleres i 
fallers porten cistelles decorades 
i plenes de menjar i productes 
no peribles per a les persones 
que més ho necessiten

► Enguany la FMI és Marta Leal i Redondo i la FM ,Clara Tárrega i Perdices ► David Solis Rubio,President de la JLF d’Aldaia

► Corts d’Honor. 

Falles 2019
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Torna el Cant de l’Estoreta Velleta

► Falla Sant Antoni. FM: Mari Carmen Bon Ricart, FMI: Ángela Navarro Cuesta, President: Ramón Barberá Guasp i President 
Infantil: Pau Folgado Sancho

► Falla La Colonia. FM: Laura Moruno i Samper, FMI: Arantxa Hermosilla i Folgado, President: Sergio Peris i Sánchez i President 
Infantil: Vicent Tordera i Belloch

► Falla La Colonia

► Falla Sant Vicent. FM: Raquel García Alamo, FMI: Silvia Disla Martínez, President: Rafael Peña Gordón i President Infantil: 
Javier Martínez Escribano

► Falla La Saletta. Fallera Major: Paloma Huete Luengo, Fallera Major Infantil: Aitana Nohales Gómez,  President: Vicent Albiach 
Hernández i President Infantil: Iker Gonzalez Pampin.

► Falla La Saletta

La Junta Local Fallera 
d’Aldaia ha recuperat velles tra-
dicions. El passat diumenge 10 
de març a les 10: 00h del matí al 
carrer de Santa Bàrbara va tenir 
lloc el primer concurs “Cant de 
l’Estoreta Velleta” on els més xi-
cotets de les comissions van re-
crear aquesta tradició. La inicia-
tiva va tenir bona acollida i està 
previst que se celebrie cada any 
abans de les falles.
   D’altra banda, Aldaia abans de 
la setmana fallera ha celebrat 
nombrosos actes. L’Exposició 

del Ninot es va celebrar al TAMA. 
Durant dies nombrosos veïns 
han visitat l’auditori per veure els 
ninots. També el TAMA va acollir 
el lliurament dels premis me-
nors, aparadors i llibret de Junta 
Local Fallera Aldaia.
   D’altra banda, Aldaia va viure 
l’emocionant acte de la Crida de 
les falles 2019, amb una plaça 
plena i lliurada a les paraules de 
benvinguda de les falleres ma-
jors de Junta Local Fallera.
   A més, les Falleres Majors 
d’Aldaia, Marta Leal Rodó i Clara 
Tarrega Perdices, juntament amb 

les seues Corts d’Honor van po-
der visitar la Casa Royal McDo-
nald ‘s, que es troba situada front 
a l’hospital La Fe de València, 
pertany a la fundació Royal Mc-
Donald’ i allà es allotgen famílies 
amb els fills estan rebent tracta-
ment mèdic a l’hospital i viuen 
lluny de la Fe. Durant els mesos 
que reben el tractament viuen a 
la Casa Royal McDonald ‘s. Des-
prés de la visita al centre les Fa-
lleres Majors i les seues corts van 
ser convidades pel McDonald ‘s 
del centre comercial Bonaire a 
dinar.

Redacció

► Falla Sant Antoni

► Falla Sant Vicent

► SALUDA

Estimats fallers i falleres, 
amics i amigues:
El 2019 anem a viure les que 
seran les falles més especials 
en molts anys al nostre poble. 
Enguany celebrem 40 anys de 
la Junta Local Fallera d’Aldaia 
i 30 anys de falleres majors en 
la nostra localitat. Un doble 
aniversari que fa que les falles 
del d’este any cobren, sense 
cap dubte, un significat més 
profund i marcat per a tots 
i totes els que sentim que la 
festa fallera és la màxima ex-
pressió cultural que tenim els 
valencians.

Vull donar les gràcies a la Jun-
ta Local Fallera i al seu pre-
sident, David Solís, a Daniel 
Minguez, i a tots els membres 
de la Junta pel treball que heu 
desenvolupat durant tots es-
tos mesos, donant el millor 
de vosaltres mateixos, mol-
ta dedicació, moltes hores i 
molt de carinyo per la nostra 
cultura i la festa. Una estima 
que es manifesta i es mate-
rialitza en totes les iniciatives 
noves que heu portat avant, 
com l’exposició de fotografia 
fallera, el concurs de betlems, 
o esta mateixa mostra, inicia-
tives que demostren que les 
Falles d’Aldaia tenen il·lusió 
per créixer, per millorar, per 
innovar i per ser cada dia més 
obertes i participatives.

Com deia adés, tenim per da-
vant les falles més especials 
dels últims anys, un motiu més 
per viure cada moment amb la 
intensitat que es mereix, i sen-
tir l’orgull de ser aldaiers i ser 
valencians. Després de tot un 
any de treball, ha arribat de 
nou el moment d’eixir al ca-
rrer i viure amb intensitat tot 
el seguit d’activitats que tenim 
per davant, moments màgics 
que cobren sentit amb la pól-
vora, la música i l’art dels mo-
numents al carrer.
En nom de la corporació mu-
nicipal d’Aldaia i en el meu 
propi, estem a la vostra dis-
posició per a col·laborar per 
a què Aldaia puga viure unes 
falles a l’altura del que es me-
reix.
Visquen les Falles d’Aldaia!

Alcalde

Guillermo Luján

Falles 2019
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► SALUDA

Estimats fallers i falleres:

Les falles del 2019 ja criden a 
la porta, i les expectatives no 
poden ser més positives. 40 
anys de Junta Local Fallera 
i 30 anys de Falleres Majors 
són dos efemèrides que no 
es viuen cada dia, i que su-
posen una mostra palpable 
i ben clara de què la festa 
fallera al nostre poble lluïx 
amb una salut de ferro i està 
més viva que mai.

Des d’estes línies vull do-
nar l’enhorabona a totes les 
persones que formeu part 
del món faller d’Aldaia des 
d’una banda o altra, per-
què estic segura què sense 
el treball que porteu avant 
cadascú de vosaltres des de 
les vostres comissions, cada 
dia, i amb la Junta Local Fa-
llera al capdavant, mai ha-
guera sigut possible arribar 
a completar una trajectòria 
tan brillant com la que cele-
brem en estos dos aniversa-
ris tan especials.

Els dies més esperats de l’any 
ja estan ací. Aldaiers i visi-
tants tornarem a rememorar 
instants inoblidables, vivèn-
cies que pugen l’adrenalina, 
ens omplin d’orgull i felicitat 
i fan que el cor ens bategue 
amb més intensitat: les mas-
cletaes, la plantà, l’ofrena, la 
cavalcada del ninot o la cre-
mà.

Des de la corporació muni-
cipal estem a la vostra dis-
posició per a tot allò que 
necessiteu. Disfruteu d’estos 
dies tan especials i màgics. 
La festa al carrer, la germa-
nor, l’art i la cultura valen-
ciana en la seua màxima 
expressió ens espera a cada 
cantó.

Visquen les falles d’Aldaia!

Ofrena de flors a la patrona
SE CELEBRA LA VESPRADA DEL 18 DE MARÇ

Regidora de Falles

María José Carcelén

► Falla Santa Rita Pilar. FM: Paula Ruiz Reina, FMI: Ana Rodríguez Rodríguez, President: Raúl Contreras Blasco i President 
Infantil: Izan Ramos Gonçalves

► Falla Mestre Serrano. FM: Clara Guaita Picó, FMI: Gema Rubio Defez, President; Ezequiel Duro Chaparro i President infantil: 
David Gómez Cubas.

► Falla Villarrobledo.  FM: Noelia Venegas Merlos, FMI: Sandra Bolsico Carrasco, President: Luis Piñar Rodríguez i President 
Infantil: Izan Piñar Ruiz

► Falla Plaça Corts Valencianes : FM: Paqui Serrano i Ruiz, FMI: Lucia Naranjo i Galván, President: Mere López i Serrano i Presi-
dent infantil: Cristian Carrascosa i Utiel

► Falla Plaça Europa: FM: Amparo Rodrigo Monrabal, FMI: Ainhoa Moreno Franco, President: Rafael Pere Morilla Torrentí i Presi-
dent Infantil: Sergio Ruiz Mateo

► Falla Plaça Europa

► Falla Corts Valencianes

► Falla Villarrobledo 

► Falla Mestre Serrano 

► Falla Santa Rita Pilar 

Falles 2019
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► SALUDA

Alboraiers 
i alboraie-
res, veïns 
i veïnes 
d’Alboraia. 
Un any més 
ens reunim 
totes i tots 
en voltant 
de la festa 
i la tradició. Amb les Falles 
ens acomiadem de l’hivern 
eixint al carrer per a omplir-
lo de fallers i falleres, per 
a omplir-lo de música i de 
color, de focs d’artifici i de 
flors. I, sobretot, omplir-lo 
de monuments artístics i 
foc. Un foc renovador que 
s’emportarà l’hivern i la fos-
cor per donar pas a la llum 
i a la primavera, per donar 
pas a l’esperança i a l’alegria 
de conviure.

Alboraia és una magnífica 
ciutat acollidora i amb com-
panyia de les Falleres Majors 
i dels Presidents i Presiden-
tes de cadascuna de les fa-
lles d’Alboraia, vos convide 
a participar i a gaudir de la 
nostra festa. Vos convide a 
baixar al carrer per celebrar 
la vida junts. Vos convide a 
gaudir amb intensitat de les 
nostres Falles. Benvingudes 
siguen les Falles 2019. 

Visca Alboraia i visca les 
nostres Falles. 

Alboraia inicia la seua tem-
porada de Falles 2019 
amb un programa carre-

gat d’actes i activitats. Després 
dels actes de presentació de les 
vuit comissions falleres que té la 
localitat celebrades les últimes 
setmanes, les festes arranca-
ran dissabte que ve 16 de febrer 
amb la tradicional Crida. A més, 
aquest 2019 serà el segon any des 
de l’engegada de les Falles inclu-
sives, una iniciativa que, a través 
de la regidoria de Festes, acosta 
la celebració de les festes josefi

nes a les persones amb diversitat 
funcional i promou el respecte i 
la igualtat.
 Com a novetat, també s’instal·larà 
un Punt Violeta, un espai segur 
per a dones que té com a objec-
tiu l’actuació en casos d’agressió 
i assetjament. Així mateix, les fa-
lles col·laboraran amb aquest es-
pai amb persones que ajudaran 
també en aquests casos i aniran 

identificades amb mocadors mo-
rats. Les persones del Punt Viole-
ta i de les falles rebran formació a 
una reunió amb l’agent d’Igualtat 
de l’Ajuntament.
   Seran dues falles les que estaran 
d’aniversari enguany. Una és la 
Falla Rei En Jaume, que compleix 
40 anys, i l’altra és la falla Platja 
Patacona-Camí de Vera, que ce-
lebrarà la seua el seu desé aniver-
sari amb una ‘motomascletà’ del 
9 de març, que consistirà un grup 
de motoristes que farà sonar els 
seus motors al ritme de la mas-
cletà.
   El dia 16 de març se celebrarà 
el lliurament de premis als mo-
numents en la Plaça Carme del 
municipi, que també acollirà el 
dia 18 la tradicional ofrena de 
flors a la Mare de Déu dels Des-
amparats. Tots dos actes tindran 
també espais condicionats per a 
persones amb mobilitat reduïda, 
i el lliurament de premi tindrà 
també un intèrpret de llengua de 
signes.
   Les Falles 2019 d’Alboraia tin-
dran el seu moment culminant 
el dia 19 de març, quan els veïns 
i veïnes del poble podran acudir 
a la missa de San José a les 12.30 
i, a la nit, quan la Cremà de les fa-

Punt violeta a les falles d’Alboraia
EL DIA 18 EL MUNICIPI ACOLLIRÀ L’OFRENA DE FLORS A LA VERGE

Redacción

Alcalde

Miguel Chavarría

► Crida. Un dels moments més emotius de les falles d’Alboraia

Les falles tornen a ser inclusi-
ves, hi haurà zones per a perso-

nes amb mobilitat reduïda

lles posen fi a les festes. Les falles 
infantils començaran la cremà 
a partir de les 21.30, a les quals 
seguiran els monuments grans a 
partir de les 00.00. 

Per altra part, les Falles volveràn 
a ser inclusives, en els actes hi 
haurà una zona amb barreres 
per a persones amb mobilitat re-
duïda.

► Cavalcada. Gran participació

► Despertà als carrers d’Alboraia

Falles 2019
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El restaurant ‘La Pepa 
Bluespace’ ,  primer premi de 
la Ruta de la Tapa Alboraia 
Urban Platja

La setena edició de la Ruta 
de la Tapa Alboraia Urban 
Platja es va obrir pas amb el 

concurs de millors tapes partici-
pants en aquesta edició.
   El primer premi va ser per al 
restaurant ‘La Pepa Bluespace’, 
el segon lloc va ser per a ‘Ven y 
Cata’, un nou restaurant que aca-
ba d’obrir les seues portes a Al-
boraia i finalment, el tercer guar-
donat va ser per al restaurant de 
Port Saplaya, ‘En Clave de Mar’.
   Els premis van ser lliurats per 
l’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría, el regidor de Desenvo-
lupament Econòmic, Sebastián 
Torres, i el padrí de la setena edi-
ció, el cuiner Miquel Gilabert.
   Aquesta edició compta amb 
el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cul-
tura i Esport i Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, enti-
tats privades de la localitat com 
ECOTUR i l’Hotel Olympia, as-
sociacions com ACEPA Alboraia 
i ACECOVA. Col·labora també 
Suculent Gilabert i Makro com a 
proveïdor oficial.
   La Ruta de la Tapa, Alboraia 
Urban-Platja, torna amb una 

interessant oferta gastronòmica 
que podrà degustar-se els dos 
primers caps de setmana del 
mes d’abril en bars i restaurants 
de la localitat.
  Totes les tapes d’aquesta edició 
son cada any més elaborades 
minuciosament pels hostalers 
locals.
   De divendres a diumenge, els 
establiments d’Alboraia iden-
tificats amb la banderola de la 
Ruta de la Tapa oferiran als seus 
clients una tapa especial i una 
beguda per 2,90 euros. Els esta-
bliments es trobaran en els tres 
nuclis: centre urbà, platja Port 
Saplaya i la Patacona.
Fins hui, la ruta de la tapa sem-
pre ha estat recolzada per perso-
nes reconegudes del món de la 
gastronomia i enguany compta 
amb Miquel Gilabert, cuiner i 
reconegut en les xarxes socials 
com Suculent Gilabert.
  Aquesta iniciativa gastronòmica 
s’organitza des de l’Ajuntament 
a través de la Regidoria de Des-
envolupament Econòmic amb 
la finalitat de promocionar el 
comerç local i dirigit principal-
ment a la dinamització del sec-
tor hostaler d’Alboraia.

LES TAPES PODRAN DEGUSTAR-SE DEL 5 AL 7 D’ABRIL I DEL 12 AL 
14 D’ABRIL 

Redacció
► Guanyador de la Ruta de la Tapa recollint el premi

► Participants amb el jurat

► Participants, membres de l’Ajuntament i patrocinadors.
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La Diputació de València ha 
celebrat aquest dimarts, 
com ja és tradició, la recep-

ció a les comissions de la ciutat i 
les comarques que obri la setma-
na gran de les Falles. Centenars 
de falleres i fallers s’han donat 
cita en la Plaça Manises per a 
compartir aquesta jornada en 
què la corporació provincial els 
anima a riure, viure i conviure en 
aquests dies festius.
   Totes les comissions de Valèn-
cia i els municipis de la provín-
cia estaven convidades a aques-
ta tradicional recepció, que en 
aquesta ocasió ha tingut com a 
principal novetat la visita a les 
dues exposicions amb les quals 
la corporació obri les seues por-
tes als ciutadans. D’aquesta ma-
nera, les falleres i fallers han gau-
dit amb les peces de la col·lecció 
de Victoria Liceras, que mostren 
l’origen de la indumentària tra-
dicional valenciana, i amb els 
tresors artístics de la Diputació, 
amb obres de Sorolla, Kandins-
ky, Miró i Equipo Crónica, entre 
altres.

  El president de la Diputació, 
Toni Gaspar, ha rebut al pati de la 
Batlia a la fallera major de Valèn-
cia, Marina Civera, acompanyat 
per la vicepresidenta, Mª Josep 
Amigó, i els portaveus dels di-
ferents grups representats en la 
institució. Pablo Seguí, Xavi Rius, 
Rosa Pérez Garijo, Mª Carmen 
Contelles i Mamen Peris han 
compartit també la matinal falle-
ra de la Diputació amb les juntes 
locals, que han anat desfilant pel 
Palau de la Batlia abans de conti-
nuar la seua visita al Palau de la 
Scala i les exposicions sobre art i 
indumentària valenciana.

 Fallera major
En paraules de la fallera major 
de València, Marina Civera, “les 
comissions de les comarques 
també senten la festa com es viu 
als carrers de València i és un or-
gull compartir aquesta jornada 
amb totes aquestes perquè les 
Falles som tots”. Respecte a l’acte 
organitzat per la corporació, “es 
nota que ha començat la setma-
na gran de València i que la gent 
està al carrer amb ganes de cele-

brar, així que aprofitem aquesta 
recepció de la Diputació per a 
donar la benvinguda a totes les 
falleres i fallers i a la gent que ens 
visita aquests dies”.

Diputació
   Els responsables de la Diputa-
ció han coincidit a l’hora de des-
tacar que “aquesta és la institució 
de tots els pobles i, a més de ga-
rantir els serveis bàsics i tractar 
de millorar les seues infraestruc-
tures, també és la seua comesa 
difondre les seues festes, com en 
aquest cas el patrimoni de la Hu-
manitat que són les Falles, que 
no solament es gaudeixen a Va-
lència sinó també en molts dels 
seus pobles i comarques”.
  En aquesta ocasió, les comis-
sions que han participat en la 
recepció fallera de la Diputació 
han sigut obsequiades, a més 
de l’ajuda que rep cadascuna 
de la corporació, amb cartelle-
ria i xapes vinculades al lema 
d’enguany: ‘conviure, viure, riu-
re’. El disseny de la imatge, prota-
gonitzada per la dona i el color, 
ha sigut de Sandra Figuerola.

La Diputació obri la setmana gran animant a 
les falleres i fallers a riure, viure i conviure

LA FALLERA MAJOR DE VALÈNCIA, MARINA CIVERA TAMBÉ VA ASSISTIR A L’ACTE DE LA DIPUTACIÓ
Redacción

¡Di no al miedo!

Estamos seguros de que muchos 
de vosotros, alguna vez en vues-
tra vida, habréis experimentado 
la sensación de miedo al entrar 
en una consulta dentral, o en el 
médico. Ese vuelco que te da el 

corazón y esa espera que te lleva a 
la incertidumbre de no saber qué nos van a hacer.
Hasta hace poco nos invadía una predisposición 
subjetiva al miedo, al dolor que nos harían. Sin em-
bargo, recientemente la clínica Villalvilla, que está 
continuamente actualizándose en nuevos métodos 
y tratamientos, se ha sumado a lo que conocemos 

como 'sedación consciente', y os preguntaréis: ¿qué 
es eso?
Pues bien, para resumir, es la SOLUCIÓN A ESE 
MIEDO. Un sencillo método, la respiración de una 
mezcla de gases naturales que relaja los músculos y 
te produce una relajación en un estado consciente 
para que los especialistas podamos trabajar y voso-
tros os encontréis cómodos y tranquilos mientras 
nosotros trabajamos, que es al fin y al cabo nuestro 
objetivo, vuestra tranquilidad al estar en nuestas 
manos. Estamos utilizando en los tratamientos de 
los más pequeños, pero también es muy útil en pa-
cientes adultos.

Salud dental 

Doctor Ángel Villalvilla

► La recepció de la Diputació amb gran ambient
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El municipi s’ompli 
d’ambient festiu en els ac-
tes fallers 

Burjassot immers ja en la voràgi-
ne de les falles va celebrar el pas-
sat cap de setmana una nova edi-
ció de la Burjadespertà; despertà 
que es desenvolupa pel carrer 
Colón i que és a càrrec de la Pen-
ya El Coet amb la col·laboració 
de l’Agrupacio de Falles i de 
l’Ajuntament, va ser tot un èxit 
de participació.
     Un altre dels actes que els 
fallers i falleres del municipi 
més esperen és la Cavalcada de 
l’Humor, que va tindre lloc la nit 
del 4 de març. Astronautes en 
missió especial i extraterrestres 
de planetes desconeguts van 
aterrar als carrers del municipi, 
on van desfilar al seu aire. No 
van estar sols, els acompanya-
ven les forces de l’ordre, egipcis, 
joves majorets i, curiosament, 
també es van sumar a la desfi-
lada, dotzenes de alvocats, plats 
de sushi barrejats amb menjar 
escombraries, gegantines pas-
tissos que anunciaven aniversari 
molt especials i fins perfils de Fa-
cebook errants . 

Máscletà
Les comissions tampoc es van 
oblidar del mur de les Sitges, 
molt present en el dia a dia dels 
veïns del municipi.
   Ja ficats en la setmana fallera, 
el dia 16 a les 14:00, les comis-
sions es concentren per a gau-
dir de la mascletà patrocinada 
per l’Ajuntament de Burjassot. 
Per la vesprada, a les 18:00 serà 
el torn de l’ Ofrena de flors a la 
patrona, la Mare de Déu de la 
Cabeça, i després, el mateix dia, 
es farà entrega dels premis a les 
comissions per monuments fa-
llers, ninots, enginy i gràcia, ca-

rrers il·luminats, Cavalcada de 
l´Humor, etc…
    El dia 18, les comissions de 
Burjassot aniran fins a la plaça 
de la Mare de Déu dels Desem-
parats a dipositar les seues flors 
i promeses, el sector començarà 
a desfilar pel carrer de la Pau al 
voltant de les 18 de la vesprada. 

Concurs
L ’Agrupació de Falles de Burjas-
sot organitza enguany un con-
curs fotogràfic de selfies a través 
de la xarxa social Instagram el 
tema del qual serà “Viure les fa-
lles”.
   L’Agrupació de falles de Burjas-
sot organitza i programa el con-
curs #selfiefallasBurjassot2019 
en Instagram amb l’objecte de 
donar a conèixer com es viuen 
les falles des de dins. Per aquest 
motiu, volen incentivar la parti-
cipación dels fallers i les falleres, 
i dels ciutadans i les ciutadanes 
de Burjassot.
   Podrà participar en el concurs 
qualsevol faller/a o ciutadà que 
visite Burjassot en falles, que 
posseïsca un compte en Insta-
gram i que durant el període de 
validesa de la present campanya, 
del divendres 1 de març de 2019 
a les 08:00 hores fins el diumen-
ge 24 de març de 2019 a les 22:00 
hores, participe conforme als 
termes descrits en les bases que 
regulen el mateix.

Participació
La participació en aquest con-
curs és gratuïta. Perquè la par-
ticipació puga ser validada, el 
perfil de Instagram ha de ser 
públic. Per a participar i tractar 
d’aconseguir el premi bastarà 
amb complir els requisits indi-
cats anteriorment i: 1. Fer un 
selfie faller on apareguen algun 
dels símbols fallers de les 13 

Fallers i falleres de Burjassot ja gaudeixen
 de les Falles 2019 a la població

L’AGRUPACIÓ DE FALLES ORGANITZA UN CONCURS FOTOGRÀFIC DE SELFIES A TRAVÉS D’INSTAGRAM
Laura López

► Falles 2019.  Exposició del ninot

► Falles 2019 Cavalgada fallera

Falles 2019

► Falles 2019.  Falleres Majors i Falleres Majors infantils de 

comissions falleres que formen 
part de l’Agrupació de Falles de 
Burjassot (en les fotos no han 
d’aparèixer menors que no són 
fills o familiars de les persones 
que realitzen la fotografia si no 
existeix un consentiment per 
escrit per part dels tutors dels 
mateixos i que s’ha de presentar 
a l’Agrupació de Falles de Burjas-
sot). De forma opcional també 
pots etiquetar les teues imatges 

amb els hashtags : #Agrupació-
nFallasBurjassot #falles2019 o 
#Burjassotenfallas. 

Premis
L’Agrupació de Falles de Burjas-
sot ha publicat els premis otor-
gats pel jurat en la Cavalcada de 
l’Humor. 
   El primer premi de comparsa 
ha sigut per a la Falla Isaac Peral, 
seguida de la Falla Espartero-

Maestro Plasencia i de la Falla 
Fermín Galán. 
   El premi a l’originalitat ha sigut 
per a la Comissió de Burjassot 
Espartero-Maestro Plasencia i 
el de millor crítica s’ha anat a la 
Falla Nàquera-Lauri Volpi de la 
població. En el cas de la millor 
disfressa individual, ha sigut per 
la Falla Fermín Galán i García 
Hernández, en la figura de Darth 
Vader.



Les Falles de Paterna cele-
braran per primera vegada 
en la seua història la Nit 

del Foc. Amb una mascletà noc-
turna al Parc Central, aquest serà 
l’acte més novedós del programa 
de festejos per a les Falles 2019. 
Així ho han anunciat en roda de 
premsa des de l’ajuntament del 
municipi: “Paterna és coneguda 

per la seua relació amb la pólvo-
ra i el foc , pel que era lògic que 
comptarà amb una Nit del Foc 
acord a la seua història i tradi-
cions “, va afirmar Sagredo en la 
presentació de l’acte.

Espectacle
Es van a utilitzar més de 230 
quilos de pólvora per crear un 
espectacle únic de soroll i llums, 

que a causa de les dimensions 
tindrà lloc al Parc Central. La cita 
serà el dia 18 a les 23:59.
    La resta d’actes que formen part 
de la setmana fallera s’inicien el 
dia 15 amb la Nit de la Plantà.
El dia 16 a les 14 hores és el mo-
ment en què els fallers i falleres 
de Paterna sabran amb què pre-
mi han sigut agraciats els seus 
monuments. I a la vesprada, a 

partir de les 18 hores, podran 
anar a recollir els seus esten-
dards.
   El dia 17 és el torn de l’Ofrena, 
a partir de les 17 hores, milers de 
paterners i paterneres diposita-
ran les seues flors a la Verge.
El 18 de març, dia de la Nit del 
Foc, al matí a les 11 hores hi ha 
programades activitats infantils 
a l’esplanada del Coetòdrom.

Paterna tindrà nit del Foc
MILERS DE FALLERS VIUEN LES FALLES EN LA CIUTAT

Falles 2019
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► SALUDA

L’hivern avança i quan sembla que 
el fred es fa cada vegada més ferm, 
els dies comencen a allargar i les 
nits es fan més breus. Quasi imper-
ceptiblement, els signes que ens 
trobem pròxims a l’inici d’un nou 
cicle anual, es multipliquen. 

Cada any, la primavera brota no-
vament, sempre puntual i en este 
escenari previsible, la festa de les 
falles caracteritza com ninguna el 
preludi del ressorgir de la saba. De 
març a març el cicle es repeteix i 
no importa la reiteració dels actes 
i festejos perquè en cada ocasió, 
la renovada il·lusió del món faller 
serveix per trobar inèdita la festa 
valenciana més universal, com si 
mai no s’hagués produït, i malgrat 
l’experiència de dècades, el feno-
men faller sembla imbuït d’una 
ingenuïtat i emoció d’infant quan 
es tracta d’afrontar un nou període 
josefí. Tanmateix, de tant en tant, 
alguna novetat altera el curs habi-
tual de la festa.

És el cas d’enguany respecte de 
l’any passat: l’aparició en Foios 
de la Junta Local Fallera que ve 
a consolidar una trajectòria de 
col·laboració entre les tres falles, 
Màrtirs, Avinguda i Comunitat i 
l’Ajuntament de Foios. Donem, 
doncs, la benvinguda, a un nou 
format que servirà per estretir en-
cara més els llaços que han fet de 
la gran festa de les falles una de les 
expressions més notables del geni 
valencià, on l’harmonia i la confra-
ternitat regnen arreu i són,a més, 
element de cultura i identitat que 
enriqueix valencians i valencianes 
i la humanitat sencera, com reco-
negué la Unesco fa 2 anys.

Aprofite l’ocasió per convidar, 
a títol particular i en nom de 
l’Ajuntament de Foios i en el de les 
tres falles del poble, a la població 
sencera a mesclar-se entre els fa-
llers i falleres i gaudir del nostre 
reconegut patrimoni, afermant en-
cara més els llaços que ens unei-
xen.

Salut i bones festes josefines.

Foios ja té Junta Local Fa-
llera, l’objectiu d’esta nova 
entitat municipal, segons 

ha explicat el regidor, Juanjo Ci-
vera, “serà el de disposar d’un 
espai de reunió, reflexió i va-
loració del concepte faller, així 
com un lloc on establir sinèrgies 
per tal de posar en valor les nos-
tres festes més internacionals”.

     D’altra banda el municipi amb 
els seus tres comissions ja està 
preparat per viure les festes de 
Sant Josep. Independentment 
dels actes organitzats per cada 
comissió (cercaviles, revetlles, 
activitats infantils ...) Des de la 
Junta Local Fallera han organit-
zat l’ofrena de flors per al dia 18 
per la vesprada. El recorregut 
anirà pels següents carrers: Del-
me, Cervantes, Manuel Martí-
nez, Dr.Millán, Plaça del Poble.
I el 19 tindrà lloc la missa en ho-
nor a Sant Josep. A les 12:15 h 
començarà la misa. A les 23:30 h 
es donarà fí a les festes falleres 
cremant cada un dels tres mo-
numents segons el següent or-
dre establit: Falla Màrtirs i Adja-
cents, Falla La Comunitat, Falla 
Avinguda-Plaça Rei En Jaume.

Foios ja té Junta Local Fallera
EL MUNICIPI TÉ TRES COMISSIONS FALLERES

Redacción

Alcalde

Sergi Ruiz

Falles 2019

► Falla Màrtirs i Adjacents. President: Fernando Bascuñán, FM: Lydia Bascuñán, President Infantil: Albert Carceller  i FMI: 
Meritxell Casares.

► Falla La Comunitat . President Jose Ferrer Carceller, FM: Vicen Garcia , President Infantil: Iker Martínez i FMI: Ruth Marco

► Falla Avinguda -Plaça Rei en Jaume . President: Carlos Ruiz, fm: Julia Marco i FMI: Nahiara Lopez

Redacció

► SALUDA

El mes de març no s’entendria a Foios 
i a altres indrets del nostre territori 
valencià sense una de les seues fes-
tes més representatives, les Falles. 
Les falles no són únicament monu-
ment, ni tan sols crítica política o so-
cial, ni pólvora, ni música, ni festa, ni 
gastronomia, les falles són molt més 
que això, són la suma de totes estes 
característiques. Són sobre tot amis-
tats, casal, barri i carrer. Les falleres 
i fallers de les falles de Foios sempre 
s’han identificat com una gran famí-
lia, pròxims als seus barris i pròxims 
entre els membres que les compo-
sen, sempre disposats a treballar, 
esforçantse per sorprendre’ns amb 
les seues activitats anuals, suggerir 
bones idees per millorar la Caval-
cada de Reis dels que són el màxim 
exponent, o a fer-nos disfrutar en la 
setmana fallera. 
   Són estos fets els que fan de les fa-
lles de Foios unes grans falles. Este 
any s’ha atès una de les demandes 
que durant uns anys anava rondant 
pel cap de molts dels responsables 
fallers: implementar una Junta Lo-
cal Fallera. S’ha aconseguit gràcies a 
l’obstinació de moltes i molts amant 
de les falles i del propi treball de la 
Regidoria de Festes. L’objectiu d’esta 
nova entitat municipal serà el de dis-
posar d’un espai de reunió, reflexió 
i valoració del concepte faller, així 
com un lloc on establir sinèrgies per 
tal de posar en valor les nostres fes-
tes més internacionals, reconegudes 
com Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat per la UNESCO.
   Agraïsc des d’estes línies la impli-
cació del món de les falles locals 
(Màrtirs i Adjacents, La Comunitat, 
Avinguda-Plaça Rei En Jaume), que 
ha donat com ha resultat que final-
ment un desig s’haja complert. En-
horabona a totes i tots. Vull fer una 
menció i record especial a “Fernan-
do l’Herbaser”, un dels que es pot 
considerar pare de la Falla Màrtirs i 
Adjacents i que ja uns mesos que ens 
va deixar. Com il·lustre faller et re-
cordarem i, allà on estigues, de segur 
que seguiràs atent a la teua falla i a la 
teua família fallera.
    Els seus màxims representants per 
a l’exercici 2019 són Albert, Meritxell, 
Fernando i Lydia per la falla Màrtirs i 
Adjacents, Iker, Ruth, Jose i Vicen per 
la falla La Comunitat i Nahiara, Car-
los i Julia per la falla Avinguda-Plaça 
Rei En Jaume. Tots ells són fallers i 
falleres que viuen la festa amb gran 
intensitat i que de segur representa-
ran a la seua falla de la millor mane-
ra possible, amb afecte i ben fer. Per 
davant queden mots dies de festa i 
tradició, d’emocions i sentiments, de 
riures i de foc, que desitge que com-
partiu amb el veïnat fent-lo part ac-
tiva de la festa. Visca Foios i visquen 
les seues falles.

#SomPatrimoni 
#FallesFoios   #JLFFoios

Regidor de festes

Juanjo Civera
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La Junta Local Fallera de To-
rrent ha presentat la progra-
mació per a les Falles 2019. 

En una trobada amb els mitjans de 
comunicació, l’alcalde Jesús Ros, el 
regidor de Falles, José Antonio Cas-
tillejo, la presidenta de Junta Local 
Fallera de Torrent, Ana Royo, han 
revelat les novetats que se presen-
ten enguany.
   La gran novetat de les Falles 2019 
és la Nit del Foc, el castell, que es 
dispararà prop de la plaça de la 
Unió Musical, contindrà 204 quilos 
de pólvora i tindrà una duració de 
12 o 13 minuts aproximadament. 
A més a més, el 80 % del producte 
està fabricat per l’empresa Herma-

nos Caballer pirotècnics, encarre-
gats de l’espectacle. En este sentit, 
el torrentí José Tronch, responsable 
comercial d’Hermanos Caballer, ha 
afegit que “és un repte molt emo-
cionant, perquè a Torrent mai s’ha 
dut a terme una proposta com esta, 
que a més estarà plena de novetats 
i sorpreses dignes d’una ciutat com 
la nostra”.
  Un acte que es celebrarà també 
per primera vegada en honor a sant 
Josep i que tindrà lloc el dia 18 de 
març a les 18.30 és una dansà. Des 
de l’església de Sant Josep fins a la 
plaça de la Unió Musical, el Grup 
de Ball L’U i Dos i el Grup de Ball 
de Torrent seran els encarregats de 
ballar les dansaes, a més dels fallers 

i les falleres de les comissions to-
rrentines que vulguen participar-hi 
eixe dia.
   L’Ofrena, un acte emotiu i molt 
esperat pels fallers i les falleres, en-
guany tornarà a fer-se un sol dia. 
Serà la vesprada del dia 17 de març 
des de les 17.15 h, s’encetarà amb 
els vestidors de la Mare de Déu, les 
cases regionals, les 29 comissions 
falleres, les regines de Sogorb i se-
ran les falleres majors de Torrent, 
Carmen Raga Ortí i Leyre Gallego 
Ruiz, amb les seues corts d’honor, 
les encarregades de tancar l’Ofrena.
  D’altra banda, l’entrega de premis 
als monuments fallers també té no-
vetats, ja que s’ha organitzat un acte 
especial per a fer-ne el lliurament, 

que tindrà lloc el dia 17 a les 11.30 
h en la plaça de la Unió Musical. 
L’obertura de sobres per a conéixer 
quines comissions són les guanya-
dores serà la vesprada del dia 16 i 
s’emetrà en directe a través de la 
pantalla informativa que està situa-
da en la façana de l’Ajuntament.
  L’última novetat d’enguany és 
l’estrena d’una nova aplicació 360º, 
un programa amb el qual es podran 
visitar els 58 monuments fallers 
que es plantaran a la ciutat. Amb 
esta iniciativa, “les falles de Torrent 
traspassen fronteres per a arribar a 
tots els racons del món”, argumen-
ta el regidor de Falles i Seguretat 
Ciutadana, José Antonio Castillejo, 
que també ha explicat que “tant els 

serveis municipals com els cossos 
de seguretat ja estan a punt perquè 
estos dies les festes transcórreguen 
de manera segura i no hi haja cap 
incident”.

Des del dia 16 fins al 19 de març, els 
torrentins i les torrentines podran 
gaudir a les 14.30 h del programa 
de maescletaes a la plaça del Bisbe 
Benlloch, que s’emetran en direc-
te a través de les xarxes socials i el 
canal de Youtube del consistori, on 
també s’emetrà uns programes de-
dicats al món faller, amb entrevistes 
i reportatges sobre les festes jose-
fines. Igualment, l’acte de l’Ofrena 
també es podrà seguir en streaming 
en els mateixos canals. 

La gran novetat de les Falles de Torrent, la Nit del Foc
L’OFRENA ENGUANY TORNARÀ A FER-SE UN SOL DIA

Redacción

► Les falleres majors de Torrent, Carmen Raga Orti i Leyre Gallego, màximes representants de les falles de 2019, junt a les seues Corts d’Honor.                     ► Presentació del programa de festes

Falles 2019
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Massamagrell espera 
amb il·lusió la setmana 
fallera. El dia 16 tin-

drña lloc l’entrega de premis als 
monuments fallers. A les 18.00h 
concentració en la plaça de la 
Constitució per a fer entrega dels 
premis obtinguts als monuments 
fallers. El dia 18 serà l’ofrena de 
flors a la Mare de Déu dels Des-
amparats. A les 17.15h concen-
tració de les comissions falleres: 
Plaza Inmaculada, Rei En Jau-
me, Mas de Grell i La Raval, en 

l’encreuament de l’avinguda Va-
lència amb carrer Progrés. A les 
17.45h concentració de les co-
missions falleres: Les Casetes, El 
Tro i L’Amistat en l’encreuament 
de l’avinguda València amb ca-
rrer Progrés. A les 17.30h inici 
de l’ofrena pels carrers habituals 
fins a arribar a l’església de Sant 
Joan Evangelista.
  El dia 19  tindrà lloc una mis-
sa en honor a Sant Josep. A les 
11.15h concentració a l’Avinguda 
Magdalena. A les 11.30h cerca-
vila fins a l’església de Sant Joan 

Evangelista. A les 12.00h mis-
sa en honor a Sant Josep. A les 
13.00h mascletà a la plaça de la 
Nòria, i a les 23.30h es donarà 
fi a les festes falleres cremant 
cada un dels set monuments fa-
llers segons l’ordre obtingut. Co-
mençarà la sèptima classificada i 
acabarà la Nit de la Cremà amb 
la primera classificada.

Mesos fallers
Nombrosos persones de les set 
comissions falleres del poble 
van acudir a la plaça Martínez 

Beneyto per  a realitzar la tradi-
cional cercavila per la rodalia del 
poble fins a aplegar a la plaça 
de la Constitució. On després 
va tindre lloc des del balcó de 
l’Ajuntament el començament 
de les festes josefines amb la 
crida de les set Falleres Majors 
de les set comissions falleres del 
nostre poble.

A més el passat 2 de març va 
tindre lloc a Massamagrell 
l’exaltació de les Falleres Majors 

al Centre Cultural. També va 
tindre lloc el dia 3 la marxa fa-
llera i exposició del ninot. A les 
11.00h es va dispar el tro d’avís 
que marcarà l’inici de la cercavi-
la. Al so d’aquest, cada comissió 
fallera va començar a desfilar 
cap a la plaça de la Constitució, 
i en arribar a l’ajuntament es va 
fer entrega dels premis obtinguts 
als jocs de taula i la inauguració 
de l’exposició del Ninot al Centre 
Cultural. Per altra banda, el 9 de 
març els fallers i falleres van par-
ticipar a la cavalcada del ninot.

Massamagrell, un poble faller
EL DIA 18 SERÀ L’OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

Redacció

► FALLA MAS DE GRELL.

President: José Marín i Pérez
Fallera Major: Andrea Marco i 
Moleón
President Infantil: Lucas Huerta 
i López
Fallera Major Infantil: Nayara 
Carrera i Monreal

► FALLA REI EN JAUME 

President: Sergio Peiro Romero
Fallera Major: Susana Bolea Sancho
President Infantil: Marc Peiro Campos
Fallera Major Infantil: Ángela García 
Sancho

► FALLA PLAÇA IMMACULADA. 

President: José Verdú i Rodríguez
Fallera Major: Soledad García i Alfaro
President Infantil: Franciso José Ma-
cián i Sancho
Fallera Major Infantil: Eneritz Crespo i 
Sánchez

► Crida. Falleres majors i presidents de les comissions de Massamagrell

Falles 2019



25EL MERIDIANO L’HORTA | DEL 13 DE MARÇ AL 16 D’ABRIL 2019 Massamagrell · 

► SALUDA

Ja estem en Falles, les festes 
que més ens identifiques 
als valencians tant dins com 
fora de la nostra terra.
Ningú millor que els fallers 
han sabut conjugar tradició 
amb innovació perquè les 
FALLES estiguen reconegu-
des mundialment.
   Junt amb este reconeixe-
ment també cal destacar tot 
el que aporten les falles per 
al manteniment dels trets 
identificatius, ús del valen-
cià, recuperació de la indu-
mentària, promoció de la 
nostra música amb les ban-
des de música o amb la do-
lçaina i tabal, entre altres.
   Obriu els casals al poble i 
feu partícips a totes les per-
sones de la màgia que envol-
ta les festes falleres.
  Som un poble alegre, ens 
agrada conviure, i com no 
pot ser d’altra forma ho hem 
de fer des del respecte a la 
diversitat.
  Vull agrair a la Junta Local 
junt amb les set comissions 
falleres tot l’esforç i treball 
que realitzen al llarg de l’any 
i que culminaran en la cre-
mà dels nostres monuments 
fallers. 
  També vull donar 
l’enhorabona als presidents, 
presidentes i a les falleres 
majors de les set comissions 
falleres i espere que gau-
diu de la vostra festa com a 
màxims representant que 
sou. Visca les Falles 2019!

El 19 de març hi haurà una ‘mascletà’
EL MUNICIPI COMPTA AMB SET COMISSIONS FALLERES 

Alcalde

Josep Lluís Galarza► FALLA L’AMISTAT. 
Presidenta: Carolina Carot Do-
mingo
Fallera Major: Alba Sánchez Peris
President Infantil: Yoel Alejo 
Alcácer
Fallera Major Infantil: Noa Alejo 
Alcácer

► FALLA LES CASETES. 
President: Pedro López i Martí-
nez
Fallera Major: Mª Carmen Catalá 
i Jorge
President Infantil: Ángel Monsal-
ve i Bonillo
Fallera Major Infantil: Sara Suá-
rez i Pedrajas

► FALLA LA RAVAL 

Presidenta: Amparo Sanmiguel 
i Meliá
Fallera Major: Marina González 
i Bleda
President Infantil: Eugenio Gra-
nell i Peris
Fallera Major Infantil: Andrea 
Alcover i González

► FALLA EL TRO : 

President: José Millán i Camps
Fallera Major: Pilar Peris i Barres
President Infantil: Nicolás Mallén 
i Martí
Fallera Major Infantil: Zoe Leal i 
Arenas

Falles 2019
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Quart de Poblet respira ya 
ambiente fallero. Des-
pués de un año de esfuer-

zo y ilusión, todo está listo para 
disfrutar de la Semana Fallera 
2019, tras la Crida celebrada el 
domingo 3 de marzo y la Cabal-
gata Fallera del día 9. 
   Una de las señas de identidad 
de Quart de Poblet es la partici-
pación ciudadana tanto indivi-
dual como colectiva y, por ello, 
aunque el municipio pertenece 
a Junta Central Fallera, las ac-
tividades más institucionales y 
masivas se organizan a través 
del trabajo conjunto del Ayunta-
miento y de la Comisión Organi-
zadora de las Fallas, entidad que 
representa a todas las comisio-
nes. 
   Siguiendo con el programa 
de actos tradicional, el Ayunta-
miento realiza tradicionalmente 
un acto de reconocimiento a las 
siete comisiones falleras del mu-
nicipio: falla carrer Alacant, falla 
Marqués de Solferi, falla Tribu-
nal de las Aguas, falla Pío XII-Jau-
me Roig, falla L’Alcota-Sagunt, 
falla Poeta Llorente y falla Llum 
Casanova-Pare Espasa. 
   El 16 de marzo, a las 12.15 ho-
ras, todas las comisiones del 
municipio desfilarán por la pla-
za del Ayuntamiento, donde la 
alcaldesa, Carmen Martínez, 
acompañada por representan-
tes de la corporación municipal, 
impondrá a falleras mayores y 
presidentes la insignia del Ayun-
tamiento. Asimismo, recibirán el 
“palé” como premio a su esfuer-
zo y desde la Comisión Organi-
zadora se harán públicos los ga-
lardones recibidos por las fallas 
del municipio en las diferentes 
categorías. 
    El acto se celebrará delante del 
Ayuntamiento, aunque los par-
ticipantes están convocados a 
las 11.30 horas en el parque San 
Onofre, desde donde saldrán, 
desfilando por las calles Joanot 
Martorell, Torreta y Mare de Deú 
del Pilar, hasta llegar al consisto-
rio. 

Ofrenda de flores
Por último, las falleras y falleros 
quarteros ofrendarán flores a la 
Virgen de los Desamparados el 
19 de marzo a las 12 horas en el 
parque San Onofre, en el acto 
más emotivo de la Semana Falle-
ra. El pasacalle partirá de la calle 
Xiquet de Quart y seguirá el re-
corrido habitual: calles Pizarro, 

Quart de Poblet  homenajea a sus
comisiones falleras el 16 de marzo
LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS SERÁ EL DÍA 19

Redacción

► Fallas 2019. Falleras Mayores y Presidentes junto a la alcaldesa de la población

Paret de Piles, Joanot Martorell 
y avenida San Onofre, donde las 
siete comisiones depositarán 
sus ramos ante la imagen de la 
Maredeueta. 
    La Comisión Organizadora de 
las Fallas ha invitado a partici-
par en la ofrenda a diferentes 

entidades ciudadanas del mu-
nicipio. 
   Además de los actos más ins-
titucionales, cada comisión fa-
llera tiene su propio programa 
de actividades, que incluyen las 
imprescindibles “mascletades”, 
“despertades”, castillos de fue-

gos artificiales y pasacalles, jun-
to a disco-móviles, orquestas, 
rally humorístico, espectáculos, 
magia, parque infantil y el últi-
mo gran momento: la Cremà, a 
partir de las 21 horas la infantil y 
de las 23.59 horas, la de los mo-
numentos grandes. 

► Crida. Acto que congrega a las comisiones                                                ► Ofrenda. Será el día 19

► SALUDA
Alcaldessa

Carmen Martínez
Un dels trets 
d i s t i n t i u s 
de Quart de 
Poblet és la 
p a r t i c i p a c i ó. 
A j u n t a m e n t 
i ciutadania 
col·laborem en 
tots els aspec-
tes de la vida 
m u n i c i p a l , 
anem de la mà a l’hora d’avançar, 
de fer del nostre poble un referent. 
Les Falles són també reflex d’aqueix 
esperit. Una vegada més, ens hem 
assegut per a compartir propostes 
de millora, projectes, il·lusions i ne-
cessitats, per a treballar junts i juntes 
en l’organització de la festa valencia-
na per antonomàsia. Vull, per tant, 
agrair a les persones que integren la 
Comissió Organitzadora de les Falles 
a les set comissions falleres de Quart 
de Poblet la seua implicació i la seua 
voluntat de cooperar i contribuir a 
mantindre molt viva la festa. 
   Ens arriben dies d’alegria, de mú-
sica, de vida que pren els carrers, 
de cels nocturns plens de color i 
de simfonies eixordadores, d’olor a 
pólvora i plaers gastronòmics com 
prendre’s un bon xocolate amb bun-
yols. Dies de sentir que la primavera 
s’obri pas amb força, d’aqueix renài-
xer que porten intrínsec les pròpies 
falles. Com l’Au Fènix, ressorgeixen 
de les seues cendres, ja que el nou 
cicle s’inicia la mateixa nit de la Cre-
mà, pensant, somiant i creant la festa 
de l’any pròxim. La passió i la il·lusió 
sempre guanyen a la nostàlgia. 
   Estem ja  desitjant compartir la 
Crida, la cavalcada, el lliurament de 
palets, l’Ofrena i molts més moments 
amb els nostres fallers i falleres, 
veure’ls desfilar orgullosos i orgullo-
ses de formar part d’una festa reco-
neguda com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat, i d’unir-la al nom 
de Quart de Poblet. 
   Que lluïsca el sol, que falleres ma-
jors i falleres majors infantils, presi-
dents, presidentes i presidents in-
fantils puguen gaudir al màxim de 
l’honor de representar a les seues 
comissions falleres, i que tots i totes 
visquem també uns dies estupends 
en bona companyia. Que regnen 
l’harmonia i la convivència. Visca els 
Falles! Bones Festes!
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Xirivella es prepara per 
a viure intensament les 
Falles 2019. Unes festes 

plenes d’actes que faran gaudir a 
tota la ciutadania, especialment 
a fallers i falleres.
     El dia 16 de març a les 19 hores, 
tindrà lloc l’Ofrena de Flors a la 
Mare de Déu de la Salut.
El dia 17 a les 15:30, el sector 
Quart de Poblet-Xirivella obrirà 
l’Ofrena de Flors a la Mare de 
Déu dels Desemparats pel carrer 
Sant Vicent de València.
     Com és tradició a Xirivella, cada 
any s’atorguen els premis a l’Ús 
del Valencià en les falles. Serà el 
dia 18 de març a les 12.30 hores, 
on totes les comissions acudiran 

a la porta de l’Ajuntament per a 
rebre el seu guardó.
    El dia 19 de març, dia gran de 
les Falles, les comissions par-
ticipen en el passacarrer, que 
començarà des de l’església de 
la Mare de Déu de la Salut. En-
tre les 14 i les 15 hores tindran 
lloc les mascletaes. I a partir de 
les 23.30 començarà la Nit de 
la Cremà. L’horari de Cremà de 
les Falles serà el següent: 23.30 
h: Falla Barri de la Llum, 24.00 
h: Falla Mont de Pietat, 24.00 h: 
Falla Sant Antoni, 24.30 h: Falla 
Mestre Serrano, 24.30 h: Falla 
Gómez Ferre, i en últim lloc, a la 
01.00 del matí, serà el torn de les 
Falles: València Teodor Llorente 
i Sant Joan.

Tot preparat per a viure les falles a Xirivella 
EL SECTOR QUART DE POBLET-XIRIVELLA OBRIRÀ L’OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

L. López

► Alcalde i representants de les falles de Xirivella .

► SALUDA

Que cremen les Falles!
Ja estem en Falles. Les comis-
sions de Xirivella han elaborat 
un programa amb molts actes 
i al·licients per a que la festa 
ens òmpliga d’emoció, il·lusió 
i alegria. Les falles del nostre 
poble reuneixen al seu vol-
tant molt de treball i d’esforç, 
recompensat per la gran par-
ticipació del veïnat en unes 
festes que marquen la nostra 
identitat com a poble. 

Unes festes populars on de 
nou caldrà trobar equilibris i 
fer concessions entre els que 
volen gaudir de la festa i els 

Alcalde i regidor

Ricard Barberà i 
Javier Besó 

que volen que se’ls respecte el 
dret al descans. Una festa que, 
en el cas de Xirivella, arriba 
acompanyada d’iniciatives 
solidàries i compromeses que 
van més enllà de la part es-
trictament lúdica i fan la festa 
de les Falles més gran.

Des de l’Ajuntament, i especí-
ficament des de la Regidoria 
de Festes, s’ha treballat con-
juntament amb les comis-
sions falleres de Xirivella per 
a traure el millor de la festa. 
La novetat més destacada 
d’enguany serà el canvi de 
lloc del pregó. Serà a la façana 
principal de la casa consisto-
rial, amb la intenció que siga 
més lluidor encara que altres 
anys.
Per acabar, desitgem que les 
falles cremen bé la corrup-
ció, la xenofòbia i els crits dels 
extremistes contra la igualtat 
entre homes i dones o la vio-
lència masclista. 

Passeu unes bones Falles i 
«coneixement» amb la traca i 
la festa! 

► Representants Falla Barri de la Llum
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Un any més Paiporta viurà 
una agenda festiva plena 
d’actes. Una programa-

ció per festejar amb intensitat 
les Falles 2019. Les activitats co-
mencen el dia 13 de març amb el 
Cant de l’estoreta pels carrers de 
la població. El dia 14 la falla Ver-
ge del Desemparats ha preparat 
per a les 21:30 una mascletà noc-
turna. I el mateix dia a les 22:30 
tindrà lloc la Pasejà de Foc en 
honor a Sant Josep, que s’iniciarà 
a la plaça de l’església Sant Jordi. 
El dia 15 a les 14 hores es podrà 
gaudir d’una mascletà organitza-
da per la falla Plaça de Cervan-
tes. A la nit a les 20 i 22 hores serà 
el torn de la Plantà dels monu-
ments, tant infantils com grans.
El dia 16, a partir de les 10.30 
hores serà la visita dels jurats 
als monuments fallers. A les 14 
hores serà la mascletà en la falla 
Mestre Serrano, i a les 19 hores, 
tindrà lloc el Lliurament de pre-
mis a l’esplanada de l’Auditori 
Municipal.

Visita
Per al dia 17, la JLF visitarà els 
monuments; uns al matí i altres a 
la tarda. A les 14 hores tindrà lloc 
la mascletà a la falla Sant Antoni.
El dia 18, la falla plaça de 
l’Esglesia serà l’encarregada de 
disparar la mascletà. A la vespra-
da, des de les 17:30, les comis-
sions realitzaran l’Ofrena floral 
a la Mare de Déu dels Desem-

     Paiporta i les seues comissions 
viuran els dies fallers intensament
EL DIA 19 A LES 14:30H SERÀ L’ÚLTIMA ‘MASCLETÀ’ EN LA FALLA JAUME I

Redacción

► Falles 2019. Falleres, representants de JLF junt a l’alcaldessa.

parats. I ja a la nit, a les 12, co-
mençarà la Nit del Foc al carrer 
Montcada.
El 19, dia gran de les festes, la 
jornada començarà amb la mis-
sa en honor a Sant Josep a la Es-
glesia de Sant Jordi a les 12 ho-
res. Després de la missa serà el 
trasllat de la imatge del sant, que 

tornarà a l’Església a les 13.50 
acompanyat de totes les comis-
sions i les seues bandes de mú-
sica que interpretaran “El Faller”. 
A les 14:30 serà l’última mascle-
tà en la falla Jaume I. I a partir 
de les 21:30 tindrà lloc la Nit de 
la Cremà; primer amb les falles 
infantils, que es cremaran a les 

21:30, excepte el monument 
guanyador del primer premi que 
ho farà a les 22 hores. 

Pel que fa a les falles grans, la 
Cremà serà a partir de les 12 
hores, l’últim monument en 
cremar-se serà el guanyador del 
primer premi.

► SALUDA
Alcaldessa

Isabel Martín

Les festes de totes i tots:

Ha arribat el moment que es-
peràvem: les Falles. La culmi-
nació de tot un any de feina, 
condensada en uns pocs dies 
inoblidables. Com a alcalde-
ssa, tan sols puc demanar-
vos que les gaudiu al màxim. 
M’agradaria també que tras-
lladàreu la germanor del món 
faller al vostre dia a dia. Per 
descomptat, fareu gal·la d’eixa 
proximitat entre persones di-
verses en els dies de festa. Però 
totes i tots hem de fer extensiu 
eixe sentiment a la resta de 
l’any. 

L’agermanament, l’enteniment 
i la solidaritat amb el diferent 
guia les nostres vides en mol-
tes ocasions. Però també crec 
que sempre podem millorar. I 
pense que la integració del di-
ferent, la comprensió amb qui 
ho passa malament, l’ajuda, la 
tolerància i el respecte mai es-
tan de més. 

Amb la conservació de les tra-
dicions, la música, la pólvora, 
l’art i la sàtira, la germanor és 
un dels grans missatges de les 
Falles al món. Cridem-lo ben 
alt!

► Falles 2019. Falleres majors i corts d’honor.
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Voldria testimoniar als fa-
llers i falleres de Rocafort el 
meu reconeixement per l’alt 
valor i la gran aportació que 
les falles supossen per a la 
nostra cultura local.

Moltes gràcies per regalar-
nos aquest sabor falles. Les 
Falles de Rocafort han de-
mostrat, al llarg de la seua 
dilatada història ser refe-
rents per al món Faller. Els 
fallers saben molt bé que el 
vertader esperit d’una falla 
està en les seues persones, 
en la seua gent.

El vertader esperit d’una 
falla està en tots els fallers 
i falleres que dediquen el 
seu temps, el seu esforç i 
els seus diners a fer possi-
ble que cada any brollen 
als nostres carrers els mo-
numents, les cercaviles, les 
presentacions, la música, la 
pólvora i la festa. Moltes grà-
cies per permetre’ns gaudir 
d’aquesta festa tan viva.

¡Vixca Rocafort! 

¡Vixquen les Falles 2019!

Rocafort cuenta con dos 
comisiones falleras. La 
Nova ya comenzó su pro-

grama el pasado domingo día 3, 
como antesala, con un concur-
so de paellas en el carrer Jau-
me I. La fiesta grande empieza 
el viernes 15 que será la plantà 
y comenzará a las 22h con una 
torrà en el Casal. El sábado 16 
comienza con un pasacalles por 
Rocafort, a las 11.30 horas. Por 
la noche, cena en el Casal y dis-
comóvil Remember. El domin-
go 17 habrá de nuevo pasacalles 
a las 11.30, seguido de comida 
en el Casal y merienda de bu-
ñuelos y chocolate. Por la tarde, 
fiesta infantil y, para los mayo-
res, juegos deportivos y gymka-
na. Por la noche, en el Casal, 
actuará la drag Virtu Doubtfire.
  El lunes 18, a las 8 será la des-
pertà en colaboración con la 
cofradía de Santa Bárbara. A las 
11.30h, recepción de la Falla en 
el Ayuntamiento. Por la tarde, 
a partir de las 16.15 h, pasaca-
lles y ofrenda a la Mare de deu 
dels desamparats. Por la noche, 
cena de la fallera y el presidente 
y discomóvil. El martes 19, misa 
de Sant Josep y comida. Por la 
tarde, merienda con activida-
des infantiles y, por la noche, 

cremà y espectáculo pirotécni-
co para poner el broche final a 
estos días.

La Unió 
La Unió comienza su programa 
el sabado 9 con un concurso de 
paellas. El domingo 10 habrá 
gymcana y buñuelos con cho-
colate para todos. El 15 será la 
plantà de la falla y después ha-
brá autobús Faller con el que ir 
a Valencia de madrugada a ver 
fallas. El sabado 16, a las 8h des-
pertà y, a las 16h, parque infatil 
en la calle Mossen Sorribes. Por 
la noche, Carnaval con dj. 
     El domingo 17, a las 12h, pa-
sacalles. Por la tarde, juegos gi-
gantes clásicos para los niños 
desde las 17h. Y, por la noche, 
actuación de una drag y juego 
fallero. El lunes 18 será el pasa-
calles y la visita al Ayuntamien-
to, seguida de la ofrenda a la 
Mare de deu dels desamparats. 
Por la noche, desde las 23h, 
orquesta en la calle. El martes 
19, nuevo pasacalles a las 12h y 
misa en la iglesia de San Sebas-
tián.  
A las 14.30h, mascletá de Ri-
cardo Caballer en la calle de la 
falla, Mossen Sorribes, y paellas 
populares. Por la tarde, “Futbo-
lín Humanizado” y buñuelos.

Rocafort vive intensamente las fallas
EL MUNICIPIO CUENTA CON DOS COMISIONES FALLERAS
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Alcalde

Víctor Jiménez

► Fallera mayor: María Jesús Martínez, President: Antoni Barranco, Fallera infantil: Ainara Arenas y President infantil: Miguel Valero

FALLES
2019

► Fallera mayor: Inma Romaguera, President: José Ramón Llorens,Fallera infantil: 
Carla Olivares y President infantil: Noah Ros
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Alfafar se reúne con la zona 
comercial para valorar la 
creación de una asociación 

Alfafar ha reunido a repre-
sentantes de la gran su-
perficie comercial de la 

localidad para valorar las opor-
tunidades de crear una asocia-
ción profesional que agrupe a las 
empresas de la zona. 
   La reunión de trabajo ha con-
tado con la participación del 
gerente de la Federación de Po-
lígonos Industriales de la Comu-
nidad Valenciana (FEPEVAL), 
Diego Romá, que ha analiza-

do los detalles de la nueva Ley 
14/2018 de Gestión, Moderni-
zación y Promoción de las áreas 
industriales de la Comunitat Va-
lenciana. 
   Desde FEPEVAL se ha defen-
dido que “el asociacionismo es 
el primer paso para crear un ór-
gano de interlocución necesaria 
entre Ayuntamiento y zona de 
gran superficie, con el objetivo 
de controlar la gestión eficiente 
de la zona”. 
   En este sentido, el siguiente 

paso al asociacionismo, tal como 
establece la Ley 14/2018, debe-
ría ser la creación de una Enti-
dad de Gestión y Modernización 
(EGM), un órgano que debe 
colaborar con el Ayuntamiento 
para defender los intereses co-
munes en el desarrollo sosteni-
ble y eficiente de una zona estra-
tégica de actividad económica 
para la localidad. 
   “La creación de la EGM debe 
ser el punto de inflexión nece-
sario en la forma de defender 

PERMITIRÍA AL AYUNTAMIENTO SOLICITAR AYUDAS PARA LA ZONA

Redacció

►  La zona comercial de Alfafar es una de las más grandes de España

TORRENT
AUMENTA EL PERSONAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS SOCIALES
Recientemente se han incor-
porado al equipo de servicios 
sociales del Ayuntamiento de 
Torrent seis trabajadores y tra-
bajadoras Sociales. 
   También está pendiente la 
contratación de otras figuras 
profesionales de servicios so-
ciales para configurar el equi-
po de atención propuesto por 
el nuevo modelo de servicios 
sociales, que incluye perfiles 
como asesor jurídico, psicólogo 
e integradores sociales.  
   “Con estas contrataciones se 
pretende dar una atención ade-
cuada a la ciudadanía y más 
rapidez en la gestión de las di-
ferentes prestaciones que ofre-
cemos”, ha explicado el conce-
jal de Atención a las Personas, 
Francesc Carbonell. 
   Como dato relevante, cabe 
destacar que la zonificación en 
el municipio de Torrent para la 
atención a los usuarios de te-
mas de dependencia se ha igua-
lado a la del resto de servicios 
sociales generales, hasta ahora 
había una trabajadora Social 
menos de lo que correspondía. 
   Con la puesta en marcha de la 
nueva Ley de servicios sociales, 
actualmente publicada, se pre-
tende garantizar que los servi-
cios sociales sean un derecho 
al que pueda acceder toda la 
ciudadanía para conseguir una 
vida digna. 

El bus lanzadera Albal-
metro de Paiporta tendrá 
16 paradas

El autobús lanzadera de Al-
bal al metro de Paiporta 
contará con 16 paradas de 

ida y otras tantas de vuelta, in-
cluyendo las de origen y destino. 
En cuanto al horario de funcio-
namiento previsto es de 5.30 a 
23.30 horas, siendo la primera 
salida desde la estación de me-
tro de Paiporta, de lunes a vier-
nes, salvo que se extienda a fines 
de semana y festivos, como ha 
solicitado el ayuntamiento pai-
portino. 
      El recorrido diario de la nue-
va línea, que se denomina L3B 
Transversal Paiporta-Albal, tie-
ne una longitud de 7 km y con-
tará con dos vehículos de unas 
80 plazas cada uno, se inicia en 
el metro de Paiporta, a las 5.30 
horas, para realizar treinta y sie-
te viajes de ida y treinta y seis 
de vuelta, con una frecuencia 
de media hora, pasando por las 

poblaciones intermedias, que 
son Benetússer, Alfafar (Parque 
Alcosa), Massanassa y Catarroja, 
y termina a las 23.30 horas, con 
las últimas salidas desde Albal y 
Paiporta, respectivamente.
   Este recorrido se realiza prin-
cipalmente por la antigua ca-
rretera Real de Madrid, también 
conocida como Camí Nou o 
Camí Real. De esta forma, en el 
viaje de ida, tras la salida desde 
la estación de metro de Paiporta, 
se dirige hacia Benetússer, para 
pasar por la Avenida Camí Nou 
de esta población, donde tiene 
dos paradas, en los números 108 
y 138. Después continúa hacia el 
Parque Alcosa, donde tiene una 
parada en la Avenida de Torrent, 
para pasar luego por Massanas-
sa, en cuya Avenida Blasco Ibá-
ñez cuenta con dos paradas, en 
los números 59 y 81. Posterior-
mente se introduce en Catarroja, 
por la Avenida Ramón y Cajal, 
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con dos paradas en los números 
81 y 7, y continúa por el Camí 
Real, con dos paradas más en los 
números 38 y 108, para llegar a 
Albal, entrando por la C/. Her-
nández Lázaro, donde tiene tres 
paradas en los números 3, 70 y 
96, y accediendo después, por 
la C/. Santa Anna, donde cuenta 
con dos paradas más en los nú-
meros 71 y 39, a la Plaça del Jardí, 
donde tiene su parada final.

Vuelta
   En el viaje de vuelta, el autobús 
sale de Albal desde la Plaça del 
Jardí por la Avenida Corts Valen-
cianes, donde tiene dos paradas 
en los números 46 y 84, continúa 
por la Avenida Padre Carlos Fe-
rrís, con dos paradas más, en los 
números 79 y 31, y sigue por Ca-
tarroja, donde esta vez tiene pa-
radas en Camí Real, 133, 43 y 5, y 
en la Avenida Ramón y Cajal, 66. 
Luego continúa por Massanassa, 
con paradas en Avenida Blasco 
Ibáñez, 40 y frente al número 35; 
por el Parque Alcosa, con parada 
en la Avenida de Torrent frente 
al número 16, y por Benetússer, 
con paradas en la Avenida Camí 
Nou, 125, 105 y 61, para llegar 
después al metro de Paiporta.

las necesidades de las empresas 
que operan en la zona, una vía 
ahora regulada que permitirá 
implementar de forma efectiva 
las soluciones que se demandan 
al Ayuntamiento de Alfafar y, de 
esta forma, vertebrar estratégica-
mente el municipio”, ha defendi-
do Toni Milla, el presidente del 
Consejo de Comercio y Econo-
mía Local de Alfafar. 
   La creación de una EGM permi-
te al Ayuntamiento de Alfafar, en 
colaboración con las empresas 
de la zona, solicitar las ayudas del 
IVACE para proyectos de inver-
sión de mejora, modernización 
y dotación de infraestructuras y 
servicios en polígonos de toda la 
Comunitat Valenciana, entre los 
que se encuentra la gran superfi-
cie comercial de Alfafar. 
  “El Ayuntamiento de Alfafar 
apuesta por planificar actuacio-
nes en la zona que cubran las 
necesidades actuales, las que 
demandan las empresas que de-
sarrollan su actividad en el área, 
para lo que es necesario cons-
tituir asociación y EGM”, aclara 
Milla. 

Más comunicación
La nueva Ley 14/2018 permitiría 
a la futura asociación y EGM de 
la gran superficie de Alfafar tener 
más capacidad de interlocución 
con instituciones supramunici-
pales, así como participar en la 
creación de una marca estratégi-
ca que permita posicionar a Alfa-
far frente a potenciales inversio-
nes y entrar en el Mapa de Áreas 
Industriales de la Comunitat.

Quart de Poblet habla en la ONU 
de la problemática del trabajo 
de las mujeres en sectores 
masculinizados

El Ayuntamiento de Quart 
de Poblet ha participado 
en el acto conmemora-

tivo del 8 de marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres, cele-
brado en el Centro de Naciones 
Unidas de Tecnología de la 
Información y las Comunica-
ciones, con una jornada titula-
da “Mujer=Trabajo=Igualdad”, 
en la que se ha puesto sobre la 
mesa que en la actualidad, pese 
a los avances, “el mercado labo-
ral español desde la perspecti-
va de género se caracteriza por 
una menor tasa de actividad de 
las mujeres, mayor tasa de des-
empleo de las mujeres, mayor 
número de contratos a tiempo 
parcial para las mujeres, mayor 
subempleo femenino, mayor 
sobrecualificación de las mu-
jeres, segregación horizontal, 
segregación vertical, doble jor-
nada laboral de las mujeres, 

mayor participación de las mu-
jeres en la economía sumergida 
y existencia de una brecha sala-
rial de género”. Así lo ha subra-
yado la concejala de Igualdad, 
Cristina Mora, que ha presidido 
la jornada y que ha incidió en la 
apuesta del Ayuntamiento, de 
forma transversal, por trabajar 
para conseguir la plena igual-
dad entre mujeres y hombres.

   La actividad ha sido elabora-
da y dirigida por las personas 
que integran la especialidad 
de Docencia de la Formación 
Profesional para el Empleo de 
la Escuela Taller Et Formem + 
Opcions Quart, subvenciona-
da por la Generalitat valencia-
na y el Fondo Social Europeo, 
que se desarrolla en el Centro 
de Empleo y Desarrollo (CED), 
dependiente de la Concejalía 
de Promoción Económica, que 
dirige Juan Medina, también 
presente en la jornada.

Redacció
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Actuacions resultants dels 
processos participatius a 
Rafelbunyol 

Amb la finalitat de millorar 
les polítiques públiques 
municipals i dur a terme 

una gestió pública més oberta, 
participativa i propera al veï-
nat, durant els mesos de maig i 
octubre l’Ajuntament de Rafel-
bunyol va realitzar dos proces-
sos de participació ciutadana: 
la Consulta sobre Preferències i 
Necessitats de Rafelbunyol, mi-
tjançant la qual la ciutadania es 
va pronunciar al voltant d’una 
sèrie d’aspectes d’interés gene-
ral vinculats al municipi, i les 
trobades Tu Fas Rafelbunyol, en 
les quals el veïnat va transmetre 
les seues preocupacions, de-
mandes i propostes de millora 
al voltant de diverses qüestions 
municipals.
Els informes de resultats 
d’aquests processos participa-
tius, en els quals van intervenir 
més de 500 persones, van ser 
distribuïts i estudiats pel per-
sonal polític i tècnic i, a dies 
d’ara, ja s’han dut a terme algu-
nes de les actuacions resultants 

d’aquests processos –com la 
instal·lació d’un nou ordinador 
en l’EPA, el condicionament de 
les zones més deteriorades del 
Camí Llíria, la instal·lació de pa-
pereres per a reciclar plàstic en 
el poliesportiu Paco Camarasa o 
la utilització de la sala d’estudis 
de la Biblioteca Municipal tam-
bé per part l’alumnat de batxille-
rat- mentre que altres, com ara 
la compra de setze ordinadors 
per a la Biblioteca Municipal, 
la realització d’un pipican en el 
Carrer La Pau o la substitució 
del sostre del Centre Social, es 
troben en procés.
  Segons l’alcalde Fran López 
“ens estem prenent molt serio-
sament el desenvolupament cap 
a una gestió municipal cada ve-
gada més participativa, transpa-
rent i propera a la gent, tal com 
s’ha evidenciat durant aquest 
últim any. És per això, i amb la 
finalitat de continuar obrint i 
apropant el consistori a la ciu-
tadania i afavorir la co-decisió 
en els assumptes públics entre 
l’ajuntament i el veïnat”. 
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PUÇOL
TALLER DE LES NOVES 
TECNOLOGIES PER A 
BUSCAR OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Puçol i el Con-
sorci Pactem Nord uneixen 
de nou les seues forces per a 
formar a veïns desocupats en 
l’ús de les noves tecnologies 
per a buscar ocupació, amb la 
programació de sis tallers per 
a aquesta primavera, de tres 
hores de duració cadascun, 
per a aprendre la informàtica 
bàsica, gestions en línia, cerca 
d’ocupació en internet, elabo-
ració del currículum i selec-
cions de personal. Tots els ta-
llers se celebren en l’Espai Jove, 
de 9.30 a 12.30 hores.
  Per a participar gratuïtament 
en un o diversos d’aquests ta-
llers de formació, cal inscriure’s 
per qualsevol d’aquests tres 
mètodes: en l’Agència de 
Col·locació de l’Ajuntament de 
Puçol (carrer La Costera, 9, en 
hores d’oficina, telèfon 961 421 
258), en el Consorci Pactem 
Nord o també a través de la ins-
cripció on-line.
  És requisit indispensable es-
tar aturat. Una vegada inscrit, 
se li confirmarà telefònica-
ment la disponibilitat de plaça 
(se seguirà l’ordre d’inscripció 
fins a esgotar les 15 places 
disponibles per a cada taller). 
Els tallers previstos són: 9 
d’abril: Gestions en línia per a 
l’ocupació. 30 d’abril: Currícu-
lum i correu electrònic. Dia 14 
de maig: Millora el teu currícu-
lum i les teues eines de cerca 
d’ocupació. 28 de maig: Tècni-
ques de selecció de personal i 
noves formes d’entrevista.11 de 
juny: Cerca d’ocupació a través 
d’internet.

Concentració per la crisi de la taronja
DENÚNCIEN L’ELIMINACIÓ DELS ARANZELS A LES TARONGES DE SUD-ÀFRICA

Ciutadania i representants 
públics de la comarca de 
l’Horta Nord s’han con-

centrat en Massamagrell per a re-
clamar la modificació de l’acord 
que contempla l’eliminació 
dels aranzels a les taronges im-
portades de Sud-àfrica i exigir 
l’adopció d’una bateria de mesu-
res urgents que ajudin a dignifi-
car el camp valencià.
   La Unió de Llauradors i Rama-

ders ha elaborat un estudi que 
xifra pèrdues en la primera part 
de la campanya citrícola que as-
cendeixen a la quantitat de 130 
milions d’euros, “motivades en 
un 65% (85 milions) per una si-
tuació de mercat anòmala per als 
nostres productors originada per 
la massiva presència de fruita de 
tercers països com Sud-àfrica -i 
altres- en els lineals dels super-
mercats europeus fins a meitat 
de novembre. Milers de tones de 

les nostres mandarines -sobretot 
satsumes i clementinas- s’han 
quedat en els arbres aquesta 
campanya sense recollir en que-
dar desplaçades dels mercats eu-
ropeus per la saturació de cítrics 
de països tercers com Sud-àfrica 
que gaudeixen més d’accés lliure 
en mandarines i tracte preferen-
cial d’entrada en taronja que a 
més es liberalitzarà totalment en 
2026 “.
   Des del sector citrícola ani-

men a la població a participar en 
aquestes concentracions baix el 
lema “dignitat del llaurador”
   En el manifest reivindicatiu 
consensuat es demana la modifi-
cació de l’acord signat amb Sud-
àfrica, l’aplicació immediata de 
la clàusula de salvaguarda, exigir 
la reciprocitat a les produccions 
de països tercers, el compliment 
de la Llei de la Cadena Alimen-
tària i la urgència de concedir 
ajudes directes.

S. Tormo

► Alcaldesses, alcaldes i regidors/es de l’Horta va assistir a la concentració

AFECTA A LOS VECINOS DE BONREPÒS I 
MIRAMBELL, TAVERNES, ALMÀSSERA Y ALBORAIA

Nuevo servicio de 
urgencias en Alboraia

Desde el 11 de marzo 
l’Horta Nord cuenta con 
un nuevo PAC (Punto de 

Atención Continuada, servicio 
de urgencias no hospitalarias). 
Estará ubicado en Alboraia y 
atenderá a los vecinos de Albo-
raia, Bonrepòs i Mirambell, Ta-
vernes y Almàssera. Vecinos que 
actualmente tenían que acudir 
de urgencias a Massamagrell 
después del cierre de sus ambu-
latorios.

   
  El nuevo Punto de Atención 
Continuada estará abierto de 
lunes a sábado (15:00 a 08:00 
horas) y domingos y festivos 24 
horas. Las poblaciones cubiertas 
son: Alboraia, Almàssera, Bonre-
pòs i Mirambell y Tavernes Blan-
ques, y está ubicado en el consul-
torio auxiliar Racó Sant Llorens:
C/ Racó Sant Llorens s/n (Al-
boraia) Teléfono de contacto: 
96/317.12.90
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Vendo casa de aperos. Tiene 3 dormito-
rios, dos aseos y una salón-cocina de 35m2.

Tiene una gran sótano para herramientas.
5 hanegadas de naranjas y una balsa de 

riego por gotero de 10m de largo, 5 de ancho 
y 3 de profunda.

Está en el término de Moncada, junto al 
almacén de Fontestad.

Contacto Juan: 622.86.50.77

LA POBLA DE FARNALS
PARTICIPACIÓ  EN LA V 
TROBADA DE JOVES DE 
L’HORTA NORD
Godella va ser l’escenari el 
passat dissabte de la V Troba-
da de Joves de l’Horta Nord, 
en la qual participaren 9 veïns 
i veïnes de la Pobla de Farnals 
acompanyades per la integra-
dora social responsable del 
Programa d’Acompanyament 
Escolar i per una altra monito-
ra contractada per a l’ocasió, en 
una activitat coordinada des de 
l’IVAJ.
  egons explica Eva Cases Mi-
ralles, la integradora social de 
la Pobla de Farnals, “va estar 
una activitat molt enriquidora 
per a tots nosaltres, perquè ens 
va permetre conéixer-nos i co-
néixer gent d’altres pobles. Els 
xavals quedaren tan contents 
amb l’activitat que ja ens han 
demanat que organitzem algu-
na altra semblant”.
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