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Si parlem de nacions senceres 
sacrificades històricament per 
allò d’ocupar-les sense cap mira-
ment, menystenir les seues tradi-
cions, massacrar-les i pervertir la 
seua memòria, un exemple tris-
tament conegut és el d’Ucraïna. 
Al bell mig d’Europa continental, 
almenys des de fa una centúria 
és un país terriblement maltrac-
tat per règims autoritaris com els 
de Stalin, Hitler i, no fa falta ni 
esmentar-ho, Putin.

Fa 90 anys, exactament l’edat de 

Yelena Osipova, la pacifista rusa 
que fou detinguda per protes-
tar públicament contra la guerra 
-quan va resistir els nazis a Le-
ningrad sent una xiqueta-, que a 
Ucraïna es produí l’Holodomor, 
una crisi alimentària que matà 
de fam a vora un milió i mig 
d’habitants a conseqüència de 
les polítiques planificades des del 
Kremlin pel successor de Lenin, 
seguit de les purgues que elimi-
naren les noves generacions dels 
seus polítics comunistes entre 
1936 i 1938. Dades esgarrifado-

Ucraïna: destruir la memòria 
per a reescriure la història

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

res, dantesques, que per sí so-
les parlen de la temeritat russa 
d’inspiració soviètica en territori 
veí. Tanmateix, lluny de millorar la 
situació, l’ocupació nazi de camí a 
Moscou vora una dècada més tard 
produí altres episodis genocides, 
com la matança a sang freda de 
vora 150.000 jueus, gitanos, co-
munistes i partisans ucraïnesos a 
Babi Yar, un barranc proper a Kiev.

Fets veritablement terribles, les 
xifres aborronadores dels quals 
segueixen produint calfreds, en 
particular si els veiem en docu-
mentals de la Primera i Segona 
Guerra Mundial, com ‘Apocalipsi’ 
o altres de semblant naturalesa, 
que portaren a les autoritats lo-
cals deslligades de la URSS a erigir 
sengles memorials en record dels 
innocents caiguts davant la desraó 
més cruel, si ho prefereixen de la 
indústria de la mort a gran escala. 
A Babi Yar estava previst inaugu-
rar-se un museu al voltant d’una 
sèrie de monuments commemo-
ratius erigits amb antelació –cosa 

que no es podrà fer perquè la zona 
ha estat bombardejada per les 
tropes d’ocupació-, mentre que 
el Museu Nacional d’Holodomor 
inaugurat a Kiev el 2010 pot córrer 
la mateixa sort per idèntica causa.

No són els únics memorials i mu-
seus que han patit la fúria russa 
aquestes dates nefastes, quan ja 
s’ha destruït el Museu Històric-
Cultural d’Ivankiv i poden com-
pletar la llista d’altres més com, 
per exemple, el Museu Nacio-
nal d’Art. Quelcom sobre el que 
s’aplicarà amb sanya segurament 
l’exèrcit invasor per allò d’esborrar 
a consciència la memòria històri-
ca ucraïnesa com a pas previ a re-
escriure-la a interès de part, com 
ja s’està fent des de fa dècades per 
allò de confondre i negar la veri-
tat. Un punt d’inflexió que, entre 
altres interessos més, justifica per 
sí sol l’acció militar ordenada per 
Putin, el major interessat en con-
tar les coses a conveniència per a 
eliminar de quall la idiosincràsia 
del poble ucraïnès i amb això les 

seues arrels. Al capdavall, tal com 
feien tant els egipcis com els ro-
mans i més recentment Stalin, que 
el nou tirà no ha inventat res nou 
sota el Sol.

Amb aquests arguments, i no no-
més per la presència a Ucraïna 
de partits d’extrema dreta i inclús 
de grups paramilitars –o la seua 
intenció d’integrar-se en la UE-, 
és com es pot entendre del tot la 
desnazificació a què fa referència 
l’exespia, entestat en negar la ma-
jor, ja que apropiant-se del relat i 
tergiversant-lo, o destruint-lo si fa 
falta, és com pot justificar la gue-
rra des del 2014 i sobretot des de 
fa poc més d’una setmana amb 
l’ocupació del país sobirà. Cosa 
que provocarà (ja ho està fent a 
hores d’ara) el dramàtic desplaça-
ment de milions de naturals fu-
gint d’un escenari bèl·lic que pot 
estendre’s com la pólvora. Putin 
i els seus són ben conscients del 
que fan amb premeditació i traï-
doria, ja que no deixa de ser una 
mena de deportació premeditada.

Silvia Tormo
Directora

El Meridiano L’HORTA

Des que es va produir la invasió de Rússia a Ucraïna, una ONG va-
lenciana, Juntos por la Vida, està liderant el projecte de voluntariat 
per a ajudar als refugiats oferint-los aliments i opcions d’acollida a 
Espanya.
   Aquesta fundació, que ara tots coneixem, no és nova, fa més de 25 
anys que treballa sobretot a Ucraïna. Cada estiu porten a xiquets i 
xiquetes perquè puguen passar uns mesos saludables a Espanya.
  En concret, aquesta associació té una forta vinculació amb Albo-
raia, donat que un gran nombre de socis de l’ONG són d’aquesta 
població de l’Horta Nord i acullen a l’estiu xiquets, ajudant volun-
tàriament en moltes iniciatives de l’entitat.
   Recentment, la presidenta de l’ONG valenciana, Clara Arnal, ha 
explicat des de Polònia que hi ha “moltíssima roba” de donacions 
de particulars, i  no s’està donant ús perquè hi ha massa i, en con-
seqüència, s’acumula “a terra, al carrer, on es mulla per la pluja i la 
neu, i finalment no serveix per a res”. I ha recalcat la importància 
d’enviar medicines o mantes, mitjançant entitats especialitzades 
en ajuda humanitària o ajuntaments que estan coordinats amb la 
Generalitat Valenciana.
   En paral·lel, les policies locals de l’Horta també han alertat aquests 
dies d’un nou frau. Suposades entitats demanen donacions per a 
Ucraïna, però, en realitat, és una estafa.
  Les mostres de solidaritat són enormes, però sempre hi ha des-
aprensius que veuen en les desgràcies una forma fraudulenta de 
treure’n profit. Estem atents.

Josep Lacreu Sena (Alfafar 1906 – 1996) és un 
dels fills il·lustres del poble d’Alfafar. Va ser se-
cretari de la biblioteca municipal, inaugurada 
en 1950. Poeta, va pertànyer a la Societat Lo 
Rat Penat on es dedicarà a la promoció del va-
lencianisme cultural, mostrant l’amor pel va-
lencià (“la llengua és l’ànima del poble”).
  Lacreu Sena va ser Cronista Oficial d’Alfafar 
des de 1956 fins a 1971. També president del 
Centro Cultural Recreativo i corresponsal del 
Diari Las Provincias. En 1974 participà en sal-
var de l’oblit i la destrucció el monument de la 
Marjal d’Alfafar, la Sènia de la Castanyera, ac-
tualment en la rodona junt al Centre de Salut.
   En 1936 escriu el seu primer “llibret”, de la 

Juntos 
por la Vida

EDITORIAL

Premis Josep Lacreu, 
cap a l’excel·lencia 
del llibret faller en 

Alfafar

falla del carrer del Sol. També col·laborarà 
en els llibrets festers de Sant Sebastià i de les 
festes de la Mare de Déu del Do, entre 1950 
i 1986.
  Seguint l’estela fallera i de promoció de l’ús 
del valencià de Josep Lacreu, Compromís 
per Alfafar vol premiar a les comissions fa-
lleres del poble per l’ús del valencià als seus 
llibrets. Per això els premis porten el seu el 
nom.
  La finalitat de la convocatòria és premiar la 
normativització lingüística en els textos dels 
llibrets. 

A més, es valoraran altres factors com la di-
versitat d’estil, la presentació, la creativitat, 
l’enginy, la gràcia dels textos dels llibrets, 
l’originalitat, la perspectiva de gènere i la 

publicitat en valencià.
  Es lliuraran dos premis, en metàl·lic. A més, 
es farà entrega d’un pergamí acreditatiu per 
a cadascú dels premiats. Els guardons es 
lliuraran al casal de les falles premiades.
  Compromís per Alfafar està convençut de 
que aquest premi serà un estímul per mi-
llorar els llibrets de falla i així fer créixer la 

nostra cultura.

Amàlia 
Esquerdo 
Alcaraz

Regidora i 
Portaveu de

Compromís per 
Alfafar

 
Lacreu Sena va ser Cronista Oficial 

d’Alfafar des del 1956 fins al 1971

INDEX PER MUNICIPIS

HORTA NORD
Albalat dels Sorells                            
Alboraia                                               
Albuixech                                                                                                                                            
Almàssera                                                                
Bonrepòs i Mirambell                                  
Burjassot                                                        
El Puig de Santa María                                     
Emperador                                                             
Foios                                                       
Godella                                                         
La Pobla de Farnals                                        
Massalfassar                                                            
Massamagrell                                                                    
Meliana                                                                
Moncada                                                    
Museros                                                                  
Paterna                                                     
Puçol                                                            
Rafelbunyol                                                   
Rocafort                                                   
Tavernes Blanques                                                
Vinalesa                                                       

HORTA SUD
Alaquàs                                                       
Albal                                                        
Alcàsser                                                                                           
Aldaia                                                                                           
Alfafar                                                                                                 
Benetússer                                                                                  
Beniparell                                                                                        
Catarroja                                                                                             
Lloc Nou de la Corona                                                   
Manises                                                                                         
Massanassa                                                                                 
Mislata                                                              
Paiporta                                                       
Picanya                                                                                              
Picassent                                                                                     
Quart de Poblet                                                                   
Sedaví                                                                                              
Silla                                                                                                   
Torrent                                                                                              
Xirivella                                                                                              

14
8, 13,35

12
7, 15

3
3

6, 20
3

7, 21
8

34
24

7,22,23
3

27
25

31,32
   5

3
3
3

 3

5
3,5
3,5

5,10,11
5,16,17
5, 8, 18

5, 3
5, 19

5, 3
3,4, 5

3,5 
5, 28
5, 29

3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5

3 ,5, 32, 33
3, 5



EL MERIDIANO L’HORTA   
MARÇ
2022 ACTUALITAT HORTA 3

La comarca de l’Horta es bolca en l’ajuda a Ucraïna
GERMANDATS, FALLES, ASSOCIACIONS, COL·LEGIS I AJUNTAMENTS RECULLEN MATERIAL HUMANITARI PER A PORTAR-LO A LA FRONTERA

Els municipis de la comar-
ca s’han bolcat des del pri-
mer moment amb el poble 

ucraïnés, primer condemnant la 
invasió russa i després a través de 
nombroses iniciatives públiques, 
però també privades per a portar 
fins a la frontera de Polònia amb 
Ucraïna aliments, mantes, roba o 
medicaments.
  Un exemple d’aquesta solidaritat 
és el cas de la ‘Hermandad de la 
Oración en el Huerto y Nuestra Se-
ñora de la Esperanza de Alboraia’. 
Aquesta Germanor té una relació 
molt estreta amb el poble ucraï-
nés, i és que molts membres de la 
germanor són ucraïnesos i la ma-
joria són els portadors de la Verge 
en els passos.
  Aquests veïns d’Alboraia d’origen 
ucraïnés al costat dels altres socis 
han aconseguit mobilitzar a veïns 
i empreses i han noliejat ja cinc 
tràilers que arriben a Polònia, a la 
frontera amb Ucraïna, per a repar-
tir tota l’ajuda humanitària.
Segons ha explicat a El Meridiano, 

Benito Román, vicepresident de 
la Germanor, “és una barbaritat la 
gent que està ajudant donant roba, 
medicaments o aliments. I també 
els voluntaris que treballen de dia i 
de nit per a embalar tot el material 
i poder enviar-lo a Ucraïna”.
  La Germanor, convertida en seu 
logística, està totalment plena de 
productes “les empreses i els veïns 
realitzen nombroses donacions i 
està previst que en els pròxims dies 
isquen tres camions més per a la 
frontera amb Ucraïna. Una empre-
sa fins ens ha donat 50.000 llandes 

de conserva”.
Román assegura que “estem tots 
molt agraïts pel bon acolliment i 
també molt impactats amb tot el 

que està succeint, en la nostra Ger-
manor hi ha molts veïns que són 
d’origen ucraïnés i es viuen autèn-
tics drames, alguns d’ells ho han 
deixat tot per a anar-se a Ucraïna a 
defensar el seu país”.
  Exemples de solidaritat com la 
Germanor d’Alboraia es repetei-
xen al llarg de tota la comarca amb 
col·legis, falles o associacions que 
també recullen material d’ajuda 
humanitària per a Ucraïna.

Torrent
La fundació ‘Juntos por la 
vida’, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Torrent, organitza 
el proper divendres 11 de març, a 
les 19h a l’Auditori de Torrent, un 
concert solidari per Ucraïna en 
què participaran l’Orfeó Manuel 
Palau, la Coral Polifònica i Conjunt 
Coral de l’Escola de la Unió Musi-
cal de Torrent, Cor Veus del Túria, 
Cor Seele del Col·legi Alemà de 
València, Cor de la Vila de Godella 
i Escola Coral Torrent. Els diners 
recaptats es destinarà a les perso-
nes afectades pel conflicte bèl·lic 

desfermat a Ucraïna

Coordinació pública
La Generalitat va obrir el 7 de març 
tres centres logístics a València, 
Alacant i Castelló per a recollir el 
material d’ajuda humanitària que 
es remetrà en un comboi cap a 
Polònia per a la seua distribució a 
Ucraïna.
  La ciutadania podrà col·laborar 
en aquesta iniciativa portant di-
rectament productes de primera 
necessitat als ajuntaments, que se-
ran els que, de manera coordinada 
amb la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP), els 
traslladaran als centres logístics de 
Fira València, la Ciutat de la Llum 
d’Alacant i el Cocherón Provincial 
de Castelló de la Plana.
   A més, les empreses també po-
dran aportar material directament 
als centres gràcies a la col·laboració 
de la Confederació Empresarial de 
la Comunitat Valenciana.

Material necessari
La població necessita productes 

sanitaris de primers auxilis com a 
benes, cotó, iode, pomades analgè-
siques, antibiòtics, aigua oxigena-
da, medicaments per a l’estómac o 
per a tractar les cremades, pegats 
contra hemorràgies, torniquets 
d’embenatge, farmacioles o ele-
ments d’ortopèdia com a cadires 
de rodes, caminadors i crosses.
  També es necessita material tèxtil 
com roba i calçat (tant per a per-
sones adultes com per a xiquets i 
xiquetes), mantes, tovalloles, roba 
de llit i roba interior tèrmica, així 
com material d’higiene com a to-
valloletes humides, compreses i 
tampons i kits d’higiene que inclo-
guen maquinetes d’afaitar, passa 
de dents, raspalls i sabó, així com 
detergents i productes d’higiene 
personal.
   Elements de refugi que també 
resulten útils són karemats (cati-
fes d’espuma), carpes, matalassos, 
sacs de dormir, matalassets, ten-
des de campanya, escalfadors de 
carpa, escalfadors, piles, bateries, 
bancs d’energia, generadors i llan-
ternes.

Redacció

 
Els Ajuntaments han 

habilitat espais per a recollir 
aliments i mantes

Hermandad de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza de Alboraia

serviciojuridico@uniondeconsumidores.orgserviciojuridico@uniondeconsumidores.org

Cambié de domicilio y solicité a Vodafone el traslado de los equipos, 
indicándome que no había coste alguno, aunque sin avisar, me ha ampliado el 
plazo de permanencia en seis meses, con la consiguiente penalización. Quisiera 
que me informaran si es válido este cambio en el contrato, cuando además el 
nuevo contrato por cambio de domicilio no está firmado.

Cuando el cliente solicita un traslado de línea, en principio el contrato sigue 

vigente en las condiciones establecidas, salvo que haya habido alguna mejora 
en el contrato que pueda conllevar una modificación contractual. Para el caso 
que nos expones, debería haberse informado previamente por Vodafone dicha 
modificación y haber sido aceptada por el cliente.
No obstante, y para el caso de que no hubiese sido informado, procede 
efectuar una reclamación a fin de que Vodafone elimine dicho compromiso de 
permanencia, manteniendo el que regía en el contrato.

CONSUMOCONSUMO  SOSTENIBLESOSTENIBLE
Servicios de Información al Consumidor:Servicios de Información al Consumidor: Alcàsser, Alcàsser, 
Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Foios, Mancomunitat Mancomunitat 
del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera del Carraixet (Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera 
y Alfara del Patriarca), Massanassa, Meliana, Picanya, y Alfara del Patriarca), Massanassa, Meliana, Picanya, 
Picassent, Sedaví, Silla y Tavernes Blanques.Picassent, Sedaví, Silla y Tavernes Blanques.

 Empresa hortofrutícola d’Albal

Camions amb material arreplegat a Picassent

Tres palets de material ortoprotèsic donats per una empresa de Paiporta
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LA ZONA INFANTIL COMPTARÀ AMB JOCS AQUÀTICS 
PER A DIFERENTS EDATS

Manises renova completament 
la piscina d’estiu

La piscina d’estiu de Mani-
ses es renova amb les obres 
que s’estan duent a terme i 

que se centren en la construcció 
d’un nou vas infantil amb una 

zona de jocs aquàtics dissenyats 
per a diferents edats. La inversió 
total de la intervenció és de més 
de 790.000 euros.
  S’està construint una nova pis-
cina infantil més moderna i di-

vertida, la qual comptarà amb 
tres àrees diferenciades: zona 
de xapoteig sense profunditat 
amb dolls d’aigua, zona de pla-
tja amb una lleugera pendent, 
i zona de bany per a xiquets i 

Redacció

Una nova pista d’atletisme a Manises
per a practicar  esports a l’aire lliure

Manises comptarà 
amb una nova pista 
d’atletisme homolo-

gada de 400 metres i 8 carrers 
que s’ubicarà a la Ciutat de l’Oci 
i l’Esport. Les obres d’aquesta 
instal·lació esportiva tenen un 
pressupost de 201.380 euros i 
compten amb el finançament de 
la Diputació de València.
  “La nova pista es troba a un en-
torn ambiental adequat per a la 
pràctica de l’atletisme i el ciclisme 
i amb un passeig d’accés que els 
veïns i veïnes de Manises podran 
aprofitar per a dur a terme activi-
tats socials“, ha destacat el  regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de Ma-
nises, Guillermo Martínez.
 Per la seua part, el regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Manises, Rafael Mercader ha des-
tacat que “amb la construcció de la 
pista d’atletisme donem cobertura 
a una necessitat del municipi i una 
petició històrica de totes i tots els 
que practiquen esport a Manises, 

S’UBICARÀ A LA CIUTAT DE L’OCI I DE L’ESPORT

xiquetes amb una profunditat 
d’entre 30 i 60 centímetres.
  També s’intervendrà al vas 
gran reduint la profunditat per a 
convertir-lo en una piscina poli-
valent, segons la normativa. Així 
es diferencia la zona d’activitats, 
pensada per a aquagym, ioga 
aquàtic i d’altres amb un tobo-
gan, i una altra per a natació, 
cursos i competicions.
 El regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Manises, Gui-
llermo Martínez, assenyala que 
les obres “són molt importants 
perquè la piscina es va construir 
fa molts anys i amb aquesta in-
tervenció aconseguim ajustar-

Els parcs infantils  de Manises, 
més segurs i més divertits

El pla integral de renovació 
d’àrees lúdiques infantils 
de Manises ha continuat 

els darrers mesos amb obres a les 
instal·lacions de la Casa de Cultu-
ra, Els Ferrocarrils, Els Filtres, En-
ric Valor i Penya Bètica, on ja han 
finalitzat, i una part del Passeig 
Joan Fuster i la plaça del Castell, 
on s’està actuant ara mateix. 
  Els treballs a tots els parcs han 
consistit a ampliar el sòl de se-
guretat i millorar el drenatge per 
evitar l’acumulació d’aigua de plu-

ja als voltants, així com renovar o 
substituir els jocs, segons l’estat al 
qual es trobaven
  El regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Manises, Rafael 
Mercader, ha explicat que “amb 
estes obres es dona una nova imat-
ge als parcs i es continua dotant a 
cadascun d’una temàtica diferent 
i pera totes les edats, al mateix 
temps que es millora la seguretat 
dels xiquets i xiquetes”. 
  Totes aquestes intervencions 
s’inclouen dins del  pla de reno-
vació progressiva d’àrees lúdi-
ques infantils.

Redacció

S’HAN FET OBRES A LA MAJORIA D’ÀREES LÚDIQUES

i en especial als clubs que practi-
quen aquesta especialitat”.
  Els dos carrers extrems interior 
i exterior de la pista es plantegen 
com una transició amb l’entorn, de 
manera que es poden utilitzar els 
sis carrers centrals i, quan els ne-
cessiten els huit, es pot pavimen-
tar per a evitar arrossegaments. 
La superfície serà totalment plana 
amb un lleuger pendent transver-
sal per a l’evacuació d’aigües
 Les obres, a banda de la pista 
esportiva, inclouen el desbrossa-

ment i aplanament de tot l’àmbit 
d’actuació, la infraestructura 
d’evacuació d’aigües pluvials, 
l’enllumenat públic, la xarxa de reg 
de la zona interior i la col·locació 
de proteccions perimetrals.
  En aquesta primera fase, tam-
bé hi està previst el tancament 
perimetral per a impedir l’accés 
tant a la zona esportiva com a la 
pista d’atletisme. A més a més, 
en una segona fase s’inclourà 
l’enjardinament i el condiciona-
ment de l’àrea. 

Imatge virtual de la nova piscina infantil

Parc Casa de la Cultura

la a les necessitats socials de la 
població,  a les noves especifi-
cacions tècniques i la fem més 
sostenible”.
  Per la seua part, el regidor 
d’Urbanisme, Rafael Mercader, 
ha explicat que “es tracta d’una 
obra de gran envergadura que 
donarà un servei a la ciutada-
nia de Manises i evitara que 
hagen d’anar a altres municipis 
a gaudir d’una piscina lúdica a 
l’estiu”.

Zona de pícnic
A banda de les obres als dos 
vasos, també s’actua en la ur-
banització de les instal·lacions, 
millorant la qualitat dels pa-
viments i l’accessibilitat a tots 
els elements del recinte. Els 
itineraris per als vianants i la 
connexió entre els vasos estan 
adaptats d’actuacions anteriors, 
i ara s’eliminaran les barreres 
visuals que encara es mantenen 
i s’instal·larà una cadira adapta-
da d’accés a la piscina.
   Es manté la zona de pícnic 
dotada amb ombra natural 
d’arbres al nord de la parcel·la i 
s’afegix una ombra més enfront 
dels vestidors, prop de la pis-
cina gran. Respecte a les zones 
d’entreteniment, s’amplia l’espai 
amb arbres i gespa per a ús fa-
miliar. Per a això s’augmenta la 
superfície cap a l’oest, prenent 
sòl municipal del poliesportiu.

Bar-Cafetería
Per últim, també està prevista la 
construcció d’un bar cafeteria al 
recinte de la piscina que donarà 
servei a tot el poliesportiu du-
rant tot l’any. 

Nova pista d’atletisme a Manises, a la ciutat de l’esport
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EL LLIBRE ESTÀ ESCRIT PER LA MARE DEL TINENT DE LA GUÀRDIA CIVIL 
AGREDIT AL POBLE D’ALSASUA

Un llibre narra la història d’un 
jove de Puçol agredit per ser 

guàrdia civil a Navarra

La noche que cambio mi vida”, 
un llibre que narra la història 
d’un jove de Puçol agredit per 

ser Guàrdia Civil en Alsasua (Nava-
rra)
Inma Fuentes, veïna de Puçol, ha 
publicat un llibre que compta un 
esdeveniment que li va donar la 
volta a la seua vida. «Per a escriu-

re-ho he hagut de traure les forces 
necessàries per a posar-me a re-
visar imatges, fotos i documents, 
i escriure el que li va ocórrer al 
meu fill aquella fatídica nit del 14 
al 15 d’octubre de 2016», destaca 
l’escriptora.
  “La noche que cambio mi vida “ 
és un relat que narra el que li va 

succeir a Óscar, fill d’Inma, que en 
aquell moment a penes comptava 
amb 24 anys i estava destinat com 
a tinent de la Guàrdia Civil en Alsa-
sua, un poble de Navarra. Una nit el 
jove va eixir al costat d’un sergent i 
les seues parelles a prendre alguna 
cosa. Semblava una nit tranquil·la, 
però en reconéixer-los com a Guàr-

L. López

Oberta al trànsit la passarel·la 
de ciclovianants que uneix 
l’Horta Sud amb València

El conseller de Política Te-
rritorial, Obres Públiques 
i Mobilitat, Arcadi España, 

ha ressaltat que la passarel·la de 
ciclovianants sobre la V-30 i el llit 
del Túria, i que s’obret al trànsit, 
“és el resultat de l’aposta ferma 
de la Generalitat per la mobilitat 
sostenible, per oferir als ciutadans 
i ciutadanes opcions segures de 

transport que no contaminen”. 
Aquesta passarel·la propícia la 
connexió sostenible entre els ba-
rris de Sant Marcelino, La Torre 
i Sociopolis, així com de la ciutat 
de València amb la comarca de 
l’Horta Sud, en salvar les barreres 
que per a ciclistes i vianants re-
presentava el Nou Llit sobre el va 
riure Túria i la V-30. Amb 300 me-

Inma Fuentes, escriptora i mare del tinent de la Guàrdia Civil agredit

tres de longitud, la infraestructura 
destaca per ser la més llarga de la 
Comunitat Valenciana i de les po-
ques existents en aquesta autovia 
que són exclusives per a ciclistes i 
vianants. A més, dona continuïtat 
a la ruta ciclopeatonal CR-400.
  Per al conseller, “suposa vertebrar 
millor els barris de València i des 
d’una concepció diferent”. Així ha 
subratllat la importància d’unir 
aquestes zones de la ciutat “sense 
necessitat de dependre de vehicles 
de motor en poder véncer les ba-
rreres que suposaven l’autovia i el 
llit, “.

Alternativa segura
En aquest sentit ha afegit que “es 
tracta d’un canvi de concepció en 
la mobilitat i des de la Conselle-
ria de la mateixa forma que fem 
ponts per als cotxes, estem fent 
infraestructures perquè anar amb 
bicicleta, patinet o a peu siga una 
alternativa segura a la mobilitat 
del dia a dia.
  L’obra, que està cofinançades 
per la Generalitat i els Fons Eu-
ropeus de Desenvolupament Re-
gional (Feder), ha comptat amb 
una inversió de més de 5,6 milions 
d’euros i s’han executat en un ter-

mini de 21 mesos.
  La passarel·la disposa de rampes 
adaptades i escales. L’amplària 
lliure de la plataforma és de cinc 
metres. En el marge sud de la 
passarel·la es desprenen dos ra-
mals, un per a connectar amb La 
Torre i un altre per a donar con-
tinuïtat a l’andana ciclopeatonal 
paral·lel a la CV-400.
  Aquesta actuació forma part de 
l’Anell Verd Metropolità per a via-
nants i ciclistes que la Conselleria 
està desenvolupant a la comarca 
de l’Horta Nord i de l’Horta Sud 
amb l’eix central a la ciutat de Va-
lència. Així aquesta nova estructu-
ra uneix València amb l’horta a tra-
vés d’itineraris històrics i naturals, 
que posen en relleu la importància 
del paisatge i els espais del parc 
natural de l’Albufera i del riu Túria.

Poblets units
Quant al carril bici CR-400 que 
connecta els municipis de Bene-
tússer, Alfafar, Massanassa, Cata-
rroja, Albal i Paiporta, gràcies a les 
obres executades té continuïtat en 
els voltants del barri de Sociópolis 
i connecta aquests nuclis urbans 
amb el carril bici de la ciutat de 
València, recentment executat.

El Conseller visitant el pont

dies Civils els van fer el que ells 
diuen ‘el corredor de la mort’ i, 
mentre els tiraven del bar, els van 
increpar, van insultar i van colpe-
jar. «Óscar es va emportar la pitjor 
part», assegura la seua mare, ja que 
el Guàrdia Civil va haver d’estar set 
mesos de baixa. «Sutura en el lla-
vi, turmell trencat, trencament de 
tíbia i peroné, per la qual va haver 
de passar per quiròfan; va ser molt 
dur», ressalta Inma.

Tribunal Suprem
A més de narrar el succés i conse-
qüències que va patir el Guàrdia 
Civil, en el text apareix la sentència 
del Tribunal Suprem que demostra 
que la brutal agressió no va ser una 
baralla de bar. Amb aquesta his-
tòria l’autora vol denunciar la situa-
ció que encara es continua vivint 
en alguns llocs del País Basc i Na-
varra pese a la fi de la lluita armada. 
«ETA ja no mata, però al meu fill li 
va faltar poc», sentencia Fonts. 
   Alfafar va acollir la segona pre-
sentació del llibre, la primera va 
ser a Puçol. Presentació organitza-
da per l’associació «Ángeles Guar-
dianes» amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alfafar. Quant a la 
difusió del llibre, està previst que 
l’autora acudisca a les fires del llibre 
d’Alfafar i València.
  «Estic molt contenta per 
l’acolliment que està tenint el lli-
bre», va manifestar l’autora que va 
ressaltar que els beneficis que ob-
tinga del llibre els donarà a tres as-
sociacions, que els van ajudar en el 
moment que van ocórrer els fets al 
seu fill: COVITE, Col·lectiu de Víc-
times del Terrorisme; l’associació 
Unificada de Guàrdies Civils i 
l’associació d’Antics Alumnes de 
Col·legis de la Guàrdia Civil.

ALAQUÀS

El Cullerot ha encarregat al terris-
saire Enrique Martí una sèrie limi-
tada de 200 cassoles de fang (100 
per a cuinar al foc i altres 100 per 
a utilitzar en el forn), que portaran 
la marca de l’àguila decantada. Per 
recomanació de l’artesà, s’han triat 
les de la grandària més habitual 
(sis racions), que seran venudes 
per l’associació gastronòmica, des-
tinant una part dels fons al projec-
te solidari que desenvolupa amb el 
col·lectiu Cor de Vila. La població 
podrà encarregar al Cullerot altres 
grandàries.
  “Aquesta iniciativa és de gran im-
portància per al Cullerot, no sols 
perquè es tracta d’una recupera-
ció patrimonial sinó perquè naix 
com un projecte col·laboratiu amb 
altres associacions d’Alaquàs. A 
més, estem promovent una cuina 
saludable, la que ix d’aquestes cas-
soles, en les quals es poden elabo-
rar plats tan rics com l’arròs amb 
bledes o l’arròs al forn d’Alaquàs”, 
explica el president de l’entitat gas-
tronòmica, Javier Atencia.

Recuperació
Per part seua, l’alcalde, Toni Sau-
ra, valora que “la recuperació de 
la marca dels Aguilar és una gran 
iniciativa amb moltes virtuts”. 
“D’una banda, recupera un fet di-
ferenciador de la nostra població 
que ens permet connectar amb la 
nostra història i fer-la present, en 
una marca que ens donarà unitat i 
identitat, i permetrà tot un ventall 
d’iniciatives noves a partir d’ella. 
Per una altra, suposa un pas més 
de la nostra societat civil, tan rica, 
activa i generosa ja que, en aquest 
cas, el Cullerot i Quaderns han 
demostrat l’estima per estudiar 
i recuperar la nostra tradicions i 
posar-les en valor, i també la capa-
citat de creació, de transformació 
i de generació d’impactes positius 
que tenen les associacions del nos-
tre poble, del que estic molt agraït i 
orgullós”, manifesta l’alcalde.

Una patent del segle XV
En les excavacions realitzades en 
el subsol del Castell entre els anys 
2006 i 2007 van eixir a la llum nom-
broses peces ceràmiques i també 
dos fragments d’olles de fang que 
portaven la marca dels Aguilar. 
Anys després, l’investigador Adrià 
Hernández ha documentat que va 
ser una petició en el segle XV del 
col·lectiu artesà local al senyor, el 
Misser Jaume García d’Aguilar, per 
a marcar amb el segell de la seua 
família la producció local i així dis-
tingir les cassoles i olles d’Alaquàs.

REPRODUCCIÓ D’OLLES 
DE FANG DEL SEGLE XV 
D’ALAQUÀS
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 ‘Un present per a ser 
nosaltres mateixes’, 
El Puig de Santa 
María  presenta la 
programación de la 
semana de la Mujer
 LA PROGRAMACIÓN CON MOTIVO DEL 8M 
CONTINÚA DURANTE TODO EL MES DE MARZO EN LA 
POBLACIÓN, TAMBIÉN EN LOS CENTROS ESCOLARES

El Ayuntamiento del Puig, a 
través de la concejalía de 
Igualdad, ha realizado un 

programa de actos para conme-
morar el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer.  Dentro del 
programa, ha preparado una serie 
de actividades que incluyen exhi-
biciones deportivas, exposiciones, 
talleres y paellas. Todo un mes lle-
no de actividades que tienen como 
lema «Un present per a ser nosal-
tres mateixes».  
   La jornada del 8 de marzo se con-
memoró con el acto institucional 
en la plaza del Ayuntamiento don-
de tuvo lugar una concentración y 
lectura de un manifiesto. 
  El concejal de Igualdad del Ayun-
tamiento del Puig Marc Oriola, ha 
recordado que “El artículo 14 de la 
Constitución Española, proclama 
que los españoles son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social”  
y ha añadido que en su artículo 9.2 
“corresponde a los poderes públi-
cos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas”.
  También la alcaldesa del Ayun-
tamiento del Puig, Luisa Salvador, 
ha afirmado durante el acto que es 
necesario apoyar “todas las mani-
festaciones que reclamen igualdad 
de derechos y responsabilidad 
para hombres y mujeres, ya que la 
inclusión es parte de la mejora de 
la sociedad”.
   Los actos con motivo del 8M 
continúan todo el mes de marzo. 
El miércoles 23, en el hogar de los 
jubilados, tendrá lugar una exposi-
ción con el lema “Artistas invisibles 
¿Las descubrimos?” 
  El sábado 26, el Ayuntamiento 
ha organizado un obra de teatro 
gratuita en el Centro Cultural La 
Marina con la obra”Històries amb 
minúscules”.  El domingo 27 tendrá 
lugar en el polideportivo La Pedre-
ra del Puig, un partido benéfico or-
ganizado junto a la ONG “Goals for 

Redacció

 
 Los centros escolares 

también han participado en 
los actos del 8M

freedom” cuyos fondos se inverti-
rán en la construcción de un aula 
escolar en Uganda.

Centros educativos   
Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, los alumnos de los 
centros educativos del Puig, Pare 
Jofré y Guillem d´Entença, tam-
bién han participado en diversas 
actividades. Se realizó el taller 
#noemtoqueselwhatsapp, cuya fi-
nalidad es educar para poder aca-
bar con la violencia de género.
    En estas sesiones, se les enseñó 
a los alumnos a cuestionar los es-

tereotipos de género y aprender de 
donde nacen las desigualdades.
El viernes 25 de marzo tendrá lugar 
la representación de la obra “Crea-
tivas en paro” dirigida al alumnado 
del Instituto del Puig en el Centro 
Cultural La Marina. 
  Durante, estas jornadas, los alum-
nos de los colegios Pare Jofré y 
Guillem d´Entença, también ten-
drán la oportunidad de descubrir a 
Yayoi Kusama, Bridget Riley, Sonia 
Delaunay y Louise Bourgeois, to-
das ellas pintoras importantes en 
la historia contemporánea, pero 
poco visibilizadas. 
 
El Puig, ciudad lectora.
El consistorio municipal, anima 
además a la ciudadanía a leer 
obras reconocidas mundialmen-
te como La cabaña del Tío Tom, 
Frankenstein, El talento de Mr. Ri-
pley o Matar a un ruiseñor, todas 
ellas escritas por mujeres y algunas 
de ellas premios Nobel.
   Y para el público infantil, el Ayun-
tamiento, recomienda obras como 
El maravilloso viaje del pequeño 
Nils, Els jocs de la fam, El llibre dels 
portals, Cuentos para 365 días y un 
sinfín de obras maestras escritas 
por mujeres

Lectura del manifiesto con motivo del 8M



ACTUALITAT HORTA 7EL MERIDIANO L’HORTA   
MARÇ
2022 

DIPUTACIÓ

SUMA és la nova targeta que ha 
posat en marxa la Generalitat Va-
lenciana i que integra, per primera 
vegada, una mateixa targeta i amb 
el mateix preu el transport públic 
de tota l’Àrea Metropolitana de 
València de Metrovalencia, Metro-
bus, EMT i Renfe-Rodalia.
  A més de la nova targeta integrada 
i s’ha realitzat una important re-
baixa del preu de fins al 55% per als 
veïns i veïnes de l’Àrea Metropoli-
tana de València.
  Segons va explicar el conseller de 
Política territorial, Obres Públi-
ques i Mobilitat, Arcadi España, els 
nous títols “no sols fan més senzill 
i còmode l’ús del transport públic, 
sinó que suposarà una rebaixa im-
portant de tarifes”.

Preus
En relació amb els preus actuals, 
SUMA 10 te una rebaixa entre l’11 
i 55%; SUMA mensual entre el 23 
i el 40%, i SUMA mensual Jove, un 
15% adicional sobre els altres des-
comptes del SUMA mensual.
   Enguany, a més del servei refor-
çat de falles dels diferents ope-
radors de transport, comptaran 
també amb els nous títols SUMA 
i es podrà viatjar, per exemple, en 
Metrovalencia i en altres formes 
de transport i, a més, gaudir d’un 
transbord gratuït.

Noves zones
Coincidint amb la posada en mar-
xa d’aquests nous títols, també ha 
entrat en vigor la simplificació zo-
nal del transport públic. 

Pel que fa a FGV de les quatre zo-
nes geogràfiques en les quals an-
teriorment es dividia el pla zonal 
s’ha passat a dos, la qual cosa faci-
lita l’ús del transport metropolità i 
també suposa un important estal-
vi per a les persones usuàries de 
transport públic. 

PRIMERES FALLES AMB LA 
TARGETA SUMA QUE UNIFICA 
EL TRANSPORT PÚBLIC DE 
L’ÀREA METROPOLITANA

EL MERIDIANO L’HORTA
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Infantil i en dos anys ha canviat 
moltíssim: de ser una xiqueta de 
12 anys ha passat a ser una done-
ta de 14. “Hem hagut d’arreglar-li 
tots els vestits”, assegura Raúl, pare 
de la jove que a més és el president 
de la mateixa comissió.

Un altre exemple podem veure’l a 
Foios, en la Falla Martirs. El Pre-
sident Infantil, Emili Calvo, quan 
va ser proclamat com a President 
Infantil en 2019, comptava amb 9 
anys, ja que el seu aniversari és el 
31 de desembre. Al març de 2020, 
amb 10 anys i 3 mesos, es va para-
litzar la vida de les nostres festes, 
però Emili va continuar creixent i 
hui dia podem veure-ho com un 
xaval que ha passat de la primària 
a l’institut. El vestit que li van fer 
per ser Presi de la seua comissió 
“està penjat en l’armari. És tant el 
que ha crescut que no se li ha po-
gut traure i li hem hagut de com-
prar un nou”, assenyala Emilio Cal-
vo, pare del xiquet.

El cas de Marta Mestre, Fallera 
Major Infantil de Mas de Grell de 
Massamagrell, també és molt sig-
nificatiu. La xiqueta que acaba de 
complir 12 anys, ha donat un can-
vi important. A Marta han hagut 
d’arreglar-li tots els vestits; concre-
tament, li han hagut de traure a les 
faldes una mica més de 20 cm de 
llarg i refer els corpinyos, “encara 
així li estan justets”, manifesta la 
seua mare, Ana Nogueras. 
 
Un altre aspecte a ressaltar és com 
ha canviat el seu número de peus: 
d’una talla 32 ha passat a usar una 
36. “Han hagut d’arreglar-li fins al 
collaret i la polsera, afegint-li el 
que li van llevar perquè li estiguera 
bé en l’exercici 2019/20”, afirma la 
mare de la xiqueta. Una dada cu-
riosa més que ressalta Ana és que 
“se li han enfosquit fins als cabells”.

Les Falles de 2022 no sols pas-
saran a la història com les 
Falles de la recuperació de 

la normalitat o del “tornem”. Dos 
anys d’aturada, salvant la celebra-
ció de setembre, han donat perquè 
els més xicotets de la casa hagen 
experimentat un gran canvi físic 
en aquest temps de pandèmia. A 
molts d’aquests fallerets i fallere-
tes hi ha hagut que comprar-les tot 
nou ja que han pegat un bon “esti-
rón”. No obstant això, això també li 
ha succeït a alguns majors que la 
vida més sedentària producte del 
confinament ha fet que agafaren 
uns quilos de més i no puguen 
cordar-se la “chaquetilla o el cor-
piño”. En aquest sentit a les Falles 
de 2022 podríem denominar-les 
com les Falles del “m’està xicotet 
o no m’entra”. Bromes a part, la 
situació ha fet que molts s’hagen 
sorprés del gran canvi físic i hagen 
hagut de buscar un pla b per a po-
der lluir-se en aquestes anhelades 
Falles.

Els i les indumentaristes han rebut 
arranjaments i encàrrecs fins a úl-
tima hora, ja que la celebració de 
les festes josefines aquest març ha 
estat en l’aire fins al final per culpa 
de la sisena ona de la Covid-19. Els 
“papis” dels nostres fallerets han 
intentat optar per l’arranjament, 
si es podia, per a evitar una despe-
sa que poguera de nou deixar els 
vestits penjats en l’armari sense 
estrenar com va ocórrer al març de 
2020.

Com succeeix en el cas de la Fa-
llera Major Infantil de la comissió 
Almàssera del municipi del mateix 
nom. Aitana Ferrer va repetir com 
a màxima representant de la seua 
comissió infantil en 2020, ja que 
havia sigut l’any anterior FMI. En 
2022 ha tornat a ser Fallera Major 

DESPRÉS DE DOS ANYS DE PANDÈMIA LES XIQUETES I XIQUETS EXPERIMENTEN UN GRAN CANVI FÍSIC

Les nostres Falleres Majors Infantils i 
Presidents peguen el “estirón”

L. López

Aitana Ferrer, Fallera Major Infantil de la Falla Almàssera

Emili Calvo, Presidente Infantil de la Falla Els Martirs de Foios

Marta Mestre, Fallera Major Infantil de Mas de Grell junt  a la Fallera Major ( Massamagrell)
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La Fallera Major de 
València i la seua cort 
visiten la Diputació

RECEPCIÓ FALLERA A LA DIPUTACIÓ

El president de la Diputació 
de València, Toni Gaspar, ha 
rebut avui dimecres a la seu 

central de la corporació provincial la 
Fallera Major de València, Carmen 
Martín, acompanyada per la Cort 
d’Honor.
  Durant la visita, en què també 
han estat presents els portaveus 
dels grups polítics de la Diputació, 
Carmen Martín ha signat al llibre 
d’honor de la institució i ha aprofitat 
per visitar l’exposició Foc i flames, 

Redacció

La Fallera Major de València i la Cort d’Honor visiten la Diputació

AJUDES

L’Horta rebrà 11.158.590 euros 
de la Diputació de València en 
el primer lliurament del Fons de 
Cooperació Municipal que la ins-
titució provincial realitzarà als 
ajuntaments en el marc d’este pla 
conjunt amb la Generalitat. 
  La partida forma part dels 40 mi-
lions d’euros pressupostats inicial-
ment en els comptes de 2022, als 
quals la Diputació sumarà una do-
tació extraordinària de 20 milions 
d’euros via superàvit, amb la qual 
tornarà a triplicar l’assignació del 
Consell al Fons per als municipis 
valencians.

Nord i Sud
El primer lliurament del fons pro-
vincial concedix a l’Horta Nord 
5.042.070 euros dels 40 milions 
pressupostats per als 266 munici-
pis de la província i les tres enti-
tats locals menors. En funció de la 
població i amb criteris correctors 
en favor dels ajuntaments amb 
menys recursos, el repartiment a 
la comarca deixarà més de 600.000 
euros a Paterna, que supera els 
71.000 habitants; 414.000 a Bur-
jassot, amb un cens de prop de 
39.000 persones; i més de 300.000 
euros a Alboraia i Moncada. En-
tre els menys poblats, Emperador 
i els seus 700 habitants en rebran 
73.000.
  L’Horta Sud compta amb una as-
signació global de 6.116.520 euros, 
dels quals 650.000 arribaran a To-
rrent i els seus 84.000 habitants, i 
445.000 a Mislata, el cens del qual 
supera les 44.000 persones. 
   Quant als menys poblats, Lloc-
nou de la Corona, amb 124 habi-
tants, comptarà amb 53.000 euros. 
A més, fins a nou municipis de la 
comarca, Alaquàs, Aldaia, Cata-
rroja, Xirivella, Paiporta, Manises, 
Picassent, Quart de Poblet i Alfa-
far, superen els 300.000 euros
  El president de la Diputació, 
Toni Gaspar, recorda que el Fons 
de Cooperació Municipal “és una 
eina que no sols posa de manifest 
la importància de la col·laboració 
institucional, sinó que ha demos-
trat ser un instrument molt eficaç 
perquè les ajudes arriben de ma-
nera àgil i directa als ajuntaments, 
eliminant burocràcia i permetent 
destinar els diners tant a inversió 
com a despesa corrent”.

L’HORTA REBRÀ MÉS D’11 
MILIONS D’EUROS DE LA 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

que fa un recorregut fotogràfic per la 
història de les Falles fora de la ciutat 
de València.
  A continuació, la Fallera Major ha 
acompanyat el president Gaspar i la 
vicepresidenta Maria Josep Amigó a 
la primera jornada de recepció falle-
ra a la institució provincial, en què 
han participat les juntes falleres lo-
cals de la província.
  A més entenars de falleres i fallers 
s’han donat cita en la plaça de Mani-
ses per a compartir la primera jorna-
da de la tradicional recepció fallera

La Fallera Major de València signa al llibre de la Diputació 

Falleres d’Alboraia junt a l’alcalde

Falleres de Godella junt a l’alcaldessaFalleres de Benetússer junt a l’alcaldessa
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Aldaia, una població molt fallera

Falla Sant Antoni. Fallera Major Infantil: María Pla, President Infantil: Besai Vázquez;: Fallera Major: Elisabeth Moreno i Presi-
dent: Ramón Barberá 

Falla La Colonia

Falla Sant Vicent. Fallera Major Infantil: Julia Gil I Taberner , President Infantil: Javi Saiz I Muñoz ,Fallera Major: Judith Trenzano 
Carrion, President: Felipe Martínez Baguena

Falla La Saletta. Fallera Major: Asunción Corella Cobos, President: Vicente Albiach HernandezFalla La Saletta

Falla Sant Antoni

Falla Sant Vicent

Fallers i falleres, amics i ami-
gues.

L’actual exercici Faller de ben 
segur serà el més emocionant 
en molt de temps, perquè des-
prés de molts mesos de parada 
a causa de la COVID-19 i de la 
represa el passat setembre, per 
fi podem disfrutar de la nostra 
Festa en les seues dates his-
tòriques. Els fallers i falleres 
d’Aldaia heu plantat cara de 
manera estoica a la pandèmia 
i heu transformat la decepció i 
la por en esperança i en ganes 
de tornar a viure unes Falles en 
tota la seua esplendor. 

A les Falleres Majors d’Aldaia, 
Arantxa Hermosilla i Folga-
do i Laura Moruno i Samper: 
els dies més esperats del vos-
tre regnat vos esperen. No tinc 
cap dubte que les vostres Corts 
d’Honor, tota la gent que for-
ma part de la Junta Local amb 
el seu president David, i tot el 
món faller aldaier van a crear 
un ambient inigualable per a 
que la culminació d’este exerci-
ci, el més especial de les vostres 
vides, arribe a completar-se de 
forma meravellosa. 

Les comissions del nostre po-
ble heu fet honor al mite que 
precedix les Falles per la seua 
capacitat innata de reviure i 
alçar-se sempre magnífiques 
després de quedar reduïdes a 
cendres. Villarrobledo, Santa 
Rita, Sant Antoni, Sant Vicent, 
Plaça d’Europa, Saletta, Colò-
nia, Corts Valencianes i Mes-
tre Serrano: moltes gràcies per 
seguir lluitant cada dia contra 
vent i marea. 

Disfruteu amb alegria i respon-
sabilitat de totes i cada una de 
les cites del calendari faller que 
vos esperen. Amb l’esforç i el 
sacrifici de tots hem pogut tor-
nar a alçar el vol. Ara cal obrir 
la porta als sentiments i viure a 
flor de pell estes Falles amb les 
que tant hem somiat.

Visca Aldaia i visquen les Falles!

Alcalde

Guillermo Luján

SALUDA

EL MUNICIPI COMPTA AMB NOU COMISSIONS DISTRIBUÏDES EN ELS DIFERENTS BARRIS

Falla La Colonia. Fallera Major Infantil: Patricia Requena i de la Guía, President Infantil: Nacho Guillén i Meseguer,
Fallera Major: Amparo Núñez i Coronado, President: Sergio Peris i Sánchez

President de Junta Local Fallera, Davíd Solís, Fallera Major, Laura Moruno Samper, Fallera Major Infantil, Arantxa Hermosilla Folgado.
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  Tornen els passacarrers a Aldaia 
EL DIA 18 DE MARÇ TINDRÁ LLOC L’OFRENA DE FLORS AL MUNICIPI 

Falla Plaça Europa

Falla Corts Valencianes

Falla Villarrobledo 

Falla Mestre Serrano 

Falla Santa Rita Pilar Falla Santa Rita Pilar. Fallera Major Infantil: Marta Contreras i Montañés, President Infantil: Yerai Rehues, Fallera Major: Amanda 
Murciano i Navarro, President: Raúl Contreras i Blasco

Falla Mestre Serrano. Fallera Major Infantil: Ángela Haba i Rescalvo, President Infantil: Sergio Castillo i Feltrer, Fallera Major: 
Inma Lázaro i Serrano, President: Rafael Ramírez i López

Falla Villarrobledo.  Fallera Major Infantil:Lucía Ordóñez i Carrasco, President Infantil:Alejandro Guzmán i Aguilar,
Fallera Major:,Mª Ángeles Giménez i Moreno, President: Luis Piñar i Rodríguez

Falla Plaça Corts Valencianes : Fallera Major Infantil: Maravillas Sánchez i Lluch, President Infantil: Sergi Horno i Navarro, Fallera 
Major: Saray Laguarda i Morales, President: José Luis Saiz i Castellote

Falla Plaça Europa: Fallera Major Infantil: Carolina Fernández i Delicado, President Infantil: Marc Garrido i Meseguer,
Fallera Major: Mireia Meseguer i Toledo, President: Rafael Pedro Morilla i Torrentí

El dissabte 26 de febrer, 
després de dos anys sense 
poder començar el mes de 

març amb la tradicional Crida 
Fallera, el balcó de l’Ajuntament 
d’Aldaia es va omplir amb els 
representants fallers, i de la 
Corporació Municipal, per tal 
d’inaugurar oficialment les festes 
valencianes per excel·lència.
La vesprada va començar a la 
porta del consistori amb la re-
cepció de les Falleres Majors 
del municipi i les seues Corts 
d’Honors, davant una plaça ple-
na de veïns i veïnes amb les seues 
comissions falleres. 
  Laura Moruno i Samper i Aran-
txa Hermosilla i Folgado, Falleres 
Majors d’Aldaia 2022 van fer el 
crit més emotiu, unides de la mà: 
“Els nostres cors estan ara ma-
teix formats per tots i cadascun 
de vosaltres, i van culminar amb 
el tradicional “Visca Aldaia i que 
visquen les Falles”.
 L’alcalde d’Aldaia, Guillermo 
Luján, per la seua part invitava 
a la població a gaudir de les fa-
lles “Perquè després de tant de 
patiment, ha arribat el moment 
de dir ben alt que hem resistit”, 
convidant a la gent a “mirar-se 
de nou als ulls somriure, i cridar 
tots units, que comença la millor 
festa del món”.  
  Seguidament, el Gent Jove va 
rebre a tota la comitiva en la in-
auguració l’Exposició del Ninot 
d’enguany, que podrà visitar-se 
tot el mes de març.

Programació fallera
El divendres 4 de març Aldaia es 
va omplir de música i ambient fa-
ller amb la Nit d’Albaes, ambient 
que no abandonarà els carrers 
del municipi, amb la Cavalcada 
del Ninot. 
  L’entrega dels llibrets serà a par-
tir del dia 10 a la Biblioteca Mu-
nicipal.
   La setmana fallera començarà 
el dia 15 amb la plantà de les fa-
lles infantils i els carrers enga-
lanats a les 20.00 h, la plantà de 
les grans serà a les 23.00 h, la se-
güent jornada el jurat visitarà els 
monuments i entregarà els pre-
mis a les 19.00 h.
   Tornaran els passacarrers a Al-
daia els dies 17 (12.00 h) i 18 de 
març (11.00 h), el 17 a més les 
Falleres Majors del poble presen-
taran les seues ofrenes a l’Ofrena 
de València, mentre que l’Ofrena 
de flors del municipi tindrà lloc 
el divendres 18 a les 18.00 h, que 
finalitzarà amb un castell de focs 
artificials.
   La festa conclourà com és cos-
tum amb la missa de Sant Josep 
del dia 19, a continuació tindrà 
lloc la tradicional Operació Qui-
lo, seguida de l’última mascletà 
fallera del 2022. 
   La Cremà que acomiadarà les 
celebracions està prevista per a 
les 20.00 h (infantil) i per a les 
23.00 h (monument principal). 
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Albuixech ja està en Falles. 
El municipi va acollir el 
passat cap de setmana la 

tradicional Crida, un emotiu acte 
on les Falleres Majors i els seus 
Presidents van convidar a tots els 
fallers i falleres a gaudir d’aquestes 
festes tan arrelades. Un acte que 
va estar amenitzat per Batuxech.
  Albuixech compta amb dues fa-
lles: La Falla Sant Ramón i Adja-
cents i la Falla Rei en Jaume. Els 
representants de les dues comis-
sions són, respectivament, Fallera 

Major Infantil: Greta Roig, Pre-
sident Infantil: Enric San Roque, 
Fallera Major: Arantxa Requena i 
President: Kike Sánchez. De la Fa-
lla Rei en Jaume són representants 
enguany: President Infantil; David 
Tierno, Fallera Major Infantil; Noa 
Morgado: Fallera Major: María 
de la Mar Rodríguez i President: 
Ximo Fuentes Alegre. D’altra ban-
da, el municipi també va acollir 
a la Casa de la Cultura l’Encontre 
de l’Agrupació de Falles de l’Horta 
Nord on es va realitzar la imposi-

ció d’insígnies.
    Per a la setmana fallera les dues 
comissions han preparat nom-
brosos actes, un dels més emo-
tius serà el dia 18 on tindrà lloc 
l’Ofrena a la Verge a les 18horas.   
   La regidora de festes i cultura, 
Marta Ruiz, va explicar durant la 
Crida que “per fi donem eixida 
a aquestes falles tan esperades” 
però també va recordar que “cal 
tindre prudència i complir amb 
les restriccions que ens diuen les 
autoritats sanitàries”.

Albuixech, amb ganes de Falles
VA ACOLLIR L’ENCONTRÀ DE L’AGRUPACIÓ DE LES FALLES DE L’HORTA NORD 

Alcalde, Regidora de festes, Falleres Majors Infantils, Presidents Infantils, Falleres Majors i Presidents de les Falles d’Albuixech 2022 durant la Crida

La Crida va estar amenitzada per la batucada Batuxech

Alcalde i regidora junt als components de Batuxech Imatge de l’encontrà
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Vecinos, vecinas y turistas 
ya están disfrutando del 
ambiente fallero en Al-

boraya. Las fiestas josefinas han 
vuelto al municipio de mútuo 
acuerdo entre el Consistorio y la 
Junta Local Fallera gracias a la 
mejora de las condiciones sanita-
rias después de haberse ausenta-
do durante los dos últimos años 
a causa de la pandemia de la CO-
VID-19 con el fin de garantizar la 
seguridad de todas las personas.
   Durante el último mes se han 
estado llevando a cabo las pre-
sentaciones de las falleras mayo-
res y los presidentes de cada una 
de las 8 comisiones que confor-
man las fiestas en el municipio. 
Esta línea de salida se ha saldado 
con la celebración de la Crida, 
un pasacalle por las playas y una 
macrodespertà, citas que han de-
vuelto el ambiente de pólvora, 
fuego, tradición, música y diver-
sión responsable tan característi-
cos de estas fechas en Alboraya. 

Lo ha hecho, eso sí, prescindien-
do de la habitual Gala Fallera con 
el fin de mantener la seguridad 
sanitaria.

Calendario
Por delante queda la recta final 
de estas fiestas: la entrega de pre-
mios a los monumentos se llevará 
a cabo el miércoles, 16 de marzo, 
a las 18:00 horas en la Plaza del 
Carmen, un espacio amplio y al 
aire libre que suele acoger estas 
citas. La ofrenda de flores se rea-
lizará el viernes, 18 de marzo, a la 
misma hora y en el mismo sitio. 
La misa a San José (12:30 horas 
en la Iglesia Asunción de Nues-
tra Señora) y la cremà (a las 20:00 
horas los monumentos infantiles 
y a las 22:00 horas los grandes) 
forman el último día de fallas.

Un atractivo turístico
Susana Cazorla, concejala de 
Cultura Festiva, se muestra muy 
satisfecha con la programación 

que han preparado el Ayunta-
miento de Alboraya y la Junta Lo-
cal Fallera: “Nos hemos adaptado 
a la nueva normalidad que nos 
ha traído el coronavirus y hemos 
creado una propuesta que está 
garantizando por igual la diver-
sión propia de nuestras queridas 
fallas y la seguridad de todas las 
personas participantes y asisten-
tes”.

Tradición
El alcalde de Alboraya, Miguel 
Chavarría, coincide con la conce-
jala. En palabras del primer edil, 
“las fallas son una de las citas 
más importantes de nuestro mu-
nicipio. Las 8 comisiones y la Jun-
ta Local hacen una labor esencial 
para que esta tradición de Albo-
raya sea espectacular. 
  Las fallas forman parte de nues-
tro atractivo cultural, que recoge-
mos en la nueva marca turística 
que presentamos hace poco en 
FITUR 2022, Alboraia Turisme”.

Alboraya retoma la 
celebración de las Fallas con 

una programación llena de 
pólvora, fuego y tradición
LAS ACTIVIDADES CUMPLEN LA NORMATIVA SANITARIA

Imagen de la Crida 2022 La Crida volvió a contar con una interprete del lenguaje de signos

Bailes regionales en Alboraya

El alcalde aprovechó la Crida para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano
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Benvolgudes veïnes,
benvolguts veïns,
 
“Tornem!”. Mai un crit rei-
vindicatiu havia tingut tanta 
força i alegria continguda. 
“Tornem!”, és el que procla-
maven les nostres falleres i 
fallers al passat dia 6 en l’acte 
de la Crida. “Tornem!”, com a 
expressió d’un sentiment de 
record per a les persones que 
no hi són entre nosaltres... 
 
Dos anys de pandèmia ens 
han fet més forts i millors 

Albalat dels Sorells està de 
Falles. Les seues dues co-
missions han organitzat 

nombrosos actes per a la setmana 
fallera.
  La Falla Albalatans farà el dissa-
bte calderes i a la nit festa de pla-
ybacks. El diumenge serà el torn 
dels més xicotets amb parc infantil 
i cinqué i tapa per als majors. La 
festa gran comença el 15 amb la 
plantà i sopar en el casal. Els al-

tres dies estan plens d’activitats, 
despertàs esmorzar, cercaviles, 
xaranga, xocolatada o concurs de 
disfresses. 
  La falla Els Sorells també ha pre-
parat un programa replet d’actes: 
play backs infantils, actuacions 
d’un DJ, paella, chocolatà, barba-
coa o cercaviles, i enguany com a 
novetat el dia 20 la comissió tor-
narà a reunir-se i menjaran “po-
llastres a l’ast” per a reposar forces 

i fer la Apuntà mentre els més xico-
tets gaudeixen d’un parc infantil.
  Un dels moments més destacats 
de les falles a Albalat dels Sorells 
és el 18 amb l’Ofrena a la Mare de 
Déu del Desemparats i el dia 19 
missa en honor al patró Sant Josep. 
En acabar tindrà lloc una mascle-
tá oferida per l’Ajuntament i ja a la 
nit tindrà lloc la cremà a les 22h les 
falles infantils i a les 00h els monu-
ments grans.

Torna la festa fallera a Albalat 
dels Sorells

EL DIA 19 TINDRÀ LLOC UNA MASCLETÀ A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT

Alcalde

Nicolau Claramunt

SALUDA persones. La solidaritat i ger-
manor renaix en l’encontre 
festiu que ens disposem a 
gaudir en estes festes fa-
lleres que ja tenim a tocar. 
Un any molt diferent per-
què és l’any del retrobament 
després de l’obligat parèn-
tesi. Al mateix temps que 
serà l’any d’unes festes dife-
rents perquè la nova situa-
ció ens obliga a fer les coses 
d’una altra manera: hem de 
ser prudents i responsables. 
 
Finalment, com a alcalde 
d’Albalat dels Sorells, de nou 
donar les gràcies a totes les 
persones que feu possible 
estes festes tan importants 
i entranyables per al nostre 
poble, especialment a les 
persones que formeu part 
de les dos comissions falle-
res d’Albalat: a la Falla dels 
Sorells i a la Falla els Albala-
tans; gràcies per tants mesos 
de sacrifici i resiliència; grà-
cies per l’esforç i treball en 
la preparació del programa 
que heu dissenyat per a totes 
i tots; i gràcies per l’alegria i 
per la festa. 

Visca les Falles i Bones festes!

Crida 2022
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Tornen les Falles a Almàssera 
amb més il·lusió que mai

FALLERA MAJOR: Carmina Soler Montalt, FALLERA MAJOR INFANTIL: Nerea Marín López i PRESIDENTS: Vicente Soler Andreu i 
Maria Amparo Soler Montalt

FALLERA MAJOR Azucena Botella Navarro, FALLERA MAJOR INFANTIL Aitana Ferrer, PRESIDENT Raul Ferrer Rel i PRESIDENT 
INFANTIL Guillem Ferrer

FALLERA MAJOR : Andrea Segura Robles, FALLERA MAJOR INFANTIL : Alba Segura Robles i PRESIDENT : Manuel Badenes AguilarFalla El Trull

Falla Ventorrillo

Falla Almàssera

L’OFRENA COMENÇARÀ A LES 12 HORES A LA PLAÇA MAJOR DE LA POBLACIÓ

— 
ALMÀSSERA 

FALLES 
2022

LA CRIDA 
27.02.22 

09:00h | Macrodespertà 
13:00h | Crida des de l’Ajuntament

L’EXALTACIÓ 
26.02.22 

18:00h | Centre Cultural

L’EXPOSICIÓ DEL NINOT 
5.03.22 

12:00h | Pati de l’Ajuntament

LA CAVALCADA DEL NINOT 
12.03.22 

18:30h

L’ENTREGA DE PREMIS 
16.03.22 
13:30h | Plaça Major

L’OFRENA 
18.03.22 
18:00h | Plaça Major 
21:00h | Castell a l’av. Drets Humans

DIA DE SANT JOSEP 
19.03.22 
12:30h | Missa 
14:00h | Mascletà a l’av. Drets Humans  
21:00h | Cremà Falles Infantils  
24:00h | Cremà Falles

— 
ALMÀSSERA 

FALLES 
2022

LA CRIDA 
27.02.22 

09:00h | Macrodespertà 
13:00h | Crida des de l’Ajuntament

L’EXALTACIÓ 
26.02.22 
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L’EXPOSICIÓ DEL NINOT 
5.03.22 

12:00h | Pati de l’Ajuntament

LA CAVALCADA DEL NINOT 
12.03.22 

18:30h

L’ENTREGA DE PREMIS 
16.03.22 
13:30h | Plaça Major

L’OFRENA 
18.03.22 
18:00h | Plaça Major 
21:00h | Castell a l’av. Drets Humans

DIA DE SANT JOSEP 
19.03.22 
12:30h | Missa 
14:00h | Mascletà a l’av. Drets Humans  
21:00h | Cremà Falles Infantils  
24:00h | Cremà Falles

Benvolguts fallers i falleres,
    Quin goig tornar a escriure en 
aquest llibret que anuncia unes no-
ves Falles. Quina alegria pensar en 
poder tornar a compartir amb tota 
la gent que estima aquesta festa els 
dies que estan per vindre. I quina 
admiració cap a totes i tots vosaltres 
que heu demostrat, durant aques-
ta pandèmia, coratge, valentia, 
responsabilitat, trellat i una força 
indestructible per continuar enda-
vant.
  Diuen que dels mals moments 
eixim més units. Les Falles 
d’Almàssera som un exemple real 
d’açò. Junts hem aguantat els mo-
ments més durs de la pandèmia. I 
junts hem buscat noves vies per eixir 
endavant. 
 Hem viscut dies d’incertesa, 
d’inseguretat pel que estava per vin-
dre i de tristesa per ajornar i esperar. 
Però de cada dia hem après i de cada 
moment ens queda la complicitat i 
l’esperança que mai han faltat. I ara, 
amb treball, cooperació i voluntat 
iniciem unes noves Falles.
  Dies per mostrar, amb tot l’orgull 
merescut, que Almàssera té falleres 
i fallers que no es rendeixen front 
a cap obstacle. Dies per continuar 
mostrant la mateixa il·lusió, la ma-
teixa alegria, el mateix treball, detall 
i convicció que ens ha portat fins ací.
   De nou tornen els dies més espe-
rats. Aquells en els que la melodia 
de la música, la calor del foc i la 
intensitat dels sentiments tornen a 
inundar el nostre poble. Des de cada 
casal faller a cada racó. Grans, men-
uts, famílies i amistats: gaudim-los.
   Amb tota la precaució i l’alerta, sa-
ludem les Falles 2022 que tant hem 
esperat.

Regidor de Cultura i Festes

Aitor Ramón

SALUDA
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Torna el mes de març i amb ell 
la celebració d’un dels esde-
veniments més especials i im-
portants: les nostres Falles. Una 
festivitat que va haver de parar 
la seua celebració en 2020 i a Al-
fafar les esperem amb més ganes 
que mai. Han sigut mesos de pa-
ciència i treball en què els fallers 
i falleres han estat a l’espera del 
seu retorn.

Ara ja som ací. Després d’este 
dur procés, hem arribat a març 
del 2022. Alfafar és un poble en-
tregat a les seues festes. El treball, 
esforç i dedicació són el senyal 
d’identitat de les set comissions 
falleres del nostre municipi. Set 
comissions que, juntament amb 
la Junta Local Fallera, han fet 
possible que estes festes tornen a 
celebrar-se.

Les falles La Fila, Hort del 
Comte, Parc Alcosa, Pensat i Fet, 
l’Amistat, 
El Sequer i Sant Jaume s’han con-
vertit en un exemple d’esperança 
i germanor molt important. Com 
a regidor de Falles és un orgull 
ser la veu municipal en un gremi 
que ha demostrat la fortalesa ne-
cessària en tot este procés.

No puc oblidar tampoc a Cinthia 
López Mestre i Neus Martorell 
Badía. És el vostre moment. Junt 
a les falles d’Alfafar demostreu la 
germanor i resiliència del món 
de les Falles. Ha arribat el mo-
ment de gaudir i aprofitar unes 
Falles que sens dubte seran ino-
blidables.

Donar les gràcies a tots els que 
han fet possible que hui siguem 
ací i mai obliden que estes cir-
cumstàncies excepcionals no 
han fet més que unir-nos més 
encara entorn d’unes festes que 
són nostres, dels valencians, però 
que són obertes per a qualsevol 
persona del món

VIXCA ALFAFAR I VISQUEN LES 
FALLES!

Regidor

Roberto Alacreu

SALUDA

Alfafar viu les falles amb il·lusió
EL LLIURAMENT DELS PREMIS A LES FALLES SERÀ EL DIMECRES 16 A L’AJUNTAMENT

Fallera Major: Cinthia López                                 Fallera Major Infantil: Neus Martorell            Presidenta: Nerea Fernández Sierra                Corte d’Honor:  Silvana Diaz

Falla Pensat i fet: Fallera Major Infantil: Daniela Mateos Diaz, President Infantil: Ale-
jandro Mateos Diaz, Fallera Major: Veronica Diaz Moreno i President: Jose Antonio 
Mambrilla Moreno

Falla Sant Jaume.  Fallera Major Infantil: Blanca Olmos Martínez, President Infantil: 
Erik Escrivá Martínez, Fallera Major: Mercedes Martínez Sanz i President: Bautista 
Losada Sáez

Cavalcada 2022

La setmana fallera a Alfa-
far està completa d’actes 
que cada comissió orga-

nitza per als seus fallers i falle-
res.
  Tot i això, hi ha diversos ac-
tes en què participen totes les 
comissions i que estan organit-
zats també per la Junta Local 
d’Alfafar. Aquest any la Fallera 
Major d’Alfafar és Cinthia Ló-
pez i la Fallera Major Infantil: 
Neus Martorell. La Presidenta 
de la Junta Local d’Alfafar és 
Nerea Fernández Sierra i com a 
Cort d’Honor: Silvana Diaz.
  Entre els actes més destacats 

es troba el dimecres 16 el lliu-
rament dels premis a les Fa-
lles, serà a les 18h a la plaça de 
l’Ajuntament.
El divendres 18 tindrà lloc un 
dels actes més emotius de les 
Falles d’Alfafar, l’Ofrena a la 
Mare de Deu del Do. Serà a les 
18h i els rams de flors inunda-
ran a la Verge lluint tots els fa-
llers els seus millors vestits.
  Finalment el dissabte 19 a 
les 12:30h tindrà lloc la mis-
sa en honor a Sant Josep i tot 
seguit mascletà a la plaça de 
l’ajuntament. Ja a la nit tindran 
lloc les cremàs de les Falles.
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Alcalde

Juan Ramón Adsuara

SALUDA

Falla La Fila.  Fallera Major Infantil: Adriana Soria Lorca, Fallera Major: Marta Ruiz Juan, President: Marcos Gonzalez Martinez

Falla El Sequer. President Infantil: Marcos Valverde Soriano, Fallera Major: Nerea Chico Gelizo, President: Jose David Diaz Piedras

Falla Hort del Comte. Fallera Major: Paula Raga Ruiz i Presidenta: Mayte Ruiz Ferriols

Si alguna cosa hem aprés des-
prés d’esta dolorosa pandèmia, 
és que al final tot esforç té el seu 
recompensa i que la paciència 
per a gaudir el que teníem s’ha 
tornat la millor companya.

Amants de la festivitat valencia-
na, comissions falleres, presi-
dents, falleres majors, associa-
cions… Tots vam veure com en 
l’edició del 2020 tot es parava de 
sobte i la incertesa marcava el 
camí d’una festa, declarada com 
a Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat per la UNESCO, 
que per sort este març de 2022 
recuperem.

Amb prudència i amb la mateixa 
responsabilitat que quan va co-
mençar tot este dur procés, hui 
dia ja podem tornar a celebrar 
estes festes en el mes que sem-
pre l’havíem fet. Març de 2022 
ve carregat de sentiments i emo-
cions que en el seu moment es 
van detenir, però que mai han 
desaparegut en tota esta espe-
ra. Les ganes per tornar a gaudir 
d’unes festes tan volgudes per 
tots han superat la tristesa i pe-
sar.

En esta ocasió celebrarem el sa-
ber que les coses s’han fet bé, 
que ha valgut la pena l’espera 
i que les Falles, en tota la seua 
grandesa, ja són ací. Fallers, fa-
lleres, aprofiteu unes Falles que, 
sens dubte, seran inoblidables. 
Gaudiu cada moment, recupe-
reu la pólvora, els monuments, 
la música, les flors i la festa. Tor-
neu a portar a Alfafar la tradició 
i el sentiment perquè omplen, 
una vegada més, els carrers del 
nostre municipi.

No hauria sigut possible que 
estes Falles tornaren a recobrar 
la seua essència habitual sense 
l’esforç, dedicació, treball i com-
promís que han mostrat les set 
comissions falleres i la Junta Lo-
cal Fallera perquè la celebració 
d’esta festivitat tan important 
tardara quan menys a arribar.

Des d’ací convide a tota la ciu-
tadania a participar en les acti-
vitats de la setmana fallera, dies 
que tornaran a omplir els ca-
rrers i avingudes del nostre mu-
nicipi de color, pólvora i alegria. 
Vos convide a submergir-vos en 
l’esperit faller que, per fi, torna 
a Alfafar.

VIXCA ALFAFAR I VIXQUEN 
LES FALLES!

Falla l’Amistat: Fallera Major Infantil: Ania Botias Garcia-Gasco,  Fallera MaJor: Mireia Garcia Gasco-Vila i presidente: Raúl Guerrero Nuñez

Falla Parque Alcosa. Fallera Major Infantil: Maria Ramón Torromé, President Infantil: Roberto Martorell Badia, Fallera Major: Sandra Fernandez Sierra i President: Vicente 
Pinedo Romero
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Tras dos años de parón obli-
gado, la música, la pólvora y el 
color inundan de nuevo las ca-
lles y plazas de Benetússer para 
anunciar que las Fallas 2022 ya 
son una realidad. La llama de la 
fiesta ha continuado encendi-
da para que nuestros falleros y 
falleras y, muy especialmente, 
nuestras Falleras Mayores, Vera 
Díez-Madroñero y Alba Gó-
mez, vivan un año inolvidable 
en el que tampoco debemos 
olvidar la prudencia frente al 
virus.

Así que invitamos a todos los 
vecinos y vecinas de nuestro 
municipio, así como de pobla-
ciones vecinas a vivir la fiesta 
con nosotros con la germanor 
que nos caracteriza para dis-
frutar de las tradiciones falle-
ras, de los monumentos, de 
los nervios y alegrías de los 
premios, de la emoción de la 
Ofrenda y, sobre todo, de una 
esperada cremà de la que espe-
ramos resurgir más fuertes que 
nunca. 

La pólvora, la emoción, el co-
lor y los trajes tradicionales 
vuelven a inundar las ca-

lles de Benetússer tras dos años 
de parón obligado a causa de la 
crisis sanitaria. El retorno de las 
fiestas dio comienzo, el pasado 26 
de febrero, con una espectacular 
Crida nocturna de la mano de sus 
dos máximas representantes, Vera 
Díez-Madroñero y Alba Gómez, 
Fallera Mayor Infantil y Fallera 
Mayor de Benetússer 2020-2022, 
que con sus mensajes de esperan-
za atrajeron a la plaza del Ayunta-
miento a centenares de falleros y 
falleras de las seis comisiones de 
la localidad. “Con este acto, tan 
lleno de ilusión, hemos puesto fin 
a dos años de espera en los que 
hemos conseguido mantener viva 
la llama de la fiesta para volver a 
celebrarla con fuerzas renovadas y 
mucha prudencia para no dar pa-
sos atrás en nuestra lucha contra 
el virus”, destacó la alcaldesa de 
Benetússer y Presidenta de la Jun-
ta Local Fallera, Eva Sanz.

   Con este objetivo, la localidad de 
l’Horta Sud ha puesto en marcha 
una programación de actos que 
se asemeja mucho al de las Fallas 
de antaño, sin olvidar la respon-
sabilidad y el uso de la mascarilla 
en todos aquellos actos que im-
pliquen aglomeraciones. Así, el 
sábado pasado se celebró la Ca-
balgata del Ninot, en la que por 
primera vez las comisiones no 
competían entre ellas y, además, 
el desfile contó con la participa-
ción de la Junta Local Fallera, con 
las FFMM representando el mar y 
el resto de integrantes como pira-
tas. Personajes de dibujos anima-
dos, mimos, animales de la jungla, 
espantapájaros, vikingos o magos 
tomaron las calles y fueron los 
disfraces elegidos por mayores y 
pequeños de las seis fallas locales 
para disfrutar de una tarde en la 
que el humor y la alegría fueron 
las máximas protagonistas.

Semana fallera
Con las fuerzas puestas en la se-

mana grande de las fiestas jo-
sefinas, del 15 al 19 de marzo, 
el mundo fallero cuenta con un 
apretado programa de actividades 
que invita a la vivir las fiestas en 
una germanor sin fronteras entre 
casales. De este modo, el martes 
15 de marzo está previsto que las 
Falleras Mayores, visiten las es-
coletas y colegios de la localidad 
para disfrutar de los monumentos 
creados de forma colaborativa en 
los centros educativos. Y por la 
noche será el turno de la Plantà de 
las fallas infantiles y mayores en 
cada esquina del municipio, un 
proceso de montaje y retoque que 
implica a numerosos falleros y fa-
lleras para que todo esté perfecto 
para la visita del jurado la mañana 
del 16 de marzo. Este año, las co-
misiones podrán obtener un nue-
vo galardón impulsado desde la 
concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Benetússer, el premio 
a la ‘Falla más igualitaria y diversa’, 
que contará con un jurado propio 
y premiará con un estandarte y 

Vuelven las Fallas más 
esperadas a Benetússer

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE “UNAS FIESTAS LIBRES DE MACHISMO Y LGTBIFOBIA” 
Y PONE EN MARCHA EL PREMIO A LA ‘FALLA MÁS IGUALITARIA Y DIVERSA’

Alcaldesa

Eva Sanz Portero 

Crida 2022 en el balcón del Ayuntamiento de Benetússer

FALLES 2022
Benetússer
Hem tornat!

www.benetusser.es #FallesBenetússer

SALUDA300 euros a aquel monumento 
que más se aleje de las propuestas 
machistas y estereotipadas. Una 
vez visitadas todas las fallas y ca-
lles engalanadas, tarde de nervios 
en la que se hará la entrega de los 
premios en la plaza del la Iglesia, 
un acto que contará con la parti-
cipación de las bandas de música 
y un castillo de fuegos artificiales 
como colofón. Tras la cena, el día 
finalizará con la Nit d’albaes de-
dicadas a las Falleras Mayores de 
Benetússer y a los máximos repre-
sentantes de cada comisión.
  El día 17 de marzo se iniciará de 
buena mañana con la despertà a 
la Fallera Mayor Infantil de Bene-
tússer, seguida de una visita en 
comitiva a los seis casales del mu-
nicipio. El 18 de marzo comenza-
rá del mismo modo, con una des-
pertà dedicada, en está ocasión, 
a la Fallera Mayor y con la tarde 
más emotiva y esperada por mu-
chos, la de la Ofrenda de flores a 
la Virgen de los Desamparados en 
un desfile multitudinario por las 
calles del municipio hasta llegar a 
la plaza del la Iglesia. 

San José
Finalmente, para el día de San 
José se llevará a un pasacalle pre-
vio a la celebración a las 12 horas 
de la misa en honor del patrón de 
los carpinteros en la capilla de la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Socorro. Y a las 14 horas tendrá lu-
gar una mascletà en la plaza de la 
Chapa y celebración de la última 
comida en los casales antes de dar 
comienzo a las Cremàs escalona-
das de los distintos monumentos 
de la localidad. 
  El primero de ellos en arder será 
la falla solidaria de Los Grupos a 
las 19 horas, seguido de las fallas 
infantiles a las 20 horas y de la 
falla infantil ganadora del primer 
premio una hora más tarde. La 
Cremà de los monumentos gran-
des se iniciará a media noche y a 
la 1 horas está previsto que pren-
da la falla ganadora del primer 
premio poniendo así fin a las fies-
tas de la renovación y del arte por 
antonomasia.
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Catarroja es prepara amb més 
il·lusió que mai per a les fes-
tes falleres de 2022, l’any en 

què es recuperarà la normalitat en 
una de les celebracions més esti-
mades de la ciutadania. La Crida va 
ser el punt de partida al tradicional 
calendari d’actes que serà comple-
tat amb els programes festius de les 
10 comissions falleres del municipi 
que anhelen aquesta volta a la nor-
malitat.
  “Ha arribat el moment que es-
tàvem esperant des del 20 de març 
de 2019, la volta a la normalitat fa-
llera amb tots els actes habituals del 
calendari festiu en el nostre muni-
cipi. A més enguany dotarem d’un 
major protagonisme si cap a l’ofrena 
i la cavalcada del ninot, ja que tras-
lladarem la bona experiència de 
la cavalcada de Reis a aquests dos 
actes que modificaran el seu reco-
rregut per a transcórrer per Ramón 
y Cajal i Camí Real”, explica Miquel 
Verdeguer, regidor de Festes.
  La Crida, la cavalcada o la exposi-
ción del ninot han sigut els primers 
actes que s’han celebrat en la pobla-
ció que donen principi a l’esperada 
setmana fallera.
   Els següents actes ja estaran dins 
de la setmana fallera tindran lloc 
amb la tradicional ‘Plantà’ dels 

monuments grans i infantils del 15 
de març, seguida del lliurament de 
premis que tindrà lloc l’endemà a 
les 18.30 hores en la Plaça Major. El 
18 de març serà el torn per a l’ofrena 
que serà retransmesa pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament de Cata-
rroja i que tindrà el mateix recorre-
gut que la cavalcada del ninot, des 
de l’encreuament de Filiberto amb 
Ramón y Cajal, fins a la porta de 
l’Ajuntament.
  La celebració acabarà amb la tradi-
cional mascletà del dia 19 de març 
i la cremà dels monuments infan-
tils i majors que significarà el tret 
d’eixida per a les falles de 2023.

Band Fallers
L’Ajuntament de Catarroja ha donat 
a conéixer a la població les normes 
reguladores que tindran lloc durant 
les festes falleres de 2022. L’ús de 
la pirotècnia, el respecte del des-
cans, la ubicació de carpes i zones 
d’alimentació, així com el treball 
comú pel respecte a les persones o 
la lluita contra les conductes sexis-
tes són algunes de les accions que 
des del consistori es volen regular 
per a tindre una festa basada en el 
respecte, però sense oblidar el com-
ponent de celebració ineludible en 
aquest acte tan impregnat en l’ADN 

de les catarrogines i els catarrogins.
  Enguany cal recordar que malgrat 
que la festa ha tornat amb totes les 
seues activitats habituals, conti-
nuem tenint una pandèmia entre 
nosaltres i per tant, l’Equip de Go-
vern establirà i exigirà totes les re-
comanacions que s’emeten des de 
la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, per a limitar la pro-
pagació i el contagi de la COVID-19. 
En especial, la Circular emesa per la 
Direcció General de Salut Pública 
(Conselleria de Sanitat), sobre les 
normes i recomanacions per a les 
celebracions populars 2022 així com 
unes altres que es puguen disposar 
amb motiu de la pandemia de la 
covid-19. Especialment l’ús de màs-
cara s’ajustarà al que marque la nor-
mativa vigent, i es recomana el seu 
ús continuat encara que no sigua 
obligatori, especialment quan les 
circumstàncies així ho aconsellen.
Pel que fa a la ubicació de les carpes 
que les comissions situen en la seua 
demarcació, enguany serà del 8 al 20 
de març. 
  D’igual forma, les comissions fa-
lleres hauran de situar en el seu 
entorn una zona delimitada per a la 
realització d’actes pirotècnics, ja si-
guen espectacles pirotècnics o bé el 
llançament de petards. En aquesta 

Catarroja recupera la normalitat fallera 
EL 18 DE MARÇ SERÀ L’OFRENA, QUE SERÀ RETRANSMESA PEL CANAL DE YOUTUBE DE L’AJUNTAMENT 

Falla Catarrroja
línia, durant aquestes setmanes els 
col·legis de Catarroja rebran la visita 
de la policia per a informar els més 
menuts de les mesures de seguretat 
per al llançament de material piro-
tècnic.
Finalment, amb l’objectiu de paci-
ficar els horaris i tractar que con-
visca la festa amb el descans, s’han 
delimitat una sèrie d’horaris per a 
la realització d’activitats d’oci. Així 
doncs, l’11 de març, totes les acti-
vitats finalitzaran a les 02,30 h. de 
l’endemà. Del dia 15 al 18 de març, 

totes les activitats finalitzaran a les 
04,00 h. de l’endemà, a les 04,30 h 
les carpes han d’estar recollides, 
buides i sense cap tipus d’activitat. 
Per últim, el dia 19 de març, fins a la 
finalització de la Cremà.
D’altra banda, l’horari que 
s’estableix per a la realització 
d’activitats infantils i altres activitats 
relacionades, és de 10h. a 14 h. i de 
17h. a 20 h., quedant sense activitat 
en l’interval de temps de 14.00 fins 
les 17.00 h per descans de la ciuta-
dania.



20 FALLES 2022, TORNEM EL MERIDIANO L’HORTA   
MARÇ

2022 

Ja està tot preparat al Puig per 
a celebrar les falles. A més, 
aquesta població en lloc de 

celebrar les falles durant una se-
tmana fallera ho fa en dues, i és 
que una de les seues comissions 
La Falla Trencall celebra les fa-
lles una setmana abans. El motiu 
és perquè quan es va fundar, va 
voler contractar la banda de mú-
sica, però no van poder perquè 
per a aqueixes dates la banda 
s’anava a tocar a València, da-
vant aqueixa situació van decidir 
avançar les falles una setmana, i 
des de llavors el celebren així.
   A més, enguany, davant el gran 
nombre de fallers, han muntat la 
seua carpa en la plaça de la Con-
serveta al costat del Monestir on 
també han plantat ja les seues 
falles.
   Les altres dues comissions de la 

població, Doctor Peset i Falla La 
Mar, sí que fan la celebració del 
15 al 19, sent el dia 18 la celebra-
ció de l’Ofrena a la Verge.
  L’alcaldessa de la població, Lui-
sa Salvador, va agrair durant el 
pregó als fallers i falleres la seua 
comprensió durant aquests dos 
difícils anys, “han sigut anys 
complicats però el comporta-
ment dels fallers ha sigut sempre 
exemplar, ara és moment de tor-
nar a gaudir la festa sempre amb 
tolerància i sent respectuosos, 
com sempre ens ha caracterit-
zat”.
  L’alcaldessa de la població va 
aprofitar el pregó també per a re-
cordar que “hem de tindre conei-
xement i ser producentes perquè 
hem viscut moments molt com-
plicats que no hem d’oblidar ni 
retrocedir”. 

Moltes ganes de falles a les comissions del Puig
L’ALCALDESSA DEMANA PRUDÈNCIA I CONEIXEMENT PER A AQUESTS DIES FALLERS

Imatge de família fallera del Puig durant la Crida amb l’alcaldessa i regidors

Imatge del pregó fallerLa Crida va donar inici a la festa fallera
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La Junta Local Fallera de Foios, 
en col·laboració amb la Re-
gidoria de Festes i Falles, ha 

organitzat la programació per a les 
Falles de 2022 que recuperen la nor-
malitat, a excepció de l’obligatorietat 
d’utilitzar la mascareta en espais in-
teriors i en aquells espais exteriors 
on es produïsquen aglomeracions.
  La programació fallera va arrancar 
el 5 de març amb l’Exaltació de les 
Falleres Majors de les tres comis-
sions de la población i la Crida per 
a donar la benvinguda a les Falles 
de 2022.  El dissabte, 12 de març, els 
carrers de la localitat de Foios aco-
lliran la Cavalcada del Ninot. L’acte 
començarà a les 17.30 hores des de 
l’Albereda, i participaran les dife-
rents comissions falleres de la loca-
litat.
 La plantà municipal es realitzarà el 
14 de març, a partir de les huit de la 
vesprada en la plaça del Poble, on es 
procedirà a la col·locació d’un xico-
tet monument per a homenatjar el 
personal sanitari pel seu treball i de-
dicació durant la pandèmia.

 L’Ofrena serà el divendres, 18 de 
març, a partir de les 17.30 hores, des 
de la Falla Avinguda-Plaça Rei En 
Jaume; mentre que el dia de Sant 
Josep (19 de març), la programa-
ció consistirà en la celebració de la 
missa en honor al patró (a les 12.00 
hores a l’Església). A continuació, es 
dispararà una mascletà al pàrquing 
del Sector Sud, que arrancarà a les 
13.30 hores.
Com marca la tradició, el món faller 
acomiadarà les festes amb la cremà 
dels monuments. Així, a les 23.00 
h serà el torn de la Falla Avinguda-
Plaça Rei En Jaume; a les 23.30 h 
serà en la Falla Màrtirs i Adjacents; a 
les 00.00 h en la Falla La Comunitat; 
i a les 00.30 h en la Plaça del Poble.

Mascareta
El regidor de Festes i Falles, Juan 
Antonio Pacha, ha animat a tota la 
ciutadania “a gaudir de les Falles, 
sense oblidar la prudència i l’ús de 
la mascareta quan siga necessari, ja 
que aquesta crisi sanitària encara 
no s’ha acabat”.

Il·lusió i ganes de  
falles a Foios

Falla Màrtirs i Adjacents. President: Fernando Bascuñán; Fallera Mayor, Rosa María Puig Arnau; Fallera Mayor Infantil,  Paula 
Velasco Badía  i President Infantil, Emili Calvo Puig

Falla La Comunitat . Fallera Mayor, Vicen Garcia Montalar; Fallera Mayor Infantil, Ruth Marco Ruiz; i Vicepresident: José Ferrer Carceller

Falla Avinguda - Plaça Rei en Jaume . President: José Manuel Montalt Tamarit; Fallera Major: Veronica Moreno Gonzalez i Fallera Major Infantil:  
Soraya Montalt Moreno. President Infantil: Víctor Ros Soler

Nit del 10 de març de 2020, el que 
era tota una il·lusió es transforma-
va, en qüestió de minuts, en un 
malson.

Ens trobàvem a escassos dies de 
celebrar les falles, tot estava prepa-
rat i organitzat, fins i tot ja s’havia 
realitzat algun acte però un virus 
desconegut per a tots arribava, 
sense previ avís i sense demanar 
permís, a les nostres vides truncant 
tot tipus d’esperança per a poder 
seguir avant amb la festa.

Aprofitant aquesta oportunitat, 
m’agradaria expressar un meres-
cut reconeixement i homenatge 
a totes aquelles persones que ens 
van deixar a causa d’aquesta pan-
dèmia, sobretot, als pertanyents al 
món de les falles.

Mai créiem que una situació així 
poguera donar-se alguna vegada 
en la història, però finalment les 
falles se suspenien i amb la incer-
tesa de no saber quan es podrien 
celebrar.

Centenars de monuments es van 
quedar en les places i creus de 

President de Junta Local 
Fallera de Foios i Regidor de 
festes i Falles

Juan Antonio Pacha

SALUDA carrers a mig plantar, alguns es van 
poder “desplantar” i recuperar però 
altres van haver de ser cremats en la 
soledat i el silenci de la nit mentre 
el món romania confinat a les seues 
cases, incrèduls i intentant assimilar 
que el que s’estava vivint no podia 
ser real.

Però les falleres i els fallers són com 
“l’Ave Fènix” que ressorgeix de les 
seues cendres i després de 523 dies 
de molta faena, sacrifici, ganes i 
amor per la festa les falles van tornar 
a ser una realitat, d’una manera aus-
tera, però no per això menys emo-
cionant. VAM TORNAR!! amb tota 
la força necessària i l’emoció per a 
poder celebrar-les d’una forma ma-
jor, si cap.

És la primera vegada que em diri-
gisc al món faller com a President 
de Junta Local Fallera de Foios. Han 
sigut mesos molt durs des que vaig 
prendre possessió del càrrec i tam-
bé amb molta incertesa, sense saber 
amb certesa si les decisions que es 
prenien anaven a ser les més en-
certades, però calia arriscar perquè 
aquesta meravellosa festa havia de 
continuar i posar tot de la nostra 
part per a poder-les fer realitat de la 
manera més segura possible.

Però tot això no seria possible sense 
el treball i esforç de totes i tots i ca-
dascun dels components de les tres 
comissions falleres de la població 
i de la Junta Local. Tots junts fem 
FALLES A FOIOS!! I per això, des 
d’aquest escrit, vull aprofitar per a 
agrair-vos la vostra fidelitat i convi-
dar-vos al fet que romanguem units 
perquè la nostra festa continue tan 
viva com sempre, malgrat els difícils 
temps que corren.

Finalment, demanar disculpes, per 
endavant, a les veïnes i veïns per les 
molèsties que es puguen ocasionar i, 
com no, convidar-los a gaudir de les 
Falles 2022 al costat de nosaltres.
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Tot preparat a Massamagrell per a les Falles
FALLA MAS DE GRELL

President: José Marín i Pérez
Fallera Major: Mª Amparo Jime-
nez i Lafuente
F.M Infantil: Marta Mestre i 
Nogueras
President Infantil: Iker Villascusa 
i Monreal

FALLA REI EN JAUME 

President: Pepe Peláez i Soto
Fallera Major: Eva Díaz i Civera
F.M Infantil: Pilar Amador i Peña-
randa
President Infantil: Francisco Ama-
dor i Peñaranda

FALLA PLAÇA IMMACULADA. 

President: Cristian Calero i López
Fallera Major: María Moreno i 
Vicente
F.M Infantil: Avril Jurado i Moreno
President Infantil: Izan Adan i 
López

Crida 2022
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Benvolguts veïns, benvolgudes veï-
nes de Massamagrell, TORNEM!! 
Després de tot aquest temps tan 
complicat que hem passat per la pan-
dèmia, les falles 2022 ja són ací, i vull 
expressar-vos la meua alegria per po-
der tornar a celebrar-les. Des d’ací, un 
record molt especial a tots els veïns i 
veïnes, I els fallers i les falleres que 
ens han deixat per culpa d’aquesta 
pandèmia.

Vull aprofitar també aquestes línies 
per a donar-los les gràcies a tots els 
fallers i les falleres, ja que malgrat 
les circumstàncies, han seguit en les 
seues comissions.

Gràcies al vostre esforç econòmic, 
enguany, podrem celebrar aquestes 
festes i gaudir-les amb més ganes i 
il·lusió si cap. GRÀCIES!!

Setembre va acollir les falles de Va-
lència en 2021, però març és sens 
dubte, el mes faller, i ara és quan po-
drem tornar a gaudir a Massamagrell 
de la festa fallera, de l’olor de pólvora, 
de la música i les seues cercaviles, de 
l’alegria, la llum i el color dels nostres 
monuments.

Uns monuments que tornaran a eixir 
al carrer després de quasi dos anys 
guardats en una nau llogada i sufra-
gada per l’Ajuntament de Massama-
grell, perquè les nostres comissions, 
les nostres falles, són Patrimoni Im-
material de la Humanitat, i elles tam-
bé han patit aquesta crisi sanitària, i 
des de l’ajuntament havíem d’ajudar-
les.

Vull donar, per descomptat, el meu 
agraïment a les set comissions falle-
res de Massamagrell i a la nostra Jun-
ta Local Fallera de Massamagrell pel 
seu treball i esforç en aquest temps 
tan complicat, fent un exercici cons-
tant de responsabilitat.

No vull acomiadar-me sense donar 
l’enhorabona a les falleres majors de 
cadascuna de les set comissions fa-
lleres de Massamagrell, al costat dels 
seus presidents i presidentes, desi-
tjant-vos de tot cor, que enguany sí, 
pugueu gaudir de la festa fallera com 
us mereixeu.

Fallers, falleres, poble de Massama-
grell, les falles han tornat, gaudiu-les, 
però feu-ho amb responsabilitat i 
complint amb les mesures sanitàries 
que es marquen en aquests mo-
ments.

L’Ofrena a la Mare de Déu dels 
Desemparats serà el dia 18

Alcalde

Paco Gómez

FALLA L’AMISTAT. 
President: President: Felix Lledó 
i Pedro
Fallera Major: Ana Maria Cama-
rena i Gil
F.M Infantil: Monica Rausell i 
Ibars
President Infantil: Ernest Eres i 
Galarza

FALLA LES CASETES. 
President: Pedro López i 
Martínez
Fallera Major: Aroa Berga i 
Bueno
President Infantil: Noel López 
Zaragozá

FALLA LA RAVAL 

Presidents: Amparo Sanmiguel 
i Melià, Jesús Nozal i Moreno, 
Santiago Redolat i Favado
Fallera Major: María Vecina i 
Trinidad
F.M Infantil: Daniela Monsalve i 
Vidal

FALLA EL TRO : 

President: Andrés Ruiz i Bene-
dicto
Fallera Major: Paula Garcia i 
Garcia
F.M Infantil: Greta Muñoz i Mar-
tínez
President Infantil: Erik Guiot i 
Sáez

SALUDA

Les Falles 2022 van arrancar a 
Massamagrell amb el tradi-
cional acte de la Crida el dia 

27 de febrer. Les set comissions 
del poble és reuniren a la plaça 
Martínez Beneyto per a realitzar 
una tradicional cercavila per les 
rodalies del poble fins a aplegar 
a la plaça Constitució. Després, 
al balcó de l’ajuntament donaran 
pas al començament de les anhe-
lades festes, amb la crida de les 
falleres majors de les comissions 
del poble.
El cap de setmana passat va ser 
el torn de l’acte d’exaltació de les 
falleres majors al centre cultural 

de Massamagrell, entre altres fes-
tejos.
Un any que és molt especial per 
a tots els fallers i falleres de Mas-
samagrell, i de tota la comarca, 
ja que després de dos anys sense 
festa al mes de març, les falles tor-
nen per ressorgir amb més o igual 
passió que sempre.
La programació continúa el dia 
12 de març, moment de gaudir de 
la Cavalcada del Ninot, on les co-
missions falleres trauran a relluir 
el seu sentit de l’humor i sàtira 
recorrent els carrers del municipi. 
La concentració de les comissions 
serà en la Plaça la Nòria, per a do-

nar inici a l’acte als 18.00 hores.
La vesprada del 16 de març serà el 
moment en el qual les comissions 
recolliran els premis als seus mo-
numents fallers.
El 18 tindrà lloc un dels actes més 
esperats de la setmana fallera, 
l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu 
dels Desemparats. Als 17.15 serà 
la concentració de quatre comis-
sions falleres: L’Amistat, Plaça Im-
maculada, Rei en Jaume i Mas de 
Grell. A les 17.45 serà el torn de les 
altres tres: Raval, Casets i Tro. To-
tes elles realitzaran un recorregut 
fins a aplegar a l’església de Sant 
Joan Evangelista, on depositaran 

els seus desitjos en forma de flors 
als peus de la Verge.
El 19 de març, dia de San Josep, 
des de l’Avinguda Magdalena 
s’iniciarà una cercavila a les 11.30 
que acabara amb la missa en ho-
nor al patró. Després de la missa, 
aniran tots junts a la plaça de la 
Nòria per a disparar la mascletà.
Finalment, a les 22.00 hores, és 
donarà fi a les festes falleres cre-
mant cadascun dels monuments 
fallers segons l’ordre obtingut als 
premis. Començarà la setena falla 
classificada i acabaran la nit de la 
cremà amb la primera classifica-
da.

LA CREMÀ DELS MONUMENTS, SERÀ SEGONS L’ORDRE OBTINGUT ALS PREMIS, COMENÇANT PER LA SETENA
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La protagonista de les falles 
a Massalfassar és la comis-
sió La Plaça, que aquest 

2022 viurà amb més ganes si 
cap la setmana fallera, ja que 
dos anys sense festes al març, 
fan que fallers i falleres tinguen 
molta il·lusió de viure-les amb 
passió. Ganes que als carrers 
faça olor a pólvora, que se sen-
ta el so dels petards i la música 
de les Bandes, i que el color de 
la indumentària valenciana i els 
monuments okupen el munici-
pi.
   Per això aquests dies tindran 
un àmplia programació d’actes. 
El dia 12 de març serà un dia in-
tens, a les 12.15 es durà a terme 

la Crida; després, serà el torn 
d’assaborir les Calderes i a partir 
de les 18.30, la Cavalcada. Per a 
acabar aquesta jornada fallera, a 
la nit, ball en el Casal. L’endemà, 
la comissió aprofitarà per a 
avançar treball de la plantà de la 
falla, situant en la demarcació el 
cos central del monument, feina 
que es rematarà el 15 de març, 
dia de la plantà oficial.
El dia 16, a les 18 hores, hi ha 
programada una xocolatà, sub-
vencionada per l’Ajuntament.
   El 17 de març serà el torn per 
a que’ls infantils puguen passar-
ho genial amb múltiples jocs. Ja 
a la nit serà el moment dels pla-
ybacks en el saló d’actes.

Massalfassar 
encén la metxa 
de les Falles

EL 12 DE MARÇ HI HAURÀ CALDERES

Imatge de la Comisió Fallera La Plaça  de Massalfassar

P.I: Iker López i F.M.I: Paula Izquierdo                  Fallera Major:  Núria Andreo                              President: Óscar López

   El 18 se celebrarà la tradicio-
nal ofrena a la Mare de Déu 
dels Desamparats i a la nit, ball 
en el casal. Per a acabar la set-

mana fallera, el 19 de març, co-
mençarà el dia amb un pasaca-
rrers i la missa en honor a Sant 
Josep. Després, es realitzarà un 

vi d’honor i una mascletà. A la 
nit serà el moment d’acomiadar-
se de les Falles de 2022 amb la 
Cremà dels monuments.
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Tornen les Falles a Museros
LES DUES COMISSIONS DEL MUNICIPI ESPEREN AUGMENTAR EL SEU CENS EN EL SEGÜENT EXERCICI

Estimats veïns i veïnes, l’olor de 
pólvora, la llum, el color i la mú-
sica als carrers torna una vegada 
més a Museros. Després de dos 
anys marcats per la crisi sanitària, 
enguany per fi podrem gaudir de 
la nostra tradició i cultura. 

Des d’ací, m’agradaria felicitar 
la comunitat fallera pel gran es-
forç que ha realitzat durant tota 
aquesta atípica situació. Les dos 
comissions del nostre municipi 
han demostrat el seu compromís 
i dedicació amb Museros. Però, 
també m’agradaria posar en valor 
el sacrifici de tot el sector faller 
que s’ha vist econòmicament per-
judicat per la pandèmia. 

Gràcies a l’esforç de la nostra 
ciutadania, hui podem celebrar 
aquestes Falles amb il·lusió i en-
tusiasme. Unes dates que estaran 
plenes d’esdeveniments perquè 
tota la població de Museros puga 
apreciar el nostre patrimoni. En la 
fi d’aquest cicle faller, els nostres 
monuments lluiran als carrers 
perquè les comissions visquen 
aquestes Falles com es mereixen. 

Finalment, m’agradaria felicitar 
les falleres majors i els presidents 
de la Falla de Museros i la Fa-
lla El Castell per demostrar tant 
d’aguant i ser la representació 
de la nostra cultura, entusias-
me, passió i dedicació. Espere 
que gaudiu d’aquestes esperades 
Falles, com recompensa a tot el 
sacrifici que han realitzat les co-
missions durant tot aquest temps 
d’espera.

El compte enrere per a gaudir de 
la nostra festa ja ha començat. 
Confie que la població i la comu-
nitat fallera de Museros aculla 
aquestes esperades Falles amb 
responsabilitat i complint amb les 
mesures sanitàries. 

Visca les Falles!

Alcaldessa de Museros

Cristina Civera

SALUDA

Falla Museros                                                                                                                                                                             Falla Museros

Falla El Castell de Museros                                                                                                                                                   Falla El Castell de Museros

El poble de Museros es pre-
para per a viure les falles in-
tensament, després de dos 

anys en què les falleres i fallers 
de la localitat no han pogut lluir 
els seus millors gal·les, ni gaudir 
dels seus monuments, de l’olor a 
pólvora, ni de la música als seus 
carrers.
   Per això, les dues comissions 
del municipi esperen amb gran 
il·lusió la setmana fallera.
   Tal com va ocórrer en altres po-
blacions de l’Horta, el mes de set-
embre, van decidir no celebrar les 
falles i esperar a març de 2022, per 
a gaudir-les amb la major norma-
litat possible, “encara que sempre 
respectant la normativa que mar-
que la situació sanitària”, compten 
al periòdic El Meridiano els dos 
presidents: Sergio de la Falla de 
Museros i Paco de El Castell.
   El primer cap de setmana de 
març, del 5 al 6, Museros donaren 
el tret d’eixida a les festes josepfi-

nes amb la tradicional Crida i una 
jornada de convivència entre totes 
dues comissions, que abans van 
acudir a l’Encontrà de falles de 
l’Agrupació de l’Horta Nord.
   Paco Costa, president de El Cas-
tell, porta més de 25 anys al cap-
davant de la seua comissió i as-
segura que “van intentar fer tots 
els actes que normalment des-
envoluparíem adaptant-nos a la 
normativa”. Per això tenen previst 
realitzar sopars, menjars, verbe-
nas, un dia dedicat als infantils... 
tots els actes que es realitzarien 
qualsevol mes de març anterior a 
la pandèmia. Tant El Castell com 
la Falla de Museros compten amb 
un responsable Covid, que vetlarà 
perquè es complisquen ha rajata-
bla les mesures sanitàries i siguen 
unes festes segures.
  Quant a la programació, totes 
dues comissions destaquen la 
vesprada del 18. Fallers i falleres 
de cada comissió recolliran a les 

seues màximes representants per 
a realitzar de manera conjunta 
un dels actes més emotius de la 
setmana fallera, l’Ofrena de flors 
a la Verge, en la qual homes, do-
nes i xiquets podran desfilar sen-
se màscareta fins a la porta de 
l’Església, per a oferir les seues 
promeses i flors a la mare de Déu.

Missa de San Josep
Un dia més tard tornaran a 
l’Església per a realitzar la tradi-
cional missa de San Josep i des-
prés tindrà lloc una mascletà que 
organitzen de manera conjunta.
Dies abans, el 12 de març, serà el 
torn de la divertida Cavalcada de 
Disfresses que recorrerà els ca-
rrers de la localitat fent gaudir a 
grans i xicotets.
  Quant a l’exercici faller viscut, 
Sergio Sánchez destaca que la Fa-
lla de Museros, durant 2021/22 ha 
estat realitzant accions solidàries: 
donacions de sang, recollides 

d’aliments, de taps per a mobiliari 
urbà... A més, aquests dies van re-
alitzar una visita als majors d’una 
residència per a homenatjar-los 
pel seu paper durant la pandèmia.
   D’altra banda, amb més de 400 
fallers entre les dues comissions, 
els seus censos han patit la crisi sa-
nitària de manera diferent, men-
tre que la la comissió El Castell ha 
acusat la pandèmia descendint el 
nombre de fallers en el seu cens 
de manera notable, el president 
de la Falla de Museros afirma que 
les xifres de la seua comissió no 
han patit grans canvis, “fins i tot 
en les últimes setmanes ha aug-
mentat el nombre de fallers”.
   Una bona notícia per a la recu-
peració de la festa en la localitat 
i que esperen que en el següent 
exercici seguisca la mateixa ten-
dència, tant en aquesta comissió 
com a El Castell, que espera que 
en 2022/23 “tornen molts a ser fa-
llers”.

P.I: Iker López i F.M.I: Paula Izquierdo                  Fallera Major:  Núria Andreo                              President: Óscar López
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A Moncada està tot preparat 
per a celebrar les anhela-
des Falles de 2022. Torna 

la festa amb la normalitat que per-
met la situació sanitària i les huit 
comissions del municipi esperen 
gaudir amb il·lusió cadascun dels 
actes que tindran lloc aquests dies.
Les Falleres Majors de Moncada, 
Maria Gutiérrez i Irene Gimeno i 
les seues Corts d’Honors esperan 
gaudir de la festa orgulloses de ser 
les màximes representants de la 
festa en la seua població.

Programació
En quant a la programació, el dia 
12 de març es desenvoluparà a 
partir de les 18 hores el Carreto-
tuning amb el recorregut habi-
tual. A les 21 hores tindrà lloc en 
el Merkaparking una jornada de 
Convivència i a les 23.45 es realit-
zarà una mascletà nocturna en la 
Plaça Sant Jaume.
  El dia 15 serà el dia de la plantà 
del monument municipal. El 16 de 
març a partir de les 18 hores tindrà 
lloc el lliurament de premis en la 
Plaça Sant Jaume.

Les huit comissions 
falleres de Moncada viuen 

estos dies amb il·lusió

Imatge de la Crida 2022

Falleres Majors de Moncada, Maria Gutiérrez i Irene Gimeno

  Un dels moments més esperats 
pels fallers i falleres serà l’Ofrena a 
la Verge, que es durà a terme el 18 
de març.
Per a concloure l’exercici faller, el 
dia 19 de març, dia de Sant Josep, 

serà el torn de la missa en honor 
al patró, ofrena i mascletà. Ja a la 
nit, a partir de les 21 hores, les fla-
mes convertiran en cendres la falla 
municipal.

A les portes dels dies grans 
de les festes josefines, els 
nostres pobles comencen a 
invadir-se d’un fulgor que 
s’ha mantingut latent du-
rant mesos. Les llums estan 
preparades, els blusons ja 
llueixen pels carrers i els pe-
tards anuncien el que està 
per vindre. Per fi, març tor-
na a ser sinònim de Falles. 
Han sigut temps difícils per 
al col·lectiu faller, que ha vist 
cancel·lades les seues festes 
en dos ocasions; però amb la 
mateixa essència de la nos-
tra festa, ha sabut ressorgir, 
adaptant-se a noves realitats. 
Un clar exemple de resilièn-
cia i de com, amb coratge i 
unió, es poden superar les 
adversitats. 

Perquè en cap moment hem 
perdut l’esperança de viure 
de nou la nostra festa i vibrar 
amb totes eixes emocions 
i sensacions tan especials 
que els valencians i valen-
cianes coneixem de veres. 
Els passacarrers alegrant els 
matins, els nostres xiquets i 
xiquetes disfrutant en família 
dels petards, les comissions 
desfilant amb fervor cap a 
la Mare de Déu, les nits de 
música i diversió, la cendra 
final que ens plena els ulls 
de llàgrimes...I ha sigut esta 
flama encesa, plena de con-
fiança, la que ara ens perme-
trà viure unes festes de retro-

Alcaldessa

Amparo Orts

SALUDA baments i de valorar, encara 
més, tota la seua grandesa.

Les Falles són germanor i vin-
cle, són vida als Casals, que 
s’omplin de somriures i vivèn-
cies. Són arrels, reafirmació de 
la nostra identitat, tradicions 
que es perpetuen i mimen any 
rere any. I són, com no, festa 
al carrer, optimisme i bon hu-
mor. Un cúmul d’ingredients 
que aconsegueixen que tota la 
societat valenciana visca amb 
intensitat i connexió esta set-
mana gran. Estic segura  que, 
enguany, tots i totes tancarem 
per un moment els ulls, assimi-
lant la combinació de música, 
pólvora i alegria, i sentirem 
com mai l’orgull de saber que 
les Falles són Patrimoni de la 
Humanitat. 

A Moncada ho tenim tot prepa-
rat per a acompanyar a les huit 
comissions falleres en estos 
dies. Algunes d’elles celebren 
enguany importants aniver-
saris: la Falla d’El Poble i El 
Mercat complixen 40 anys; la 
Falla Badia celebra el seu 35é 
aniversari, i la Falla Les Eres 
i El Palmar els 25 anys. Junt 
amb la Falla Tos Pelat, la Falla 
La Tauleta i la Falla Amics de 
Masies, ompliran els nostres 
carrers de l’ambient festiu que 
tant hem enyorat. Des d’ací vos 
convide a exaltar, junts i juntes, 
la vostra devoció per les Falles, 
perquè la ciutat de  Moncada 
s’invadisca de goig i fervor. I 
espere, de tot cor, que estos 
dies vos retornen tota l’entrega 
que heu demostrat durant es-
tos mesos. 

En este 2022 renaix la il·lusió, i 
per això confie  que tots i totes 
viurem estos dies tan anhelats 
amb seny, units en el respecte i 
amb ganes de fer d’estes Falles 
un rècord inesborrable.  Falle-
res, fallers, veïns i veïnes dels 
nostres pobles, vos espere en 
els carrers per a fer gran la nos-
tra festa.
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Les falles estan de tornada. Des-
prés d’una etapa d’incertesa i de 
viure les falles atípiques que cre-
marem el passat estiu, renaixeran 
per a cremar-se el 19 de març. Una 
de les virtuts més recognoscibles 
del nostre poble és la capacitat 
d’implicació i participació festiva 
entorn dels costums i les tradi-
cions més arrelades, eixint al ca-
rrer de forma cíclica. 

I ara és el moment de recuperar 
els cicles tal com els coneixíem. 
Perquè les Falles de Mislata són un 
símbol de la nostra societat, uni-
xen amics, veïnat i col·lectius.
Les nostres Falles formen part del 
Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat i lluiten any rere any per 
donar-se a conéixer i obrir-se a 
tota la ciutadania. L’art, la música, 
l’artesania de la nostra indumen-
tària, l’espectacle de la pirotècnia, 
i la convivència dels casals, plens 
d’activitat cultural al llarg de l’any, 
són mostres a preservar de la nos-
tra cultura popular i de la nostra 
història compartida. I per això, en 
aquest nou temps hem de donar-
les major protagonisme, han de 
tornar a refermar la seua creativitat 
i la magnitud de la convivència de 
la societat mislatera.

Amb totes les mesures de segure-
tat sanitària, donem benvinguda a 
la festa que inaugura la primavera. 
Convidem a totes les persones a 
compartir les Falles de Mislata al 
carrer per a donar-li més ressò a 
la nostra gran exposició de cultura 
popular, d’art i artesania, de mú-
sica de banda i celebració. Com 
sempre, tot botarà foc, i amb les 
noves idees donarem inici a una 
etapa encara millor.

Las once comisiones loca-
les de Mislata, que reúnen 
a cerca de 10.000 falleros y 

falleras, lo tienen ya todo prepa-
rado para revivir, casi con norma-
lidad, la fiesta de las Fallas que la 
pandemia ha truncado en los dos 
últimos años. Seis meses después 
de unas fallas atípicas en el mes de 
septiembre, la música, el color y la 
pólvora volverán a dejarse sentir 
por las calles de la ciudad.
  El alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, que se suma cada año a 
las fiestas como uno más, destaca 
como una de las virtudes más re-
conocibles de nuestro pueblo “la 
capacidad de implicación y parti-
cipación festiva en torno a las cos-
tumbres y tradiciones más arrai-
gadas, saliendo a la calle de forma 
cíclica. Ahora es el momento de 

recuperar los ciclos tal y como los 
conocíamos porque las Fallas de 
Mislata son un símbolo de nuestra 
sociedad, unen a amigos, vecinda-
rio y colectivos”, señala.
  Tras la plantà de los monumen-
tos, todas las comisiones se unirán 
en varias ocasiones durante la se-
mana en diferentes actos conjunto 
organizados por la Agrupación de 
Fallas y el propio Ayuntamiento, 
como la firma en el Libro de Ho-
nor de la ciudad o el homenaje 
con flores a San José y a la patro-
na, la Mare de Déu dels Àngels, el 
mismo día 19 de marzo antes de 
proceder a la cremà. 
  Las comisiones mislateras serán 
también las que abran la ofrenda a 
la Verge dels Desamparats en Va-
lència el próximo día 17 de marzo. 

Premios
Este año, además, será especial 
en las Fallas mislateras, ya que a 
los tradicionales galardones que 
otorga la Junta Central Fallera a los 
distintos monumentos, -basán-
dose en la originalidad, la calidad 

El arte, la música, la pólvora 
y la tradición vuelven a las 

calles de Mislata por Fallas
LA POBLACIÓN CUENTA CON ONCE COMISIONES Y CERCA DE 10.000 FALLEROS 

Alcalde

Carlos Fernández Bielsa

Pasacalle fallero en Mislata

SALUDAtécnica o el ingenio y gracia-, se 
une una nueva categoría que se-
rán premiada por primera vez en 
la historia de las Fallas de Mislata, 
y cuyos premios serán concedidos 
por el propio Ayuntamiento. 
Se trata del ‘Premio de medio am-
biente en Fallas’. 
  El Ayuntamiento pretende con 
ello visibilizar la importancia de la 
lucha contra el cambio climático 
y la urgente necesidad de enca-
minarse hacia una sociedad más 
sostenible y ecológica. Por ello, 
los monumentos deberán refle-
jar alguna de las cuatro temáticas 
propuestas por el jurado que son: 
la economía circular, la Tierra, flo-
ra, fauna y el suelo, el agua y por 
último la salud, el bienestar y la 
alimentación. Por supuesto, el ju-
rado, además de la originalidad, la 
estética, la crítica y la creatividad 
habituales, valorará el uso de ma-
teriales sostenibles en la construc-
ción de la escena.
  Por otro lado, el Ayuntamiento 
de Mislata concederá un año más 
el ‘Premio Fallas por la Igualdad’, 
que cumple cuatro ediciones. Esta 
distinción busca integrar y conso-
lidar la perspectiva de género en la 
gestión de la cultura y el ocio del 
municipio.  El jurado otorgará los 
premios siguiendo criterios como 
la promoción de la igualdad, la no 
discriminación por razón de sexo 
y la utilización de un lenguaje y 
de imágenes no sexistas. Además, 
también vuelve el ‘Premio a la Me-
jor Crítica Local’.  
 Este premio busca fomentar el 
espíritu en la crítica local que tan-
tas veces muestra la realidad de la 
ciudad. El jurado premiará aquel 
monumento que mejor represente 
la proximidad de la crítica a la ac-
tualidad local, así como el pareci-
do a los personajes del municipio, 
lugares, tradiciones o entidades de 
Mislata. 
  Como comenta el concejal de Fa-
llas, Teo Núñez, “de forma transi-
toria, hemos perdido el espíritu de 
la participación, la presencia en 
nuestras plazas, calles y casales. 
Pero también a muchas personas 
importantes, que hoy son un refe-
rente a seguir. Las homenajeare-
mos de la mejor manera que sabe-
mos: con la música, la pólvora, el 
fuego y su llama depuradora que 
hace borrar lo negativo y volver-
nos a ilusionar”. 

Las comisiones mislateras 
serán también las que abran 

la ofrenda a la Mare de 
Déu dels Desemparats en 

València el día 17
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L’Ajuntament de Paiporta, en 
col·laboració amb Junta Lo-
cal Fallera, ha presentat la 

programació per a les Falles 2022 a 
Paiporta. La Junta Local Fallera i 
les sis comissions paiportines han 
preparat un programa d’activitats 
molt festiu amb els esdeveniments 
pirotècnics i l’ofrena com a centre 
de les propostes falleres.

Mascletades diàries
Un dels grans atractius enguany 
seran les mascletades diàries, que 
es dispararan al Pont Vell. Tam-
bé serà aquest l’emplaçament del 
castell de focs artificials de la Nit 
del Foc, el dia 18, a les 00.30 hores. 
Aquest mateix dia també tindrà 
lloc la tradicional ofrena a la Mare 
de Déu dels Desemparats, a partir 
de les 18 hores.
   “Totes i tots estem desitjant re-
trobar-nos novament amb la nos-
tra festa i aquest serà l’any de les 
Falles. La família fallera paiportina 
ha fet un gran esforç i ara es mereix 
gaudir d’aquestes Falles plena-

ment”, ha manifestat l’alcaldessa 
de Paiporta, Maribel Albalat. 
   Per la seua part la regidora de 
Cultura i Festes, Esther Torrijos 
ha expressat “les ganes i la gran 
il·lusió que se sent entre la pobla-
ció paiportina per tornar a viu-
re la nostra festa i gaudir d’unes 
Falles que seran molt especials. 
La comunitat fallera paiportina 
compta amb la plena implicació i 
col·laboració municipal, que tam-
bé es suma a la festa.

‘Cant de l’estoreta’,
Després de la cancel·lació de les 
Falles en 2020, enguany, per terce-
ra vegada, se celebrarà el ‘Cant de 
l’estoreta’, el 10 de març, activitat 
pels carrers de la localitat destina-
da als més menuts i menudes de 
les falles, recuperada per la Junta. 
Una altra tradició que es reprén el 
dia 19 és la interpretació del pas-
doble ‘El Fallero’, a càrrec de les 
bandes de música, a partir de les 
13.50 hores en l’Església de Sant 
Jordi, després del trasllat de la 

imatge de Sant Josep. Prèviament, 
a les 12 del migdia, se celebrarà la 
missa en honor a Sant Josep. 
  Un dels moments més esperats 
serà l’entrega de premis a les co-
missions, que tindrà lloc la ves-
prada del dia 16 a l’esplanada de 
l’Auditori Municipal. 
  Les Falles de 2022 finalitzaran el 
dia de Sant Josep amb la cremà, 
un dels moments més especials de 
la festa. A partir de les 21.30 hores 
serà el torn  dels monuments in-
fantils i posteriorment dels grans, 
a partir de la mitjanit.
  Policia Local, Guàrdia Civil i Pro-
tecció Civil vetllaran per la ciuta-
dania i el correcte desenvolupa-
ment d’aquestes Falles en matèria 
de seguretat. A més, el personal de 
l’empresa municipal Espai també 
farà un esforç durant aquests dies 
festius per la correcta coordinació 
dels treballs necessaris per al bon 
funcionament dels actes. 
La programació completa es pot 
consultar a paiporta.es/programa-
ciofalles.

Paiporta es retroba amb les seues Falles
DESTACA L’OFRENA I LA NIT DEL FOC, QUE ES DISPARARÀ EN EL PONT VELL, COM A ACTES CENTRALS DE LA PROGRAMACIÓ

EL MERIDIANO L’HORTA   

LA MILLOR INFORMACIÓ
SEMPRE AMB TÚ, TAMBÉ EN LES XARXES SOCIALS

INFORMACIÓ DE QUALITAT

Més de 8.000 seguidors Més de 4.200 seguidors

Falleres Majors de Paiporta, Adriana Montoro y Sofía Aparisi junt a la Cort a la Crida

Imatge de la Crida 2022
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A poc a poc ens acostem al mes 
de març, mes anhelat per totes i 
tots els que vivim amb intensitat 
la nostra tradició més paternera i 
valenciana: les Falles, unes festes 
que ompliran de vida, sàtira, hu-
mor i germanor els carrers de la 
nostra Vila.

Després d’aquests dos últims 
anys en què no hem pogut viure-
les amb la intensitat que acos-
tumem, m’ompli de satisfacció 
dirigir-me a la gran família fa-
llera de Paterna amb alegria i 
agraïment. Alegria perquè les 
nostres falles tornen al seu mes 
i a les seues dates tradicionals i 
agraïment per haver sigut tot un 
exemple de responsabilitat en els 
moments més complicats.

Aquestes Falles 2022 seran les 
primeres organitzades per la 
nova Junta Local Fallera, amb 
la seua presidenta Amparo Gi-
ménez al capdavant. Estic segur 
que tot el treball i il·lusió amb 
les quals esteu realitzant els 
preparatius es veuran recom-
pensats amb unes festes plenes 
de felicitat i germanor, en les 
quals sempre podreu comptar 
amb el suport incondicional de 
l’Ajuntament i l’equip de govern.
Arantxa i Natalia, Falleres Majors 
de Paterna 2022 i Corts d’Honor, 
teniu la meua admiració i la de 
tots i cadascun dels veïns i veïnes 
de Paterna per haver fet un pas al 
capdavant en aquests temps tan 
complicats, demostrant el vostre 
compromís amb la nostra festa i 
amb la nostra ciutat.

Falleres i Fallers de Paterna vos 
convide a continuar fent gala 
d’una responsabilitat i prudèn-
cia irreprotxables en les quals les 
ganes de fer falla us òmpliguen 
de força i coratge per a tirar avant 
de manera segura les nostres tra-
dicions i costums més arrelats, 
perquè aquesta devoció per la 
festa ens caracteritza com a va-
lencians i paterners.

Visca les Falles!

Visca Paterna!

Alcalde

Juan Antonio Sagredo

SALUDA

Falleres Majors de Paterna junt a la Cort d’Honor, Presidenta de JLF i alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo

Imatge de la Crida                                                                                                                                                 Els Llibrets de Falla estaran a la Biblioteca a una nova secció

L’Ajuntament de Paterna ha 
llançat diferents campan-
yes municipals per a cons-

cienciar a la ciutadania sobre el 
reciclatge d’envasos i la igualtat 
durant aquestes Falles. 
   D’una banda, des de la regido-
ria de Serveis i Neteja que dirigeix 
Merche Navarro, el consistori s’ha 
adherit, un any més, a la campan-
ya impulsada per Ecovidrio per a 
fomentar el reciclatge d’envasos 

de vidre durant les Falles i que en-
guany té per lema “La Plantà del 
Vidre”, missatge i recomanacions 
amb les quals s’han retolat els 
contenidors de vidre pròxims als 
casals fallers.

Gots
D’altra banda, des de la regido-
ria d’Inclusió Social i Polítiques 
d’Igualtat a càrrec d’Isabel Segura 
es repartiran 3.000 gots de plàstic 

reutilitzables entre les diferents 
comissions amb el missatge “Als 
carrer de Paterna, despertà, más-
cletà i més igualtat”.
  Les regidores Merche Navarro 
i Isabel Segura juntament amb 
la regidora de Turisme, Cultura 
i Foc, Teresa Espinosa van pre-
sentar ahir en el Teatre Capri a 
les diferents comissions falleres 
de Paterna aquestes iniciatives 
orientades a conscienciar a la ciu-

tadania, i especialment als fallers/
as, sobre la importància de reci-
clar, reutilitzar i fer un consum 
responsable.
Tant Navarrés com Segura han 
assenyalat que “aquestes inicia-
tives tenen com a objectiu millo-
rar la taxa de reciclatge de vidre i 
plàstic enfortir el compromís de 
l’Ajuntament i de la nostra gran 
família fallera paternera amb el 
reciclatge i amb la igualtat”.

Paterna llança dues campanyes per a 
conscienciar sobre la igualtat i el 
reciclatge de vidre i plàstic en Falles

S’HAN RETOLAT ELS CONTENIDORS DE VIDRE PRÒXIMS ALS CASALS FALLERS

Presentación campaña Ecovidrio Fallas Paterna
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18 DE MARÇ
23:59 h. NIT DEL FOC

19 DE MARÇ
13 h. SOLEMNE MISSA EN HONOR A 
SANT JOSEP
Església de Sant Pere Apòstol
14:30 h. 14:30 h. MASCLETÀ
Parc Central
23 h. NIT DE LA CREMÀ

 

18 DE MARÇ
23:59 h. NIT DEL FOC

19 DE MARÇ
13 h. SOLEMNE MISSA EN HONOR A 
SANT JOSEP
Església de Sant Pere Apòstol
14:30 h. 

18 DE MARÇ
23:59 h. NIT DEL FOC

19 DE MARÇ
13 h. SOLEMNE MISSA EN HONOR A 
SANT JOSEP
Església de Sant Pere Apòstol
14:30 h. 14:30 h. MASCLETÀ
Parc Central
23 h. NIT DE LA CREMÀ

 

16 DE MARÇ
14 h. LECTURA DE PREMIS
18 h. LLIURAMENT DE PREMIS
Pl. Enginyer Castells

17 DE MARÇ
17 h. OFRENA
IInerari tradicionalIInerari tradicional

 

ACTIVITATS SUBJECTES ALS PROTOCOLS ANTI-COVID
RECOMANATS PER LES AUTORITATS SANITÀRIES

MÉS INFORMACIÓ A LES XARXES SOCIALS DE
JUNTA LOCAL FALLERA

PROGRAMACIÓ FALLES PATERNA 2022

Arantxa 
Giménez 
Gasca 
FALLERA MAJOR 
INFANTIL 
DE PATERNA
20222022

Natalia 
Marrnez 

Barea
FALLERA 

MAJOR 
DE PATERNA

20222022

11 I 12 DE MARÇ
NIT D’ALBAES

12 DE MARÇ
12 h. CONCURS DE PAELLES
Parc Central

15 DE MARÇ
NIT DE LA PLANNIT DE LA PLANTÀ

 

Estoreta de ferro a Paterna per a 
retre homenatge a les Falles
La gran família fallera de Pa-

terna compta ja amb un mo-
nument dedicat a les Falles 

de la ciutat. Es tracta d’una estore-
ta de ferro, obra de l’escultor valen-
cià Toni Marí, de 6 metres d’altura 
i una base de 4 metres quadrats, 
que s’ha emplaçat en el cèntric 
enclavament enjardinat conegut 
com a Parc de l’Escórpora.
  Fa uns dies, l’Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo juntament 
amb la regidora de Turisme, Cul-
tura i Foc, Teresa Espinosa es van 
donar cita en l’escultura acom-
panyats per membres de l’equips 
de govern i la corporació munici-
pal, l’artista Toní Marí, Junta Local 

Fallera (JLF) així com les Falleres 
Majors de Paterna, Natalia Martí-
nez i Arantxa Giménez i les seues 
corts d’honor per a celebrar el seu 
plantà a la ciutat en un emotiu 
acte en el qual es van depositar 
flors blanques als peus del monu-
ment a favor de la pau i en solida-
ritat amb el poble ucraïnés.
  Durant les seues intervencions, 
tant el primer edil com l’escultor 
i la presidenta de JLF, Ampa-
ro Jiménez van tindre paraules 
d’esperança i il·lusió davant la 
imminent celebració de les Falles 
al mateix temps que van agrair a 
l’anterior junta directiva de JLF la 
seua implicació en la consecució 

d’aquest homenatge artístic que 
representa a tot el col·lectiu faller 
paternero.
  I és que foren les pròpies comis-
sions falleres, a través dels seus 
representants i mitjançant una 
consulta, les que van triar que la 
temàtica de la futura escultura 
fora una estoreta d’andròmines 
vells en tribut a l’origen de les Fa-
lles.
  L’estoreta, emplaçada en la cèn-
trica zona enjardinada del carrer 
Major cantonada amb el carrer Vi-
cente Lerma, més coneguda com 
a parc de l’Escórpora, forma part 
del recorregut d’alguns dels actes 
fallers més importants que se ce-

L’Ajuntament de Paterna ha ha-
bilitat en el Gran Teatre Antonio 
Ferrandis de la ciutat com a Punt 
d’Ajuda oficial per a Ucraïna.
  Amb l’objectiu d’aconseguir una 
ajuda el més eficaç possible i des-
prés de consultar-lo amb diferents 
organismes oficials, el consistori 
ha acordat que la recollida de ma-
terial humanitari se centre exclu-
sivament en mantes.
  I és que donades les temperatu-
res extremes, la qual cosa més ne-
cessiten amb urgència són mantes 
per a protegir la població del fred.
  D’aquesta manera, tots els ciuta-
dans que vulguen col·laborar do-
nant aquest tipus d’articles poden 
acostar-se a partir de hui al Gran 
Teatre, de dilluns a dijous en ho-
rari de demà de 07.30 a 15 hores 
i de vesprada de 17 a 21 hores, els 
divendres de 07.30 a 15 hores i els 
dissabtes de 10.45 a 13.15 hores.
 De la mateixa manera, 
l’Ajuntament continua visibilit-
zant la seua solidaritat amb el po-
ble ucraïnés il·luminant cada nit 
la façana del consistori amb els 
colors de la bandera d’Ucraïna, 
on penja a més una pancarta en 
rebuig a la guerra. Així mateix, 
el consistori paterner se sumarà 
demà a la concentració silencio.

PATERNA

HABILITA EL GRAN TEATRE 
COM A PUNT D’AJUDA PER A 
UCRAÏNA DE RECOLLIDA DE 
MANTES

lebren a la ciutat com l’Ofrena o 
la Nit d’albaes. El monument re-
presenta l’origen de les Falles, que 
es remunta a l’antiga tradició dels 
fusters, que en vespres del seu pa-
tró San José i per a celebrar la fi de 
l’hivern, acumulaven i cremaven 
andròmines velles de fusta enfront 

dels seus tallers.
   “Amb la plantà d’aquest monu-
ment retem homenatge a les Falles 
de la població de Paterna, que any 
rere any, omplin la nostra Vila de 
foc, molta germanor i emocions”, 
resa la seua placa commemorati-
va.

L’escultura de ferro és obra de l’artista valencià Toní Marí
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La ciutat de Torrent es pre-
para per a viure les Falles 
2022, una data marcada en 

el calendari per a tots els torren-
tins i torrentines, que ja senten 
l’emoció i la il·lusió que caracterit-
zen aquestes festes.
  “Volem traslladar l’esperit de les 
Falles celebrades el setembre pas-
sat a aquest mes de març, de ma-
nera que tots i totes puguem gau-
dir d’estes dates tan assenyalades”, 
ha manifestat el regidor de Festes, 
José Pascual Martinez, qui ha afe-
git que “el comportament i la con-
ducta de les comissions falleres ha 
sigut sempre exemplar, per la qual 
cosa estem segurs que les Falles de 
2022 tindran lloc de la millor ma-
nera possible”.
   A més, l’edil ha anunciat que 
l’Ofrena es farà en un sol dia, com 
la passada edició de les festes. 
Una altra de les novetats que ha 
explicat el responsable de l’Àrea 
de Festes és que en esta ocasió les 
mascletades tornaran a fer-se en la 
plaça del Bisbe Benlloch, al costat 
de l’edifici consistorial. D’esta ma-
nera, el dia 16 de març la pirotèc-
nia serà de la Reyes Martí; el dia 17 
serà el torn dels germans Caballer, 
els quals també estaran a càrrec de 
la mascletada del dia 19; mentre 
que Zarzoso dispararà la máscle-
tada del dia 18 de març, a més del 
castell de focs artificials de la Nit 
del Foc, que començarà a les 20.45 

des de la pista de patinatge de Parc 
Central.
 
Servei de TorrentBus debades
Per a celebrar el XX aniversari 
del servei de transport públic To-
rrentBus, el consistori va habili-
tar el mes de febrer passat aquest 
servei de manera gratuïta fins al 
pròxim 20 de març, de manera que 
s’oferirà aquest tipus de cobertura 
durant les festes falleres de 2022, 
amb l’objectiu de facilitar el trans-
port dels fallers i falleres que ho 
desitgen.

Premis Violeta 
Un any més, el consistori fomen-
ta la igualtat en les festes falleres 
i convoca els Premis Violeta. Es 
tracten d’uns guardons creats 
des de la Delegació de la Dona 
de l’Ajuntament de Torrent, en 
col·laboració amb la Junta Local 
Fallera, que reconeixeran amb tres 
premis els monuments de totes 
aquelles comissions que no facen 
ús d’un llenguatge sexista, dignifi-
quen el paper de la dona dins de la 
festa fallera i eviten escenes amb 
la dona com a objecte sexual.
L’Ajuntament també premiarà l’ús 
i correcció del valencià de les co-
missions falleres, que es dividei-
xen en els premis a les llegendes 
dels monuments fallers i dels lli-
brets, a través de l’Oficina de Pro-
moció i Ús del Valencià.

Torrent, ciutat 
fallera

NOMBROSOS ACTES PER A LA SETMANA DE FALLES

Fallera Major de Torrent, Sara Garrigues, i la seua Cort D’Honor

Fallera Major Infantil de Torrent, Paula Alapont, i la seua Cort D’Honor

L a plaça de Sant Roc fou, diu-
menge passat, l’escenari del 
Cant de l’Estoreta, un dels 

actes infantils més tradicionals del 
calendari previ als dies centrals de 
les festes falleres i que organitza 
des de fa més de quaranta anys la 
falla Plaça Sant Roc. El tradicional 
acte va estar presidit per la fallera 
major infantil de Torrent, Paula 
Alapont, i la seua cort d’honor, al 
costat de la fallera major infantil 
de la comissió organitzadora, Ju-
dith Bonales, i el president infan-
til, Nicolai Simarro. Així mateix, 
també hi assistiren l’alcalde Jesús 
Ros, el regidor de Festes, José Pas-
cual Martínez, i altres membres 
de la corporació municipal, els 
quals van poder gaudir amb les 

interpretacions d’escenes o fets 
tradicionals valencians, així com 
de l’homenatge a algun reconegut 
personatge, a càrrec dels xiquets 
de les comissions falleres.
 Cal destacar que en aquesta edi-
ció van participar una desena de 
comissions, i que actuaren amb 
l’ordre següent:: Carrer Toledo, 
Ramón y Cajal, Àngel de l’Alcàsser, 
Escultor Vicent Pallardó, Lope de 
Rueda i Verge del Puig, Sedaví, Se-
gon Tram Avinguda, Camí Reial, 
Avinguda Reina Sofia, Sant Roc. 
Foren premiades la falla Segon 
Tram Avinguda en la categoria de 
Millor Conjunt, la falla Carrer To-
ledo en la modalitat de Millor Xi-
quet Típic i, per últim, la falla Se-
daví al Millor Cant.

Les falles de Torrent Segon 
Tram Avinguda, Carrer 
Toledo i Sedaví, premis del 
Cant de l’Estoreta
ÉS UN DELS ACTES INFANTILS MÉS TRADICIONALS 
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La Pobla de Farnals i 
Massamagrell creen les 
primeres comissions de treball 
del Consell de Salut

La Pobla de Farnals i Massa-
magrell, municipis pertan-
yents a la mateixa àrea bàsica 

de salut, van crear el passat mes de 
novembre el consell per a obrir lí-
nies de treball i sinergies entre els 
diferents col·lectius poblacionals 
amb els quals millorar l’aspecte fí-
sic i mental de la població.
  Així, el Consell de Salut s’ha reunit 
esta setmana en la seua segona ses-
sió al saló de plens de l’Ajuntament 
de La Pobla de Farnals on s’ha 
aprovat el reglament de règim in-
terior i s’han establert les primeres 
comissions de treball per a establir 
pautes esportives i sanitàries per 
afavorir un major benestar per al 
veïnat.
  Formen part del consell represen-
tants dels Ajuntaments de la Pobla 
i de Massamagrell, a més de repre-
sentants dels centres educatius, de 
les associacions de col·lectius amb 
diversitat funcional, de les associa-
cions de jubilats, associacions de 
mares i pares, ames de casa, els tèc-
nics esportius i altres persones amb 

incidència a nivell sanitari sobre 
els habitants de les dos localitats. 
La Conselleria de Sanitat també hi 
forma part com a integrant i coor-
dinadora del Consell de Salut.
  Entre les qüestions plantejades 
destaca la necessitat de la millora 
de l’estat mental dels xiquets i ado-
lescents que han patit l’aïllament 
durant la pandèmia, la necessi-
tat d’oferir tallers formatius sobre 
qüestions d’alimentació saluda-
ble, exercicis per a la vida diària, 
la proposta per aconseguir la re-
cepta sanitària com una pauta per 
a millorar malalties metabòliques 
o fins i tot les possibles situacions 
d’aïllament social a través de 
l’esport. La regidora de Salut de la 
Pobla, Carmen Alcíbar, ha manifes-
tat que amb la creació del consell, 
“volem para atenció a dificultats 
vitals que sovint passen desaperce-
budes per treballar aspectes molt 
importants als quals el sistema sa-
nitari no pot arribar si no és amb 
la proximitat de les persones que 
formem part del poble”.

Obres per a previndre inundacions a la zona 
est del casc urbà a La Pobla de Farnals

L’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals a través de Global 
Omnium, empresa gestora 

del servei de l’aigua i el clave-
gueram en la localitat, ha co-
mençat les obres de millora a la 
xarxa de sanejament en la zona 
est del nucli urbà, per a eliminar 
els problemes d’insuficiència de 
capacitat de la xarxa que gene-
ren inundacions en èpoques de 
pluja intensa.
  La regidora de Medi ambient, 

Transport, Energia, Indústria i 
Serveis, Maria Luisa Aragó, ha 
visitat els treballs, que inclouen 
l’execució de més de 700 metres 
de col·lectors de grans diàme-
tres, fins als 1.500 mm. Els ope-
raris han començat a treballar al 
carrer Estatut de l’Autonomia, 
seguiran pel carrer Sagunt i con-
clouran en l’Avinguda País Va-
lencià a finals any. 
   “Es una actuació molt impor-
tant per al poble amb la qual 

volem resoldre el problema his-
tòric que suposa l’acumulació 
de l’aigua de pluja en alguns 
trams”, ha explicat la regidora 
del departament. 
   Tanmateix, Aragó ha mani-
festat la intenció del consistori 
“per seguir treballant de forma 
transversal amb els municipis 
del nostre voltant per aconse-
guir la major eficiència i soste-
nibilitat en relació als recursos 
hídrics”.

L’olor a pólvora, la música i la 
festa han tornat als carrers 
de la Pobla de Farnals amb 

la celebració de l’acte de la Cri-
da de les Falles. Les cinc comis-
sions de la localitat es reuniren 
a la plaça Sant Vicent on van ser 
rebudes pels representants muni-
cipals. El regidor de festes, Sergio 
Cebrián, va obsequiar a les falle-
res majors amb rams de flors i tot 
seguit s’inicià una cercavila pels 
carrers del Poble. En tornar a la 
plaça, les màximes representants 
del món faller pujaren al balcó de 
l’Ajuntament, des d’on les falleres 
majors de Ramonet el Traquer, 
Celia Valero i Esperanza García, 
donaren inici amb els seus parla-
ments a la tan esperada celebra-
ció de la festa després de dos anys 
de pandèmia.
  L’alcalde de la Pobla, Enric Pa-

lanca, va cloure l’acte donant la 
benvinguda a les comissions fa-
lleres, es va referir a la situació 
sanitària que per fi permet revifar 
les flames del sentiment valencià, 
i va mostrar de forma contun-
dent la seua condemna a la gue-
rra d’Ucraïna. Per la seua part, la 
regidora de cultura de la Pobla i 
també fallera, Dolors Fontestad, 
ha expressat que va ser una re-
trobada “molt esperada per tots 
i totes els que formem part de les 
comissions del municipi, que es-
perem amb molta il·lusió poder 
celebrar amb la màxima normali-
tat possible la nostra tradició tan 
arrelada al voltant de la festa de 
Sant Josep”.
  La Crida va finalitzar amb el re-
partiment de xocolate i dolços per 
part de les falles a totes les perso-
nes assistents

La Pobla de 
Farnals compta 

amb cinc comissions
CRIDA AMB XOCOLATE I DOLÇOS



EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA

EDICIÓ nº 22 - MARÇ 2022

En aquesta edició:

PETARDS 
I COM FER UN NINOT

NORMES PER A TIRAR 
PETARDS

LLENÇAR PETARDS 
ÉS MOLT DIVERTIT, 
PERÒ RECORDA 
LLENÇAR NOMÉS 
AQUELLS QUE SÓN 
PER A LA TEUA 
EDAT I SEMPRE 
ACOMPANYAT D’UN 
MAJOR

L. López

Si volem tirar petards ho 
hem de fer amb precaució i 
respecte. 

Tant a grans com a xiquets ens 
agrada fer-ho i divertir-nos, però 
tots hem de conscienciar-nos i 
fer-ho correctament, complint 
normativa.

Segons el bàndol faller no s’han 
de tirar petards a les següents 
trams horaris:

El 12 de març entre les 22:00 
hores i les 7:30 del dia següent.
Del 13 al 19 entre les 02:00 i les 
7:30 hores.

I el dia 20, queda prohibit a 
partir de les 02:00, excepte per 
a la Cremà dels monuments 
programats a aquestes hores.
També està prohibit llençar 
material pirotècnic al llit del riu i 
a les zones infantils de joc.

Els xiquets i xiquetes que 
vulguen gaudir dels petards 
sempre han d’estar supervisats 
per un adult.
   A continuació, podeu veure 
els petards que es poden 
llençar d’acord amb l’edat i les 
característiques que tenen:

Categoria I (bengales, bombetes ...)
Estan prohibits als menors 
de 8 anys. Són de molt baixa 
perillositat. Es poden utilitzar en 

zones delimitades

Categoria II (xinesos, voladors ...)
A partir dels 10 anys
Són de baixa perillositat
S’han de disparar l’aire lliure i en 
zones delimitades

Categoria III (trons, bateries ...)
A partir dels 18 anys
Són de perillositat mitjana
Es recomana el seu ús en grans 
superfícies a l’aire

I recorda sempre tirar 
els petards com indiquen 
les instruccions és molt 
perillós ficar els petards dins 
d’ampolles de vidre, l’explosió 
de les amplolles podria fer-nos 
importants ferides. 
  També cal tenir precaució amb 
la metxa, recorda apagarla molt 
bé abans de ficar-la en la caixa 
de fusta dels nostres petards.

SOPA DE LLETRES... SABIES QUE...

Les rates penades són mamíferes molt especials ja que 
són els únics que poden volar. Usen les seues ales per a 
volar i per a embolicar-les al voltant dels insectes o de 

la fruita, així poden sostindre’ls mentre mengen.
Hi ha quasi 1.000 espècies diferents de rates penades.

Són nocturnes, s’alimenten en la nit i passen el dia 
dormint penjats boca avall en coves o en les copes dels 

arbres. En general dormen junts en grups grans.
Per a poder caçar de nit utilitzen un sistema de sonar 

anomenat ecolocalització; emeten uns xiscles molt 
aguts que nosaltres no podem sentir que els permet 

localitzar aliment encara que estiga molt fosc.

Cerca entre aquestes lletres 
7 paraules perdudes de ‘Les Falles’

Solució: ofrena, fallera, mascletà, ninot, cremà, despertà i bunyols.

ALBORAIA

Taller de Robótica: Lunes, 
Martes o Miércoles y Jueves 
de 17:30 a 18:30 h.

Taller de Dibujo Manga: 
Jueves de 17:30 a 19 h.

Taller de Música Moderna: 
Martes de 18:30 a 19:30 h.

Taller de Podcast y Stream: 
Miércoles de 17:30 a 18:30 h.

Taller de Animación Lectora: 
Martes y Jueves de 17:30 a 
18:30 h.

Inicio en Abril. 
Lugar: Espai Jove
Edad: Todos los talleres a 
partir de los 11 años, excepto 
animación lectora de 3 a 8 
años.

Inscripciones a partir de 
marzo. 

Más información: cij@albora-
ya.com o 673 69 60 05
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