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LAS FALLAS SON
#TodasEspeciales

AMSTEL RECOMIENDA EL
CONSUMO RESPONSABLE.

Salutació del President
Estimats fallers, falleres i veïnat. Ja ha arribat la data que amb tant anhel hem estat
esperant. Celebrar un 150 aniversari no és una cosa que passe de forma molt comuna. Per
això, com ell gran esdeveniment que és, ho hem estat preparant amb tot l’afecte i el respecte
que es mereix.
Gràcies serà la paraula que es repetirà molt en este saluda, però és la que millor defineix
tots els meus sentiments ara i ací.
Vaja per davant el meu reconeixement a tots els presidents anteriors que s’han posat
davant d’estes fulles, i què per mitjà del llibret han fet arribar a tots els fallers i les falleres
la il·lusió, el treball i la satisfacció de representar a la comissió. Amb el seu esforç i la seua
tenacitat han sigut una part molt important en la consecució dels guanys obtinguts en els
nostres 150 anys de vida. Vull reconéixer especialment a José Vicente i David, exemples de
treball i amor a la comissió, i dels quals he aprés molt en els més de 25 anys junts.
Tampoc no em puc oblidar dels fallers i les falleres d’eixos que denomine de “casal i de
falla” que en la nostra llarga història viscuda han pertangut i pertanyen a la família fallera i
que, amb el seu treball, han aconseguit mantindre viva a la comissió i que hui puguem estar
celebrant esta meravella d’aniversari.
Gràcies als “vices” i secretaris i secretàries, anteriors i actuals, que des de la seua
responsabilitat han fet i fan més suportable la missió de poder portar este vaixell a bon port.
Enguany, em permetreu esmentar a José Manuel, com a vice-president encarregat del 150
Aniversari, i tot el seu equip pel sobre esforç que estan realitzant per a que 2019 siga un any
màgic i tot un èxit, com així està sent. Tot el viscut en la preparació d’esta efemèrides em fa
veure que les falles, des del seu origen, són molt més que una festa, són una amalgama de
valors humans que som capaços de mantindre per a conviure i compartir. A més d’art, cultura
i tradició les falles són Amor, Solidaritat, Lleialtat, Igualtat, Compromís, Bellesa... I sobre eixos
valors els fallers i les falleres construïm la convivència de la comissió, que passa a formar part
de la nostra família, la fallera, tan important per a nosaltres.
Gràcies també a totes les falleres majors que han representat a la nostra comissió. El
present any de retrobaments i de convivència ens fa veure l’orgull i l’amor amb el qual han lluït
la seua banda de fallera major i l’emoció que es reflecteix en les seues mirades quan recorden
el que han viscut. Si emocionant va ser la primera trobada entre elles allà per setembre, estic
esperant amb molt d’anhel la seua exaltació, perquè les emocions estaran a flor de pell i
l’orgull d’haver sigut part de la història es farà patent en totes elles.
En este exercici hem volgut comptar amb tres artistes d’una gran vàlua i amb cognoms
il·lustres que fan engrandir la llista de grans artistes que han treballat amb nosaltres:
–Marina Puche ha sigut l’encarregada de crear una làmina commemorativa del 150
Aniversari, on es representen l’olor, el sabor, el color de la nostra història, i on la seua
delicadesa i el seu especial concepte del que som s’ha plasmat en esta obra d’art.
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– Un altre cognom il·lustre és el de Santaeulalia. De la mà i de l’art de Pedro viurem i
recordarem els millors moments de la nostra existència, expressats en una falla que ens
retroalimentarà d’emocions i valors pels quals val la pena, i molt, pertànyer a esta comissió.
Gràcies Pedro per la teua il·lusió i compromís amb esta falla, i que siga enguany.
– I el nostre Ricard Balanzà, que continua creixent al nostre costat com un membre més
d’esta família, i que transmet a la falla Infantil reflectint l’esperit innovador que tot xiquet
porta dins.
El 2018 va ser un any carregat d’esperances i de somnis, cadascun d’ells materialitzats en
el moment adequat. Per a això comptàvem amb una representació d’allò més digna:
– Loreto ens va representar de la millor forma possible amb el seu millor fer i el seu saber
estar, sempre amb el gest i la paraula oportuna per a donar alé al grup.
– Jorge ens va delectar amb el seu somriure i dedicació i eixa càrrega de positivitat que ja
volgueren tindre molts fallers d’eixos que s’anomenen de tota la vida.
– I Laura, que dir de Laura!, no solament ens va representar amb l’elegància i l’alegria
que li són innates, sinó que ho continua fent des de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil
de València 2019 en un any tan important per a la comissió que, en tindre a Laura com a
cortesana, afegeix un valor més a l’aniversari.
I què dir dels representants d’enguany!
Pepo Ramírez Civera. Dir Pepo és dir faller de tota la vida i posseïdor d’un cognom tan
important en la comissió. Alegre, divertit i imprevisible, les seues opinions i comentaris són
sinceres i encertades.
Sofia González Álvarez, compromís i orgullosa de ser fallera major, els seus ulls reflecteixen
l’alegria del càrrec que ostenta, metòdica i molt responsable, un cel de xiqueta a la qual se li va
il·luminar la cara en tindre davant la seua anhelada banda de Fallera Major Infantil.
Marina Fagoaga Benedito, la meua filla, fallera major de l’any de l’aniversari, un orgull
com a president i com a pare, fallera de les de tota la vida i compromesa amb la seua comissió.
Treballadora i solidària amb tot el que siga la seua falla i la seua comissió, el seu afecte per la
festa es reflecteix en cadascun dels actes on acudim i l’amor per la seua falla es fa patent en
cadascun dels moments en que ens representa amb orgull.
Us desitge, als tres, que enguany siga inoblidable i que tingueu el millor regnat que
puguem gaudir tots junts.
També vull fer un esment especial a tots els amics fallers i no fallers que pertanyen al
Som150. Gràcies per la vostra ajuda, pel vostre emocionat suport i per eixe impuls necessari
per a poder dur a terme tot l’esforç titànic que estan donant els nostres fallers.
Només em queda desitjar-vos de tot cor que este any tan important ho gaudiu de la
manera més intensa possible, i que cada minut viscut en estes falles siga un excel·lent record
que guardem en el nostre cor.
Valencians i valencianes, falleres i fallers, gent del món... Ja estem en falles.
Tono Fagoaga i Ballester
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EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE LA FALLA
QUE PORTA PER LEMA:

“QUAN ME MIRE A L’ESPILL…”
Autor: Joan Antoni Alapont i Pérez

…TE VORÀS, MENTRES REMUGUES,
ARRUGUES… EN LES ARRUGUES
Els hòmens, com ací queda provat,
emeten tres imàgens: Cóm creu que és,
cóm el miren i el veuen els demés,
i com són en la crua realitat…
Quan vaig a mamprendre
trobarà el llector
que ha eixit filosòfica
l’estrofa anterior…
Mes ans de començar vos diu l’autor
que el llibret de la falla, sempre amé,
a banda de la crítica, està ple
de gràcia, inspiració, talent i humor.
Pero vos avise
que sens ser pervers
amaga l’espina
que du en cada vers.
Voreu, a l’observar de front o esquill,
que el nostre monument mostra un dimoni
i ací done constància i testimoni
que es troba contemplant-se en un espill…
Mirant-lo sens presses
en mig del remat
és, pense i opine,
més lleig que un pecat.

Conec –tan sols de llunt- u que ens asseja
que es veu massa en l’espill, com be se sap
i encara que oli pert pel tubo escap
en lloc de passejar ‘mariposeja’…
Qui es mira i remira
se li ralla el disc…
Que el vore’s de sobra
amaga un cert risc.
Mes crec que este dimoni, amic faller,
ni vol empindongar-se ni s’adorna....
Es mira en est espill per si li’n torna
l’image que somia i que vol ser.
Recorda l’efígie
d’aquell Dorian Gray
quan és, com s’observa,
del món un lacai.
Per tant este dimoni representa
l’estampa, anem a dir… de qualsevol
que mostra, pels seus fets, el protocol
d’aquell que per on va mou la tormenta.
Quan, cal dir, amaga
en els seus anals
els sèt, com s’informa,
pecats capitals.
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I l’espill que subjecta en el remat
recorda l’espillet de la madrastra
d’aquella Blancaneus, que l’ego llastra
per dir tan solament la veritat.

Per tant ficà la Fira, en una ‘estona’,
del Llibre ¿Valencià? en poca gent
on sembla que et trobaves, per l’ambient,
en la ciutat condal de Barcelona....
És un atre afront
per als valencians
que allí sols trobaves
llibres catalans.

Alguns són tan falsos
com este Satan
i els trau hui la falla
per tot lo que fan....
Tal volta, amic llector siga el diable
l’alcalde que regix esta ciutat
que va donant image d’equitat
i amaga lo evident, com és palpable.

No falta qui presum de ser honrat
i es fema la bojaca de lo alié....
Ni l’atre que està fent el ‘paripé’
quan tens que és un morral i un depravat.
Que hui, vells i jóvens,
ficant-se un disfràs
amaguen l’image
real i veràç.

Mes tots ya coneixen
els fets i els seus fins
puix tracta als de fora
¡millor que als de dins!
Ell creu que als valencians hui te’ls toreja
quan trobes que a sovint dona la nota
mostrant eixe retrat de patriota
quan tots sabem de quin peu te coixeja.

Per tant anem a traure a tots aquells
que en esta terra nostra i valenciana
te ballen, i a diari, la sardana
o be te van vestits de saragüells....
Que a qui se disfrassa
o va de falset
la falla el tamisa
en este llibret.

Així en les ajudes
oblida als d’ací
per que te recauen
¡en quí és ‘catalí!

(Demane, per favor, un punt d’espera
que està esmolant el vat la llapissera....)

LA PRIMAVERA
COM SE SAP, LA PRIMAVERA
A TOTS LA SANC NOS ALTERA
Si esta escena desdebanes
voràs tres chiques al vol
que es troben prenint el sol
com si foren sangrantanes.
(Com estes veus a dotzenes
en la plaja Les Arenes....)

I així estan, com se comenta,
mentres algú s’enrossina
arreplegant la calina
sobre l’arena calenta....
(Estan en la blana arena
per a fer la pell morena)
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Pense que ho fan, són aixina,
mentres el cos s’assoleja
per a despertar l’enveja
de la colla femenina....
(Pero crec que m’he enganyat
puix l’espill m’ho ha ‘chivat’....)

I en mig d’este anar i vindre
arraconant la censura
crec que açò ho fa la natura
per a l’espècie mantindre....
(Encara que algú.... ‘s’encula’
opine que açò estimula)

I en mig d’un antoix quimèric
amollen algun sospir
puix les agrada sentir
el desig del mascle ibèric....
(Puix com sabeu, i està escrit,
l’estiu alça... l’esperit)

No sols l’home tira el lleu,
que a les feres, se constata,
les apreta la sabata
en el lloc que tots sabeu....
(L’estiu te mou, i no és broma,
animals de pèl i ploma.

No sé si serà Cupido
o si és que el cor s’accelera....
Sols sé que la primavera
nos aumenta la libido.
(O com l’escena declara
l’avidea se dispara....)

(I aprofitant el motiu
deixe uns eixemples en viu)

La dòna, donant-nos canya,
pareix dir-li, a qui és distret,
que al dur un tanga.... justet
te pren el sol mija ganya....
(Hui fan tangues analítics
cada volta mès raquítics)

ELS ANIMALETS

Per lo tant, l’atra pardala
tal vegada en intenció,
mostra, per esta raó,
els bigots de la cigala....
(I diu la que el pit perfila:
La part de dalt no s’estila....)

La natura ací proclama
de manera manifesta
dins d’este agut epigrama
que quan el cèrvol te brama
és per que demana.... festa

I seguint el protocol
que va marcant-nos l’escena
l’atra, que es calfa d’esquena,
mostra a tots el forigol....
(Trobareu, amics corals,
que t’ho fa ¡en pèls i senyals!)

QUAN LA FEMELLA DESFILA
EL MÉS MOIXO S’ESPAVILA

Revola la palometa
segons apunta la falla,
i sense cap d’etiqueta
a pesar de no estar queta
li’n fan un treset en ralla....
S’inclou també el porc espí
femella, quede explicat,
que ficada en el tragí
al pegar… un volantí
te deixa al mascle escaldat…
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Des d’époques milenàries
el conill, com tinc entés,
sens que siguen necessàries,
fa hores extraordinàries
com ha quedat ben palés....

També el mico s’accelera
i a sovint, com a detall,
trau punta a la llapissera
per tant hi ha qui m’assevera
que té en la mà més d’un call…

Busca en l’aire la marota
l’amistat del parotet
que en fer l’amor s’encabota.
Pero tens que s’escarota
quan li arrimen el bolet…

També, com dic i assevere,
l’abadejo, quede dit,
pel resultat considere
que tampoc se queda arrere
al ‘currar’ de dia i nit.

Pero la hiena em despista,
que amiga de l’amor lliure
quan te fa alguna conquista
voreu, per que està a la vista,
que se pren la cosa a riure…

Sent la crida la coloma
de l’amor, que l’assageta.
I per si el colom l’empoma
al temps que estova la ploma
te deixa oberta l’aixeta…

L’elefant, que no es refrena,
al temps que acompassa el cos
barrita de forma plena
i trau nota en la faena
¡a pesar d’estar tan gros!

Maula la gata en giner
als vius, com als meninfots,
i repleta de deler
al vore els gats pel carrer
¡els mostra la còfia a tots!

I és que, per totes les bandes,
seguint del ritme el compàs
tots volen, seguit o a tandes,
ficar una pica en Flandes
en este món de Caifàs…

LA FAMA
ELS ‘FAMOSETS’ CONEGUTS
VAN AIREJANT ELS DRAPS BRUTS
No parle, faller cordial,
del Corpus ni d’eixa Roca
que du sobre el pedestal
a dos valencians de soca…

Uns mijos d’informació
que informen contínuament
donant la seua versió
segons d’on te bufe el vent…

Pero deixem la política
que embruta tot on se posa
puix hui s’inclina la crítica
per ‘l’ilustre’ prensa rosa.

Per que, com mostra l’escena,
parlem ací d’atra fama
la que se guanya i s’ofrena
en cada plató i programa.

Per lo tant, en cada rito,
per interés o malícia
nos mouen com un porrito
segons d’on ve la notícia…

Per lo tant, en clau d’humor,
al furgar cada incidència
trobarà l’agut llector
que no és gran la diferència....

Per lo tant atre dimoni
repulsiu i malcarat
nos deixa ací testimoni
de la nostra actualitat…

Puix de pensament distint
en cada notícia o feta
favorixen a sovint
a l’esquerra o a la dreta…

(Per tant, descobrint secrets,
parlarem dels ‘famosets’)

I en una ànima de.... sarna
informa , de forma extensa.
I és que, com voreu, encarna
la ràdio, la tele i prensa.

I com queda demostrat
estàs sempre en un esglai
puix en ells, la veritat
¡no la trobareu jamai!
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ELS ‘FAMOSETS’
CONTANT SÒRIES I EMBOLICS
ALGUNS ESTAN FENT-SE RICS
Buscant la rima festiva
seguix avant el llibret
que vos explica esta escena
dedicada al ‘famoset’
Per que, contant chafardejos,
i criticant als demés
hi ha qui es fema la bojaca
i te viu com un marqués
Per lo tant, el nostre artiste
en humor chamarrusquer,
en esta escena nos fica
un simbòlic galliner....
Un galliner que barata
la gallina pel sorier,
el pollastre pel baldraga
i el tito pel chafarder.

I en mig d’este rebombori
on cascú parla quan vol
entre ‘dimes i diretes’
despullen a qualsevol.

Un atre, segons me diuen
que és d’este ramell esqueix
en veu baixa se comenta
que li’n va la carn i el peix....

Un galliner que, segons
l’informació que yo tinc,
la nostra falla el situa
en el canal tele-5

Allí sura la polèmica,
l’embolic, la confusió
i qui més te chilla o brama
pareix tindre la raó.

A un atra li han fet un morro
-per que te guanya un bon soucom el cul d’una gallina
al moment de pondre l’ou....

Allí pots vore el programa
pel Gran Germà conegut
on, entre atres, destaquen
el malparlat i el llengut.

I si observes u a u
als vius colaboradors
trobaràs, llector amable,
¡pardals de tots els colors!

I no dic els que concursen
que a l’estar dins del chalet
busquen, al tindre una tanca,
la bacora i el bolet....

Un programa on sol quedar-se
el televident mocat
on, entre la roba bruta,
s’aireja l’intimitat....

Puix veus, qui l’espai presenta,
li’n va la llavor de naps
i és que, com se sap, té ploma....
No la d’escriure, ya saps....

I a penes s’han conegut
sense cap de protocol
per les coses de Cupido
¡se fiquen baix del llançol!

On tots els que colaboren
com apunta el cadafal,
en les tertúlies alcancen
un gran nivell ‘cul-tural’

Tens atra presentadora
que mou el debat intens
pero entremig fa tortilles
i no dic més.... ¿tu m’entens?

Mes tenint l’egua propet
i trobant-se igual que un burro
davant d’un bon chocolate
¿quí al punt no te mulla el churro?
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Mirant per tant lo que passa
opine, volguts fallers,
que Sodoma, com Gomorra
¡ací es queden en bolquers!

Per tant, removent la femta
en vulgar dicció verbal,
alguns s’han fet millonaris
al guanyar un bon jornal.

(Quan tens mestres ¡recaram!
que estan badallant de fam)
(I això nos diu esta escena
que està de contistes plena)

LA SICALÍPSIS ESTÀ AL DIA…

LA ROSA DELS VENTS

AL PUJAR EL TO UNA OCTAVA
LA MÒNICA NOS LA CLAVA…

VOREU QUE ACÍ BUFA EL VENT
¡PEL LLEVANT I PEL PONENT!

L’artiste ara nos trau al cadafal
l’image d’una Mònica atrevida
que es troba, en poca roba, decidida
a conseguir el triumfo electoral.
Aixina, entre orioleta i sensual,
per vore en la regió si es consolida
intenta traure el vot, fent una crida,
mostrant-nos un encant.... condicional.
Aixina, com sabeu, s’ha fet fallera
per tal de demostrar d’esta manera
que li agrada a montó lo valencià.
Pero quan se trasllada a Barcelona
als quatre vents divulga i te pregona
¡que ya en Valéncia es parla català!
Estrambot
Esta chica de relleu
assabente al malpensat
no és la Mònica del Rat
és ‘oltra’, com be voreu....

La nostra falla donant-li
a la serietat l’esquena
nos presenta en esta escena
un retrat replet d’esplai.
Una image que recorda
tal com est autor constata,
la festiva cavalcata
que se fa de l’Orgull Gai.
Una cavalcata que
patrocina el consistori,
i que mou el rebombori
per on va, segons la gent....
Pot ser que se subvencione
en un acte solidari
al tindre algun partidari
dins del nostre ajuntament.
Pero hui, com se fracciona
esta colla que s’aireja,
a banda que me mareja
damunt me confon un poc....
I és que ara trobes transgéneres,
lesbianes, bisexuals,
i gais junt transexuals.
¡Redell, ya no sé quí soc!....
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Ans sols hi havien marietes
i les que fan la tortilla,
i fon esta camarilla
coneguda i popular.
Un trust que, si per prudència,
no es passava de la ralla
tal com apunta la falla
te vivia en benestar.
Mes hui si contes un chiste
del gangós o el tartamut
tens que es molesta al minut
el colectiu d’este ram.
Per lo tant el Gran Pepote
o l’Arévalo, pel vet,
pense que, per este fet,
hui moririen de fam....
Pero tens que en el desfile
d’eixe orgull comunitari
nos mostren el tafanari
com ha quedat demostrat.
Damunt, des de la carrossa,
hi ha qui trau, en gran donaire,
tota la pitrera a l’aire
com un crit de llibertat....
(Pero mira per a on
si et queixes te diuen facha
i de remat ‘derechon’
(Hui s’ha impost, com és sabut,
l’antiga llei de l’embut)

L’ESPILL DE LA VERITAT
QUI EN EST ESPILL S’HA MIRAT
VEU LA SEUA REALITAT
Com hui tens que el dimoni és el caudill
que mana en esta falla que hem plantat
nos deixa un portentós màgic espill
que diu, a qui se veu, la veritat....
De sobte, poc a poc, trobe que al tall
aplega, per curiosa, la gentada.
Per tant, aprofitant este detall.
la falla està cobrant a euro l’entrada.... (*)
Aixina, a l’observar de forma expressa
de cada visitant el seu perfil
comprove que s’acosta, sense pressa,
junt a la gent senzilla algun edil....
L’autor, que és detallista, vos apunta
advertint a l’incrèdul i a l’ateu
que al ser màgic l’espill, a qui pregunta
respon, en un sopols, com be voreu....
Aplega una fadrina lleja i moixa
que encara, buscant nóvio, se meneja
prou més que la compresa d’una coixa.
Mes Sant Antoni sembla la toreja....
L’espill respon al punt, viu i subtil,
dient-li que si no passa per ‘l’aro’
que deixe a Sant Antoni ya tranquil
que açò ni Sant Vicent pot arreglar-ho....
Aplega ara un decà més fals que Judes
d’una sèu que és el nostre referent
i en lloc de favorir soports i ajudes
se nega a recolzar un document....
Mes com estem voltats de vius i ‘golfos’
l’espill, per ser arter i deslleal,
li diu a este modern Bellido Dolfos
que es cremarà, com ell, al cadafal.
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Com ha lligat en una jove alegre
pregunta un agüelet ilusionable
si per palpar un gat rullet i negre
podrà traure, al remat, algun notable....

I al vore l’empastrà que nos ha fet
que aumenta quan nos cau algun diluvi
com és napolità sent en concret
que faça estos ensajos pel Vesubi....

I escolta al punt el yayo escarransit
que t’ha lligat en dama tan llaugera:
Cal sigues més prudent, puix junt l’envit
potser pergues el truc.... i la cartera.

Pero com ha escoltat el comentari
un chic, que és de l’edil admirador,
opina que l’espill de l’escenari
s’ensanya en est ‘ilustre’ regidor....

S’acosta un regidor que ens discrimina
i ens nega subvencions al sà i al pla
i ho fa, com el llector ya s’imagina,
tan sols per que escrivim en valencià.

L’espill, com el chicon pareix prou fi,
ofés diu, mentres tanca el consultori,
que vaja en bicicleta sens sellí
d’un modo ignominiós i vexatori.

Pero, com és amic de fer enquestes,
per mig de l’espill màgic diu Satà
que faça al punt un atra en estes festes
on diga al món faller que tal ho fa....

(Ignora –al ser espill- un tant confòs,
que així li toca al chic ¡el premi gros)
(Com ha passat prou gent, la falla ausades,
nos diu que el monument ¡li ha eixit debades!(*)

Un atre regidor, un llepafils,
que sempre en la ciutat està fent proves
a banda d’envoltarnos de carrils
sol inventar senyals de trànsit noves…

A L’ESPILL L’HAN CONDENAT
¡SOLS PER DIR LA VERITAT!
Sens témer a rei ni a roc
des del monument faller
i en humor chamarrusquer
hem donat a molts un toc....
Puix hem tret al demagoc,
a l’edil, gent del carrer,
que junt l’espill, com deu ser,
aniran de cap al foc....

Pero són.... coses de falla
mes amaga la contalla
eixa puncha que amoïna....
Mes no feu cas d’estes coses
que les més boniques roses
oculten també l’espina.

(I ara esperem que el Jurat
nos torne el llibret premiat)
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Esbós de la Falla
Secció: 1B

Lema: “QUAN ME MIRE A L’ESPILL…”
Artiste: Santaeulalia Tematización
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Junta Directiva
President: Tono Fagoaga i Ballester (B. Brillants)
Vice-President 1º (150 Aniversari): José Manuel Ferrando i Barberá (B. Fulles de Llorer)
Vice-President 2º (Relacions Públiques): Rafael Fontes i García-Trejo (B. d’Or)
Vice-Presidenta 3ª (Economía): Esther González i García (B. Brillants)
Vice-President 4º (Festejos i Presentació): David González i García (B. Brillants)
Delegada d’Infantils: Mireia Sáez i Villar (B. Fulles de Llorer)
Secretari: Ricardo Ortiz i García (B. d’Argent)
Secretaria d’Infantils: Clara Hervás i Giménez (B. d’Or)
Comptadora: Esmeria Benedito i Borrás (B. d’Or)
Tresorera: Mª Dolores Alabau i Antón (B. Brillants)
Comptabilitat: Rebeca Aguado i Carsí (B. d’Or)
Delegada lotería mensual: Amparo Alabau i Antón (B. Brillants)
Delegat lotería setmanal: Cecilio González i Sánchez (B. Fulles de Llorer)
Vice-Delegada loteríes: Mercedes Izquierdo i Murillo (B. Brillants)
Delegada de Relacions Públiques: Paula Ortiz i Rubio (B. d’Or)
Vice-Delegada 1ª de Relacions Públiques: Paula Fagoaga i Benedito (B. d’Or)
Vice-Delegada 2ª de Relacions Públiques: Inmaculada Rubio i Marco (B. d’Argent)
Delegat de Festejos: Víctor Noguera i Soriano (B. d’Or)
Vice-Delegada 1ª d’Infantils: Mar Vivanco i Marco (B. de Coure)
Vice-Delegada 2ª d’Infantils: Elia María Civera i Tormo (B. de Coure)
Delegat de Teatre: Miguel Marco i Mesas (B. de Coure)
Delegat d’Assumptes diversos: Vicent Borrego i Meléndez (B. de Coure)
Vice-Delegat 1º de Teatre: José Vicente Marco i Ramírez (B. d’Or)
Vice-Delegada 2ª de Teatre: Isabel Cepeda i Hontecillas (B. de Coure)
Delegat de Llibret: Ximo Lloris i Ballester (B. Brillants)
Delegat de Casal: Manuel Haro i Muela (B. d’Argent)
Vice-Delegat de Casal: Aurelio Megia i Redondo (B. Fulles de Llorer)
Delegat Decoració de la Presentació: Juan Herráez i Domingo (B. Brillants) †
Bibliotecari-Arxiver: José Vicente García i Gómez (B. Brillants)
Comunicació-Página web: Joan Blanco i Paz (B. de Coure)
Delegat de L’Embolic i Xarxes socials: Carlos Navarro i Castelló (B. Fulles de Llorer)
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José Agramunt i Carrión
(B. Brillants)
José Francisco Agramunt i Ramón
(B. Brillants)
José Bañó i Guerrero
(B. de Coure)
Fernando Blom-Dahl i Vicente-Arche
(B. d’Argent)
Amadeo Gabriel Castell i Olmeda
Carlos Castro i Vivas
(B. d’Or)
Francisco de Borja Cerveró i Aguas
(B. Fulles de Llorer)
José Civera i Martínez
(B. Brillants)
José Civera i Roselló
(B. Fulles de Llorer)
Mario David de Andrés i Gómez
Tomás de la Asunción i Rosas
(B. d’Or)
Héctor de la Vega i Olmos
(B. d’Or)
Fernando Vicente Estellés i Burguera
(B. Brillants)
Enrique Giner i Ortiz
(B. Fulles de Llorer)
Fernando González i Aller
(B. d’Or)
Miguel González i Martínez
(B. d’Argent)
David Hernández i Domingo
(B. d’Or)
Marcos Hervás i Giménez
(B. d’Or)
Rafael Marco i Torregrosa
Antonio Marcos Hervás i Abril
(B. Fulles de Llorer)
Eduardo Miranda Ribera
Manuel Lara i Navarrete
(B. Fulles de Llorer)
Nacho Lázaro i Andrés
(B. d’Argent)
Jose Lloris i Ballester
(B. Brillants)

Josep Lloris i Izquierdo
(B. Fulles de Llorer)
Carlos Lloris i Izquierdo
(B. d’Or)
Joaquín Lloris i Ortiz
(B. Fulles de Llorer)
Fernando López i Aguado
(B. d’Or)
Francis Martí i Selfa
(B. Fulles de Llorer)
Sergio Martínez i Alabau
(B. d’Argent)
Alejandro Martínez i Alabau
(B. d’Or)
Matías Martínez i Gómez
(B. Brillants)
José Martínez i Soria
(B. d’Argent)
Vicente Méndez i Darder
(B. Fulles de Llorer)
David Méndez i Vilanova
(B. d’Or)
Pablo Monfort i Honrubia
(B. de Coure)
Emilio Moreno i Garrido
(B. d’Argent)
Sergio Munuera i Mateo
(B. d’Or)
Richard Navarro i Palomo
(B. de Coure)
Ricardo Ortiz i Rubio
(B. de Coure)
Artur Part i Escrivá
(B. d’Or)
Pedro José Pastor i Pérez
(B. de Coure)
Didac Salazar i Santafé
(B. d’Or)
José Enrique San Antonio i Saez
(B. de Coure)
Antonio Sosa i de Gracia
(B. d’Or)
Carles Terol i Meseguer
José María Viñas i Castillo
José Vivanco i Verdejo (B. d’Or)
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Recompenses
Junta Central Fallera
Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer
José Civera i Roselló
Carlos Navarro i Castelló

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Raquel Aparici i Marco
Esmeria Benedito i Borrás
José Vicente Marco i Ramírez
Gema Ortiz i García
Artur Part i Escrivá

Bunyol d’Or

Raquel Aparici i Murgui
Fernando Blom-Dahl i Vicente-Arche
Miguel González i Martínez
Manuel Haro i Muela
Teresa Igual i Olmedo
Leticia Litrán i Lucas

Sergio Martínez i Alabau
Emilio Moreno i Garrido
Ricardo Ortiz i García
María Inmaculada Rubio i Marco
Eva María Solbes i García

Bunyol d’Argent
Vicent Borrego i Meléndez
Loreto de la Asunción i Tormo
Lucía del Val i Rives
Marina Fagoaga i Benedito

Sofía García i Melió
Antonia García i Robles
María Cristina Moreno i Navarro
Richard Navarro i Palomo

Bunyol de Coure
Amadeo Gabriel Castell i Olmeda
María Consuelo Cepeda i Hontecillas
Silvia Cobos i Serrano
Margarita Montalt i del Toro

Nerea Pardo i Soriano
María del Carmen Raya i Gallardo
Marina Rubio i Gámiz
Noelia Sacristán i Escalada
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Fallers i Falleres d’Honor
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
En

Ximo Puig i Ferrer

Exm. Sr. President de la Diputació de València

Antoni F. Gaspar i Ramos

En

Josefina Aller i Álvarez
Francisco Álvarez i Blanco
Antonia Ballester i Ortiz
Jorge Civera i Roselló
Mª Ángeles Fagoaga i Ballester
Sergio González i Aller
Fernando González i Sal
Magdalena Jiménez Melchor
Pedro Máñez i Badia
Joan Miquel Mases i Grau
Isabel Peláez i García
Carlos Pérez i Roig
Manuel Sacristán i Escalada
Pilar Toribio i Martínez
Maite Veral i López
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Els nostres col·laboradors
Artiste Faller (Falla Gran): Santaeulalia Tematización

Artiste Faller (Falla Infantil): En Ricard Balanzá i Martínez (València)
Poeta: En Joan A. Alapont i Pérez (València)

Floristeria: “Flores Lliso” (València)

Bandes Falleres Majors: Artesanía Llobe S.L. (València)
Banda de Música: Xaranga el Poal (València)

Orquestra día 18 de Març: “TRANCE”

Associació de Sant Vicent de l’Altar del Mercat

Presentació: Saló Forsañ (Massanassa)

Orquestra, Hinchables, “Discomóvil”: Producciones RESACA

Autor Portada: Jesús Alcañiz i Monterde
Pirotècnia: Europlà S.L.

Campanya solidària a Nadal: Creu Roja Joventut

Imprempta i maquetació: martíngràfic (València)

Facebook: AC Falla Plaça Doctor Collado

Pàgina web: www.falladoctorcollado.es

e-mail: falladoctorcollado@falladoctorcollado.es
		
infantiles-falladrcollado@hotmail.com

Per mig d’estes línies, la Comissió de la Falla Plaça del Doctor
Collado desija expresar el seu agraïment a totes aquelles persones
i empreses que, any darrere any, venen colaborant amb nosaltres.
Moltes gràcies
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Himne
Oficial

Falla
Plaça Doctor Collado
Lletra:
Joaquim Soriano de Gracia
Musica:
Joan Martínez Báguena
Unió Musical d’Alaquas
Transcripció partitura:
Juan Luis Martínez i Navarro
Veu:
José Fdo. Martínez i Navarro

Per a honrar a Valéncia nostra mare
la nostra comissió lluita i treballa,
no important ni quefers ni sacrificis
si el treball ha d’enaltir la nostra falla.
Este barri és de la festa la solera
i és valencià de cor nostre esperit,
per això enorgullits de nostra fama
al món sancer llancen el nostre crit.
Per ahí va una estoreta velleta
pa la falla de Sant Josep!…
Del món sancer sempre es Espanya
la millor terra que hi ha
i d’Espanya nostra València
es la joia més preuà.
De ma València són les falles
com una part del seu cor,
i de les falles, la de COLLADO
es lo millor de lo millor.
Tots a una veu germans
llancem el CRIT DEL FALLER…
Per ahí va una estoreta velleta!…
Del món sancer sempre es Espanya
la millor terra que hi ha
i d’Espanya nostra València
es la joia més preuà.
De ma València són les falles
com una part del seu cor,
i de les falles, la de COLLADO
es lo MILLOR DE LO MILLOR.
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Salutació Fallera Major
Fallers, amics i veïns:
En aquest any tan especial per a la nostra comissió, es el meu deure
donar-vos les gràcies per la vostra ajuda per organitzar cada acte i per fer
possible que enguany siguen 150 anys els que cumplim des que plantem
falla.
Es per això, que he de demanar-vos que ara més que mai, fem barri. Que
intentem aportar al barri lo millor que tenim i que el cuidem com ens cuida a
nosaltres. També, vos demane que continuem la tasca sol·lidaria que portem
a terme des de que tinc memòria, forma part de la nostra identitat i ens
sentim molt orgullosos de poder ajudar aportant el nostre granet d’arena.
D’altra banda, i com no podría ser d’altra manera, estic segura que els
nostres artistes fallers Ricard Balanzá i Santaeulalia Tematizaciones, están
esforsant-se per que la nostra plaça lluisca amb dos magnifiques falles.
La setmana fallera ja està per arribar i és temps de festejar la semana
més gran e important de la nostra festa, per això no vos oblideu de gaudirla,
vos asegure que Sofia, Pepo, Tono i jo ho farem i que mai oblidarem estos
dies tant importants.
Amb molta estima,
Marina Fagoaga Benedito
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Fallera Major, 2019

Marina Fagoaga i Benedito
¡Quín goig! el vore’t hui, dolça Marina,
en eixes belles gales de fallera
portat creuada al pit nostra Senyera
que és símbol de la Pàtria Valentina.
Tu eres com la flor de l’englantina
que adorna i embellix la primavera
per tant el teu poeta te venera
per tendra, valenciana i per Regina.

Hui tornes a sentir de nou la glòria
al ser ya del Collado viva història
en un any especial i extraordinari.
I en eixa venustat, inqüestionable,
seràs per rebonica i per amable
¡l’orgull del cent cinquanta aniversari!
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Joan Antoni Alapont i Pérez
Falles 2019

Cort
d’Honor
Fallera Major Eixent

Loreto
de la Asunción
i Tormo
(B. de Coure)

Carolina Aguado i Carsí (B. d’Or)
Rebeca Aguado i Carsí (B. d’Or)
Amparo Alabau i Antón (B. Brillants)
Mª Dolores Alabau i Antón (B. Brillants)
Mª Isabel Álvarez i Peláez (B. d’Or)
Mª Pilar Andrés i Casamayor (B. Brillants)
Raquel Aparici i Marco (B. d’Or)
Raquel Aparici i Murgui (B. d’Argent)
Sonia Aviñó i Martínez (B. de Coure)
Esmeria Benedito i Borrás (B. d’Or)
Irene Benet i Morera (B. d’Or)
Carolina Cabañero i Alcolea
Susana Carmona i Mirasol (B. de Coure)
Carmen Isabel Carpi i Alonso (B. de Coure)
Sara Carrasco i Más (B. de Coure)
Alba María Castelló i Bayona (B. de Coure)
Rosa María Castelló i Gil (B. Fulles de Llorer)
Isabel Cepeda i Hontecillas (B. de Coure)
Mª Consuelo Cepeda i Hontecillas
Begoña María Civera i Roselló (B. Brillants)
Elia María Civera i Tormo (B. de Coure)
Silvia Cobos i Serrano
Mª Amparo Corell i Motilla (B. de Coure)
Lucía del Val i Rives (B. de Coure)
Paula Fagoaga i Benedito (B. d’Or)
Emma Fernández i Devís (B. d’Or)
Leticia Ferrer i Ocaña (B. d’Or)
Amanda María García i Alabau (B. Fulles de Llorer)
Mª José García i Fernández (B. Fulles de Llorer)
Sofía García i Melió (B. de Coure)
Antonia García i Robles (B. de Coure)
Esther González i García (B. Brillants)
Clara Hervás i Giménez (B. d’Or)
Ana Honrubia i Anel (B. d’Or)
Margarita Honrubia i Anel (B. d’Or)
Teresa Igual i Olmedo (B. d’Argent)
Mª Begoña Isusi i Monfort (B. Fulles de Llorer)
Mercedes Izquierdo i Murillo (B. Brillants)
Inmaculada Jímenez i Blanco (B. Fulles de Llorer)
Leticia Litrán i Lucas (B. d’Argent)
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Cort d’Honor

Marta Lloris i Izquierdo (B. Fulles de Llorer)
Mercedes Madero i Gala
Mª Mercedes Marco i Marco (B. Fulles de Llorer)
Paula Martínez i Barberá (B. de Coure)
Verónica Marzo i Nieto-Sandoval (B. d’Or)
Patricia Monfort i Honrubia (B. d’Argent)
Margarita Montalt i del Toro
Elena Montiel i Arias (B. Brillants)
Pasisa Montoro i Cerveró (B. d’Or)
Mª Cristina Moreno y Navarro (B. de Coure)
Gema Ortiz i García (B. d’Or)
Paula Ortiz i Rubio (B. d’Or)
Manolita Ortiz i Vicente (B. Brillants)
Carmen Paima i Miguel
Nerea Pardo i Soriano
María Part i Escrivà (B. d’Or)
Manoli Pastor i Celda (B. Brillants)
Mª Antonia Pérez i Melgar (B. de Coure)
Mª Carmen Pérez i Ramírez (B. Fulles de Llorer)
Maite Pomer i Veral (B. Brillants)
Josefa Ramón i Lucas (B. Fulles de Llorer)
Mª Carmen Raya i Gallardo
Ramona Riedener (B. de Coure)
Ivana Inés Rodríguez i Soria (B. de Coure)
Mª José Roselló i Rubio (B. d’Or)
Marina Rubio i Gámiz
Mª Inmaculada Rubio i Marco (B. d’Argent)
Noelia Sacristán i Escalada
Mireya Sáez i Villar (B. Fulles de Llorer)
Eva María Solbes i García (B. d’Argent)
Laura Tarrasó i Pascual (B. de Coure)
Mª José Tormo i Bosch (B. d’Or)
Elia María Tormo i Bosch (B. de Coure)
Mª José Tortosa i Civera (B. d’Or)
Elena María Tortosa i Civera (B. d’Or)
Rosana Tos i Guna
Mª Pilar Vilanova i Esteve (B. Brillants)
Mª Carmen Villanueva i Fernández (B. d’Or)
Mar Vivanco i Marco (B. de Coure)

Junta Directiva Infantil
President:
Vice-Presidenta 1ª:
Vice-President 2º:
Secretaria:
Tressorer:
Comptadora:
Delegat de Festejos:
Delegada de actividades diversas:

Vocals
Infantils

Pepo Ramírez i Civera (D. d’Or)
Laura Fontes i Pérez (D. d’Or)
Jorge Civera i Cobos (D. d’Or)
Ainhoa Lloris i Márquez (D. d’Or)
Núria Esteve i Castro (D. d’Or)
Alba Ferrando i González (D. d’Or)
Manuel Lara i Tortosa (D. ‘Or)
Cristina Ramírez i Civera (D. d’Or)

Daniel Calduch i Solbes (D. d’Or)
Oscar Castelló i Bayona (D. d’Argent)
Fernando Blom-Dahl i Jiménez (D. d’Argent)
Diego Lara i Tortosa (D. d’Argent)
Martín Civera i Cobos (D. d’Argent)
Ricardo Fontes i Pérez (D. d’Argent)
Ausias Alonso i Carpi (D. d’Argent)
Marc Salazar i Vila (D. d’Argent)
Álex Safón i Lloris (D. de Coure)
Marcos Ferrando i Argilés (D. de Coure)
Álvaro Furió i Moreno (D. de Coure)
Gabriel Moreno i Marzo (D. de Coure)
Álex Durá i Ortiz (D. de Coure)
Javier Rubio i Gámiz (D. de Coure)
Jaime Navarro i Benet (D. de Coure)
Gael Bañó i Aparici (D. de Coure)
León Bañó i Aparici (D. de Coure)
Lucas Lloris i Aparici (D. de Coure)
Aarón Aliaga i Tos
Moisés Aliaga i Tos
Luis Navarro i Yachachi (D. de Coure)
Jorge Monfort i Honrubia
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Salutació
President Infantil

Hola a tots els fallers i falleres de la meua Comissió:

Pepo
Ramírez
i Civera

Soc Pepo Ramírez, el vostre President Infantil per a les falles del 2019.
Tinc l’oportunitat de poder escriure unes paraules per a dirigirme a tots vosaltres. Pense , que lo més
important a dir-vos a tots , es que participeu amb tota la il.lusió en aquestes festes.
Tots sabeu que vinc d’una familia amb grans arrels falleres . La meua familia es amant de les
nostres festes i se que compte en tots ells per a ajudarme. Aixina resulta més fácil per la confiança i
seguretat qu’em donen.
La veritat és que ja he començat a viure amb tota intensitat les meues primeres vivencies com
President Infantil. Estic segur que tot lo que resta será fabulós per a tots.
Enguany tenim un any molt especial davant de nosaltres, perque celebren el 150 aniversari de la
nostra falla.
Anem a plantar en la Plaça dos fabulosos monuments fets per dos extraordinaris artistes. Jo ja he
tingut la sort de poder veure los i estic segur que lluiran més que mai. Ja tinc ganes de vórelos plantats
en el mig de la Plaça i que tot començe. Segur que va a ser inoblidable.
Vos invite a que participeu des de l’acte més senzill fins al més esperat, tots junts i units, que és el
que ens fa ser una Falla i per aixó vull comptar amb tots vosaltres.
Esteu segurs que estaré al costat de Tono i de les nostres Falleres Majors, Marina y Sofía, per a
representar-vos en tots el actes amb la dignitat que aquesta Falla es mereix i estar a l’altura de les
circumstàncies
Només em queda dir-vos que Visca les Falles i que Visca la Falla de la Plaça del Doctor Collado.
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Salutació
Fallera Major Infantil
Fallers i falleres de la comissió Falla Plaça del Doctor Collado.
Aquest any tinc l’orgull de ser la vostra Fallera Major Infantil. Per a mi és un somni
fet realitat, i desitge ser una bona representant, perquè vos ho mereixeu.
Enguany serà molt important en la nostra falla, perquè celebrem el nostre
aniversari, complim 150 anys.
Tono, Marina, Pepo i jo, tenim moltes ganes que arribe la Setmana Fallera i que ens
acompanyeu en totes les activitats i actes, demostrant que som una comissió molt
unida.
Vull agrair a totes les falleres i fallers de la comissió que fan posible que els actes
siguen emocionants i plens d’il.lusió.
Finalment vos desitge unes bones falles per a tots.
Visca la Falla Plaça del Doctor Collado!!!
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Fallera Major Infantil, 2019

Sofía González i Álvarez
Enguany, volguda Sofia,
per bonica i per modesta
has conseguit atra gesta
per la teua simpatia.
El teu coret irradia
de manera manifesta
l’amor per la nostra festa
i una gran valenciania.

I per dolça i per Regina
seràs la nostra heroïna
en un any extraordinari.
I ademés de ser història
vens a ser l’orgull i glòria
d’este gran aniversari.
Joan Antoni Alapont i Pérez · Falles 2019
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Cort d’Honor Infantil
Fallera Major Infantil Eixent

Laura Fontes i Pérez
(B. d’Or)

Laura Martínez i Martínez (D. d’Or)
María Marco i Mesas (D. d’Or)
Julia Calduch i Solbes (D. d’Or)
Ángela Escrivá i Montoro (D. d’Or)
Alba Ferrando i González (D. d’Or)
Cristina Ramírez i Civera (D. d’Or)
Ainhoa Lloris i Márquez (D. d’Or)
Núria Esteve i Castro (D. d’Or)
Carla de la Loma Munuera i García (D. d’Or)
Miriam Martínez i Barberá (D. d’Argent)
Carla González i Álvarez (D. d’Argent)
Aitana González i Villanueva (D. d’Argent)
Irene Desamparados Ferrando i Argilés (D. d’Argent)
Inmaculada Blom-Dahl Jiménez (D. d’Argent)
Vega Cerveró i Sáez (D. d’Argent)
Rut Safón i Lloris (D. d’Argent)
Elsa Lloris i Aparici (D. d’Argent)
Alma Martínez i Igual (D. d’Argent)
Victoria Civera i Cobos (D. d’Argent)
Carola Cerveró i Sáez (D. de Coure)
Aura Martínez i Igual (D. de Coure)
Ella Pérez i Ortiz
Lidia Durá i Ortiz (D. de Coure)
Sandra Salazar i Vila (D. de Coure)
Aitana Oñate i Bou (D. de Coure)

Cristina de Andrés i Cabañero (D. de Coure)
Marina Cepeda i Puente
Isabel Navarro i Benet
Claudia González i Sánchiz
Lluna Collado i Lloris
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2

Laura Fontes i Pérez

Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València
Hui tornes a reviure atra experiència
plena d’ilusió i candor
al ser de la Cort d’Honor
de la Reina Infantil que té Valéncia.

Que tu Laura viuràs de prop la glòria
entre llaors i esperances
i recorts plens d’enyorances
que sempre guardaràs en la memòria.

Tu portes a les falles dins del cor
des de que eres chicoteta
per lo tant el teu poeta
t‘ofrena un madrigal junt a una flor.

I aplegues en la força d’un tornado
per a ser, tendra Regina,
la joya perfecta i fina
que nos presenta enguany Dr.Collado.
Joan Antoni Alapont i Pérez · Falles 2019
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Distintius Comissió Infantil
Junta Central Fallera
Distintiu d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants col·lectiu
Comissió Infantil de la Falla Plaça del Doctor Collado

Distintiu d’Or
Fernando Blom-Dahl i Jiménez
Oscar Castelló i Bayona
Carla González i Álvarez
Aitana González i Villanueva
Diego Lara i Tortosa
Miriam Martínez i Barberá

Distintiu d’Argent
Carola Cerveró i Sáez
Alex Safón i Lloris

Distintiu de Coure
Aaron Aliaga i Tos
Moisés Aliaga i Tos
Marina Cepeda i Puente
Lluna Collado i Lloris
Álvaro Furió i Moreno
Claudia González i Sánchiz
Isabel Navarro i Benet
Ella Pérez i Ortiz
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EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE LO QUE CONTA LA FALLA INFANTIL
QUE PORTA PER LEMA:

“GLATITS”
Autor: Joan Antoni Alapont i Pérez

COM VOREU ARA SEGUIT
MOSTREM D’UN BARRI EL GLATIT
La falla ens mostra l’image
d’un barri vell i entranyable
que per digne i per notable
és l’orgull del ciutadà.
Un racó on el seu oríge
se sol perdre en la memòria
i que, carregat d’història,
és ben nostre i valencià.

Potser siga Ciutat Vella,
La Xerea, Campanar,
Carme, Russafa, El Pilar,
La Saïdia, L’Amistat....
O tal volta de l’Eixample,
Trinitat, Monteolivet,
Benicalap, Nazaret
o tal vegada el Mercat.

Per a mi, vos ho confesse,
té una mereixcuda fama
i encara hi ha qui proclama
que sempre ha estat intramurs.
Mes permetau-me em reserve
el seu nom, com és palés,
pel fet que no està permés
en les normes del concurs....

Mes lo important és que siga
o que tinga l’etiqueta
d’esta pròdiga terreta
que treballa sens demai.
Per lo tant la falla ens mostra
del nostre barri el glatit
que a pesar del seu oblit
es troba més viu que mai.
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Parlarem del seu caràcter
i els seus nobles edificis,
de les persones i oficis
i d’aquells que l’han poblat.
No han de faltar les botigues
ni ad aquells que ens aborronen
per que, entre tots, tens li’n donen
certa personalitat....
Mes mirant la deixadea
que el nostre barri aglutina
pareix que se’l discrimina
com queda ací demostrat.
I és que, a diferència d’atres,
com no hi ha qui maniobre
pareix siga el germà pobre
dels barris de la ciutat.
Pero això no ens desanima
puix tenim, si se’ns menysprea,
l’espenta de Vinatea
i el valor del Palleter.
Aixina, menut que escoltes,
com jamai ha de decaure
sé que vos té que complaure
este monument faller.
I entre anécdotes i bromes
obrint dels versos l’aixeta
vos detallarà el poeta
el barri d’extrem a extrem.
I ho fa en un moment propici
i en un any extraordinari
puix fem un aniversari
que plens de goig celebrem.
(Vingau yayos, fills, nebots....
Que cal celebrar-ho tots)
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EL VEÏNAT
EN ESTE BARRI, QUE ENS LLIGA,
HI HA DE TOT, COM EN BOTIGA.
Esguitat de bars i tendes
hui el nostre cadafal
nos retrata les vivendes
d’un barri tradicional.

Els sopars d’estiu a l’hora
també han quedat en suspens
puix la calçada i la vora
l’ocupa un trànsit intens.

Un barri on la gent treballa
i per lo que se descriu
tal com indica la falla
seguix dinàmic i viu.

Dels veïns i les veïnes
podem dir que hi ha de tot
puix trobem, com ya imagines,
junt l`amable, el meninfot.

Un barri que em fa sentir
recorts d’un temps falaguer
i encara falta afegir
que és valencià i molt faller.

Igual que en Fuenteovejuna
ahir, a l’oure chillar,
tens que eixien tots a una
per a vore que ha passat....

Un barri de gent senzilla,
treballadora i jovial
d’espardenya i sabatilla
i honrat a carta cabal.

Mes hui, quan sents un cacau,
com no hi ha tranquilitat
damunt de rodar la clau
sols passar el forrellat.

Yo el recorde sempre actiu
dins d’un ambient plaenter
en el soparets d’estiu
a la porta del carrer....

I és que la pau s’ha perdut
junt a l’honor, per desgràcia,
per eixes coses que ha dut
la novella democràcia....

On fruïa el monyicot
tal com l’escena retrata
rematant la nit un got
en café gelat o orchata.

Si be no tenim cap queixa
hi ha veí, de cara llarga,
que a sovint cal dir te deixa
un regust de fel amarga....

La germanor se palpava
entre el burgués i el plebeu
i dia qui ens saludava:
‘Bon dia nos done Deu’....

És eixe que no se calla
i a sovint nos recrimina
puix no li agrada la falla
ni tot allò que origina.

Pero hui tens que la tele
de modo palés i clar
ha trencat, fent que es cancele,
aquell ambient familiar.

Mes el faller l’arracona
encara que ens denuncia
puix la falla al barri dona
vida, color i alegria.
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Tens comerç que l’euro ens nega
i nos mira de biaix
quan, per tot lo que arreplega
en falles, t’ompli el calaix,

Pero a pesar d’estes coses
de forma clara i palpable
allà on te fiques o poses
tenim un barri entranyable.

(Al que l’autor, no sé tu,
no el canvia ¡per ningú!)

ELS COMERÇOS
TAL COM MOSTRA EL CADAFAL
ESTE BARRI ÉS COMERCIAL
Voràs plens, menut llector,
de comerços els carrers,
Comerços, que en clau d’humor,
els explicarà est autor
en versos chamarrusquers.

Tens comerços de quincalla
i també de bagateles,
teixits de seda i de malla,
capells, alguna tovalla
i tot açò en poques peles....

Mes cal dir que proliferen
la tasca, el bar, la taverna....
Comerços que perseveren
mentres creixen i prosperen
en esta etapa moderna.

També trobareu, ausades,
pel mercat verdura sana
puix mostren eixes parades
lo millor, fent arracades,
que té l’horta valenciana.

En ells, de jove, he tastat
entre content i feliç,
el capellanet torrat
junt a un got de vi rosat
de Predralba o de Torís.

Tampoc falten llibreries
i de vell, així com sona,
forns, quioscs, pasticeries,
flors, recorts, orchateries
en orchata fresca i bona.

Pero est autor aconsella
als chics no entrar a cap club
i per tant vos escudella
que te traurà de l’orella
al chiquet que entre en un pub.

Damunt tindràs un contacte
en el que ven, de bon grat,
per que t’assessora en l’acte
i al temps fruiràs un tracte
amé i personificat.

Per que el beure fa costum
i cal fer-ho, al fer-te un glop,
a la palpa, en mig del fum,
puix pareix, per poca llum,
que entres en boca de llop.

I al rant tens, entre hortolans,
un racó màgic i bell
que és l’orgull dels valencians:
La llonja junt els Sants Joans
i el Mercat fent un pomell.
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Tendes de distints estils
en una venda animada.
¡Quín goig és comprar, tranquils
en els comerços gentils
de la nostra barriada!

Comerços, tendrals menuts,
que guardaré en el meu cor
alguns desapareguts....
Yo enyore, fallers volguts,
l’almorzar en el Gall d’Or.

(Qui no ho crega, considere,
que vinga, compre.... i s’entere)

ELS VISITANTS
EL VISITANT, COM SE CONTA,
SOL DEIXAR LA SEUA IMPRONTA
En este barri entranyable
la gent que viu és palpable
que són persones decents.
Pero, aparcant els que habiten,
vos tinc que dir que el visiten
personages.... diferents.

Hi ha dòna, com s’escudella,
que du en el braç la cistella
i en l’atre porta a l’infant.
Visita cada botiga
i no cal, chiquet, que et diga
ve d’un poble circumdant.

Traurem als que van i venen
i també ad aquells que tenen
un comport més agressiu.
I mentres la gent trafega
al visitant que ací aplega
li fem un retrat al viu.

Du sofocada la galta
per que cal dir que li’n falta
un encàrrec que li han fet.
Damunt l’agobi l’atrapa
i corre per si s’escapa
el metro -l’antic trenet-
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No falta tampoc la mare
que va orgullosa, ho declare,
per cada tenda o basar.
I fa pel barri la cerca
mentres, satisfeta, merca
de la filla l’aixovar.

I els ‘hippies’, on veus ausades
que recorden les parades
de flors que hi ha en la ciutat.
O els ‘punkies’ plens de sivelles
que te fan alçar les celles
i porten el cap rapat.

I mostra, com se declara
la satisfacció en la cara
com be se pot advertir.
Pero, com te’n va en la filla
s’escolta d’una ‘quadrilla’
un pirop.... que no puc dir.

Pardalets d’història viva
que de tendència agressiva
nos alteren l’esperit.
I que, com be s’interpreta,
te fan anar de vareta
si te’ls trobes per la nit.
(Deixen, alguns d’estos sers,
a Satanàs ¡en bolquers!)

També s’observa l’image
d’un conegut personage
en el cantó del carrer.
Que portant l’esc, de muleta,
ha montat la paradeta
i no és atre que el ‘triler’.
On un jubilat, per oci,
al vore un fàcil negoci
engul l’esc per ambició....
I al ficar-li el caramelo
cau en el parany el ‘lelo’
que ha perdut mija pensió.
No falta la cigarrera
que ven pedres de mistera
i algun puret casporrut.
I el que te ven regalícia
pero enguany no són notícia
per que el progrés se’ls ha dut.

Personages sens fiança
que te trenquen la bonança
d’un barri tradicional.
I que en l’escena fallera
en gràcia chamarrusquera
els retrata el cadafal.
Un barri replet d’història
i d’antiga trayectòria
que el llibret hui vos descriu.
Barri que, com s’aprecia,
cada instant i cada dia
glatix, mostrant que està viu.

També es despengen, ufanes,
algunes tribus urbanes
en abillaments de zinc.
Com els ‘llatins kings’ ‘neonazis’
i ací vos fique uns topazis
per que atra rima no tinc....
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UN BARRI FALLER
LA FALLA NOS MOSTRA ARCANS
DELS FALLERETS VALENCIANS
Per tal d’escriure com cal
l’explicació de la falla
est autor, com se detalla,
se fica dins del casal....
(I silent, com balduí,
vos conta que passa ací)

Férem la tasca completa
visitant distins camins
arreplegant dels veïns
el gallet o l’aguileta.
(Fon l’acció d’esta moguda
per a la falla una ajuda)

Observe que es fa una junta
que desperta l’interés
per a vore, en un no res,
si ad algun chiquet s’apunta....
(Cal tindre, segons veig yo,
gent jove en la comissió)

I per amor a la festa
mostrant tindre sentiment
cuidàvem del monument
sense fer cap de protesta.
(El cuidàrem, en orgull,
com la nineta de l’ull)

Cal retrobar l’esperit
que demostraren antany
per a que torne l’afany
que ha quedat ensomordit.
(La falla és lloc, hui i abans,
on se fan bons valencians)

Com apunta el vostre bart
ara que un chiquet se calla,
hi havia alguna baralla
per a portar l’estandart....
(Tots els chics, volgut llector,
volíem tindre este honor)

Pero abans, convé aclarir
en el faller horisó,
com era l’actuació
del menut faller d’ahir....
(La falla, com s’anuncia,
és flor de valenciania)
Els chiquets, al sà i al pla,
en falleres camisetes
repartírem banderetes
quan feen l’arreplegà....
(I pujàvem les escales
com si als peus tinguérem ales)
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Per això en esta reunió
se toca el tema econòmic....
Mes mentres u llig un còmic
l’atre no fica atenció....
(Lo dels chavos s’improvisa
per si algú es sensibilisa)

Clar que..... pensant en raó
els chics d’ahir res teníem
i en el casalet fruíem
treballant en ilusió.
(Els chiquets de la posguerra
alçàrem la nostra terra)

L’ànim ara, al punt decreix
quan l’estandart cal portar
puix de sobte, està ben clar,
que el menut desapareix....
(Com fa el Fuset en la Junta
quan no li agrà la pregunta)

Cal que els donem, al remat,
traent-los de l’absentisme,
als menuts protagonisme
i responsabilitat.
(Convé en els chics un avindre
puix són el nostre pervindre)

Hi ha qui es vol justificar
pel deure que du d’escola
i atre t’amolla una trola
quan hi ha que el muscle arrimar.
(Mes com l’escena acredita
la falla vos necessita)

I que deprenguen, ad hoc,
que el goig major, quede escrit,
és, en el deure complit,
botar-li a la falla foc.
(A qui du la falla al cor
és un goig que jamai mor)

Pero no falta un chiquet
quan la Fallera Major
te fa un acte abellidor
en festa, jocs i bufet.
(On sempre veus als mateixos
treballant.... ¡pero a dos queixos!)

(I és que explica esta contalla
lo que costa fer la falla....)

ESTE BARRI, BELLA FLOR,
ÉS L’AU FÈNIX QUE MAI MOR
Vos he explicat punt per punt
en especial sentiment
un barri, que el monument
el situa al capdamunt.
Un barri, que en el conjunt,
és màgic i transparent
on sol conviure la gent
en el forà i transeünt.

Un barri vell i entranyable
que glatix, menut amable,
en cada moment i fet.
I que, per sa grata image,
mereix tindre l’homenage
que li brinda este llibret.
(Homenage, amic llector,
al que s’afig est autor)
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Esbós de la Falla Infantil
Secció: 4ª

Lema:

“BATEGA”

Artiste: Ricard Balanzá i Martínez
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COL·LABORADORS XX JOCS SOLIDARIS
13 Maig 2018

Raquel Alario i Bernabé Fallera Major de València 2017
i la seua Cort d’Honor

Almacén de Ferretería Julián Celda
Arroz La Fallera
Bar Boatella
Bar Kiosco
Bicicletas Rafael Abad
Cafetería Bar General
Coop. Vitivinícola Villar del Arzobispo
Cruz Roja
David Ferrer - Tenista
Delicias del Líbano
Despensa de la Reina
Discema SA
Estanco-Expendeduria Nº 27
Farmacia J.L. Pascual
Foto Lluch
Horchatería Collado
Horno Alfonso Martínez
Hostal Antigua Morellana
Jesús Alcañiz Monterde
Joyería – Relojería Eduardo Ruiz
Kiosco de Prensa Collado
La Barbería

Les Barraques - Indumentaria
Fundación Levante U.D.
Librería de Lance “El Cárabo”
Make a wish
Mallent – Trajes a medida
Marian Indumentaria
Meivel – Turrón Viena
Óptica Centro
Original CV
Las Paellas del Mercado Central
Paellas Vaello – La valenciana
Preciosea
Relojería Bosch
Restaurante El Rall
Quique Collado Belda
Restaurante Tapavid
San Roque RC
Tasca Ángel
Telas Metálicas H. Blas Luna
Valçaina – Colla Tabal i Dolçaina
Valencia B.C.
Vicent Borrego - Maquillador

A més, volem agraï a totes les personas que participaren a la nostra Dansà.
Per últim, no volem oblidar-nos dels particulares i anònims que realitzaren
les seues sus aportacions econòmiques en benefici dels Centres Ocupacionals:

Centro Ocupacional La Torre (Valencia)
Centro Ocupacional Luz Verde (Valencia)
Centro Ocupacional Koynos (Godella)
Associació Bona Gent (Valencia)
Centro Ocupacional Tola (Silla)
Centro Ocupacional Los Serranos (Villar del Arzobispo)
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Programa de Festejos
Any e 2018

ABRIL

DIUMENGE, 8 ABRIL
Els nostres representants Laura, Jorge, Loreto i Tono, participaren a la Processó de
l’Altar de Sant Vicent del Mercat.
DILLUNS, 9 ABRIL
Els nostres representants Laura, Jorge, Loreto i Tono, participaren a l’Ofrena a Sant
Vicent Ferrer convidats pels amics de l’Altar de Sant Vicent del Mercat.
DIVENDRES, 20 ABRIL
En Junta General celebrada al nostre Casal es reelegit president de la comissió TONO
FAGOAGA i BALLESTER.
DIUMENGE, 22 ABRIL
A l’Esglèssia de l’Escolania tingué lloc el Bessamans a la Verge dels Desemparats al
que acudiren els nostres representants de l’any 2018 Laura, Jorge, Loreto i Tono.
A eixe acte entregaren la donació que els components de la comissió hem fet gràcies
a la vidriola que hi havia al nostre casal durant tot l’any.
DILLUNS, 23 ABRIL
Al nostre casal tingué lloc el Sopar del Jurat del Premi Salvador Debón i Cortina al
l’artista revelació de les Falles 2018.
El jurat en esta edició estigué format pels periodistes Boro Peiró, Ángel Romero,
Quique Collado, Aitor Orozco i el nostre president Tono Fagoaga.
El guardonat fou l’artista VICENTE MANUEL MARTÍNEZ APARICIO.
DIJOUS, 26 ABRIL
Al nostre casal es celebrà el sopar amb els Centres Ocupacionals que participaren
l’any anterior als Jocs Solidaris. Després de totes les activitats fetes durant l’any la
recaptació final fou de 2388,00 € corresponent-li a cada centre 398,00€.
Volem agraïr la seua participació en esta tradicional acció solidària a totes les entitats
i persones que col·laboraren amb nosaltres.

MAIG
DIJOUS, 3 MAIG
Participarem al Concurs de Creu de Maig de Lo Rat Penat. Des d’ací volem agraïr la
col·laboració dels nostres comerços:
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–Bar el Kiosco
–Horchatería El Collado
–Horno Alfonso Martínez
–Hostal Antigua Morellana
A la nit, al nostre casal es celebrà el sopar amb els participants de la Dançà dels Jocs
Solidaris per agraïr-les las seua participació a l’acte.
DISSABTE, 5 MAIG
Exaltació de l’Agrupació de Falles de la Seu – La Xerea – El Mercat, amb la partcipació
dels nostres representants de l’any 2018 Laura Fontes i Pérez, Jorge Civera i Cobos,
Loreto de la Asunción i Tormo i Tono Fagoaga i Ballester. A l’acte vingueren les Falleres
Majors de València i les seues Corts d’Honor.
La mantenidora de l’acte fou Sandra Muñoz Pérez, Fallera Major de València 2012.
DIMECRES, 9 MAIG
Al casal de la Falla Carabasses - En Gall celebraren elecció al Sector – Agrupació La
Seu La Xerea El Mercat, resultant elegits com a Delegat de Sector Luis Coll i Mora de
la Falla Plaça de La Reina, Pau, Sant Vicent “Tio Pep”.
Volem donar-li l’enhorabona i desitjar-li molta sort al seu càrrec.
DIUMENGE, 13 MAIG
A la nostra plaça es celebraren els “XX JOCS SOLIDARIS” en benefici dels següents
centres ocupacionals:
–C.O. La Torre (València)
–C.O. Luz Verde (València)
–C.O. Los Serranos (Villar del Arzobispo)
–C.O. Koynos (Godella)
–C.O. Tola (Silla)
–Associació Bonagent (València)
A més, contàrem amb la participació de Creu Roja Joventut, de l’Associació AVAFI i
la comissió de falla Mont de Pietat de Xirivella i la seua campanya solidària “Moños
Rosas”.
L’acte es tancà amb la “Dançà” a la nostra plaça, amb participacipació de la Fallera
Major de València de l’any 2017 Raquel Alario i Bernabé i la seua Cort d’Honor a la que
pertenéix la nostra fallera Paula Ortiz i Rubio. Volem agraïr la col·laboració del grup
d’hòmens que ballaren amb elles i la de la colla de tabal i dolçaina Valçaina.
A continuació, tingué lloc un dinar solidari al nostre casal destinat als mencionats
Centres Ocupacionals.
A les 18:00 hores, els nostres representants Laura, Jorge, Loreto i Tono participaren
a la Processó de la Verge dels Desemparats.

JUNY
DISSABTE, 2 JUNY
Al nostre casal tingué lloc la festa de l’Apuntà on reberem als nous components de
la comissió.
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DIUMENGE, 3 JUNY
A la nostra plaça tingué lloc un concert a càrrec de les colles Valçaina i Picassent.
A continuació, tingué lloc un dinar de germanor al nostre casal.
DISSABTE, 16 JUNY
Per la vesprada els nostres infantils gaudiren de les activitats aquàtiques de Sant
Joan.
A continuació tinguè lloc la Festa de Sant Joan amb el “II CLOXIQUINTO”.
DIVENDRES, 22 JUNY
Els nostres representants, Laura, Jorge, Loreto i Tono, acudiren a l’Ofrena de la Verge
del Remei d’Alacant convidats per la nostra foguera germana Foguerer Carolinas.

JULIOL
DIJOUS, 5 JULIOL
En junta extraordinària celebrada al nostre casal es proclamà als nostres
representants per a l’exercici 2018-2019: President Infantil PEPO RAMÍREZ i CIVERA,
Fallera Major Infantil SOFÍA GONZÁLEZ i ÁLVAREZ i Fallera Major MARINA FAGOAGA
i BENEDITO.
DIVENDRES, 13 JULIOL
Als Jardins del Palau Sud tingué lloc les Preseleccions de les Corts d’Honor de
les Falleres Majors de València de l’any 2019 per part del Sector La Seu La Xerea
El Mercat. Les nostres representants foren la xiqueta LAURA FONTES i PÉREZ i la
senyoreta LORETO DE LA ASUNCIÓN i TORMO. En esta ocassió tingueren la sort que
foren elegides les dos per a representar al nostre Sector a la Fonteta.
DISSABTE, 14 JULIOL
Al Restaurant de l’Atenéo Mercantil tingué lloc el Dinar d’Estiu de la nostra comissió.

SETEMBRE
DISSABTE, 15 SETEMBRE
Inauguració, al vell llit del riu Turia, del “XIII Campionat de Tir i Arrosegament Ciutat
de València” que organitza l’Agrupació La Seu – La Xerea – El Mercat.
DIUMENGE, 16 SETEMBRE
Al nostre casal tingué lloc un berenar amb Falleres Majors que al llarg dels nostres
150 anys hem tingut. En esta vesprada tan especial tingueren la sort de juntar a 31
dones que han portat la banda de Fallera Major de la nostra comissió amb gran orgull
i ens deleitaren amb les anécdotes dels seus regnats.
DISSABTE, 29 SETEMBRE
Al Pavelló Font de Sant LLuis tingué lloc l’Elecció de les Corts d’Honor de les Falleres
Majors de València, enguany teniem dos candidates Laura i Loreto.
I en una nit tan especial i mágica, la xiqueta Laura Fontes i Pérez fou elegida com a
component de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València. ENHORABONA!!
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OCTUBRE
DIJOUS, 4 OCTUBRE
A l’ADEIT tingué lloc la Presentació del SOM 150 on donaren a conèixer la gran
quantitat d’actes que tenim programats per a celebrar el nostre 150 aniversari.
L’acte presentat per Carlos Navarro i Castelló, tingué la participació de: Javier Mozas
i Hernando, Iván Esbrí i Andrés, Manuel Sanchis i Ambrós, Raquel Alario i Bernabé,
Enrique Collado i Belda, José Alamá i Gil.
En aquest acte tigueren la presencia de autoritats municipals i de la Fallera Major de
València 2018 Raquel Gil i Uncio.
DISSABTE, 6 OCTUBRE
Al nostre casal es va homenatgear als nostres representants de l’any 2018 Jorge i
Loreto.
DIUMENGE, 7 OCTUBRE
A la plaça de Nápoles i Sicilia tingué lloc la convivencia del Sector-Agrupació La Seu
La Xerea El Mercat.
DIVENDRES, 19 OCTUBRE
Comença la Setmana Cultural de la Falla Plaça Dr. Collado amb la Gala Premis Falla
Plaça Doctor Collado on s’entregaren els XV Premis Llotja i el X Premi Salvador
Debón a l’Espai Cultural de El Corte Inglés de l’Avinguda França. Eixe dia tingueren
la presència de la senyoreta Marina Civera i Moreno Fallera Major de València 2019.
Els guardonats foren:
–PREMI LLOTJA A LA SOLIDARITAT: Cáritas España
–PREMI LLOTJA FALLES 2018: Falla Convento Jerusalem
–PREMI LLOTJA DE COMUNICACIÓ: Enrique Collado i Belda
–PREMI LLOTJA A l’ESPORT: Valencia C.F. S.A.D.
–PREMI LLOTJA PATRIMONI: Reyes Martí i Miró – Pirotècnia Martí
–PREMI ESPECIAL LLOTJA: Universitat Politècnica de València
–PREMI LLOTJA EXTRAORDINARI: Orquestra de València
–PREMI SALVADOR DEBÓN: Vicente Manuel Martínez i Aparicio
Enhorabona als guardonats d’esta edició.
DISSABTE, 20 OCTUBRE
Al nostre casal es varen presentar els esbossos de les falles que els nostres artistes
plantaran este exercici. La falla infantil es obra de Ricard Balanzá i Martínez i té com
a lema “Batega”. La falla gran es obra de Santaeulalia Tematización i té com a lema:
“Quan me mire a l’espill”
En eixe acte els nostres artistes ens explicaren els seus projectes i ens transmeteren
la importància que té per a ells plantar en la nostra plaça.
DIUMENGE, 21 OCTUBRE
A les 10:00 hores, al nostre casal tingué lloc un esmorzar de germanor.
A les 11:00 hores, als nostre casal tingué lloc una xarrada a càrrec de nostre amic
Javier Mozas baix el títol “Un passeig per les falles… del segle XIX”.

FALLA PLAÇA DR. COLLADO · 150 ANIVERSARI 1869-2019

A les 12:30 hores, tingué lloc, per primera vegada en la història de les falles, la Dansà
de Falleres Majors de València amb la participació de:
–Rocío Gil i Uncio, Fallera Major de València 2018
–Raquel Alario i Bernabé, Fallera Major de València 2017
–Alicia Moreno i Morales, Fallera Major de València 2016
–Estefanía López i Montesinos Fallera, Major de València 2015
–Carmen Sancho i de Rosa, Fallera Major de València 2014
–Begoña Giménez i Tarazona, Fallera Major de València 2013
–Sandra Muñoz i Pérez, Fallera Major de València 2012
–Mª Pilar Giménez i Santamarina, Fallera Major de València 2010
Donem donar les gràcies a la colla Valçaina i a tots el homens que balleren en la dansà
i en especial a Paco Corella i a Raquel Alario perque sense la seua ajuda hi hauria sigut
imposible dur a terme este històric acte.
DILLUNS, 22 OCTUBRE
Al nostre casal, tingueren la visita de Boro Peiró i la realització en directe del el seu
programa “Gentes de Fallas” de Ondacero amb la “Tertulia de Ellas”.
DIMECRES, 24 OCTUBRE
A l’Espai Rambleta la nostra comissió participà al Concurs de Teatre de JCF amb l’obra
“Fins que la mort ens separe” escrita pels nostres fallers José Vte. Marco Ramírez i
Miguel Marco Mesas i per la qual Tono Fagoaga i Ballester fou nominat per al premi
“Millor actor de repartiment”.
DIMECRES, 31 OCTUBRE
Els infantils de la nostra Agrupació celebraren Halloween amb visites als diferents
casals demanant el “Truc o Tracte”.
A continuació, al nostre casal tingué lloc el Sopar de Halloween on els assistents
participaren en un divertit “Escape Room”.

NOVEMBRE
DIUMENGE, 4 NOVEMBRE
Berenar de Relleus dels Presidents i Falleres Majors Infantils de l’Agrupació La Seu-La
Xerea-El Mercat.
DISSABTE, 10 NOVEMBRE
A l‘Ateneo Mercantil es va celebrar l’acte de proclamació com a President Infantil de
l’exercici 2018-2019 a PEPO RAMÍREZ i CIVERA.
A continuació, al casal de la Falla Sant Bult, Sopar de Relleus de les Falleres Majors de
l’Agrupació La Seu-La Xerea-El Mercat.
DISSABTE, 17 NOVEMBRE
Al Saló d’Actes de l’Esglèssia de la Companyia es va celebrar l’acte de proclamació
com a Falleres Majors de l’exercici 2018-2019 de la nostra comissió a la xiqueta SOFIA
GONZÁLEZ i ÁLVAREZ i la senyoreta MARINA FAGOAGA i BENEDITO.
DIVENDRES, 23 NOVEMBRE
A les 21:00 hores sopar al nostre casal per a preparar la festa de l’Agrupació.
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A continuació, acudirem a la discoteca Jerusalem per a gaudir de la Festa Pre-Falles
2018 organitzat per l’AGRUPACIÓ LA SEU-XEREA-EL MERCAT.

DESEMBRE
DIJOUS, 13 DESEMBRE
Al nostre casal tingué lloc l’entrega de l’aportació solidària de la nostra comissió que
férem als diferents programes de la Creu Roja.
DISSABTE, 15 DESEMBRE
Tallers de Nadal per a la comissió infantil.
DIUMENGE, 16 DESEMBRE
Pel matí, al Saló d’Actes de Govern Militar, es celebrà la presentació d’esbossos de
l’AGRUPACIÓ LA SEU – XEREA – EL MERCAT.
A continuació, a HERMANDADES DEL TRABAJO es celebrà el dinar de Nadal.
DIMECRES, 26 DESEMBRE
Els components de la comissió infantil anaren a EXPOJOVE.
DISSABTE, 29 DESEMBRE
Al nostre casal acudiren els Patges de S.S.M.M. Reis Mags per a replegar les cartes i
peticions dels infantils de la comissió.
DIUMENGE, 30 DESEMBRE
Per primera vegada, la major participació de la nostra comissió, uns quaranta
participants entre 6 i 78 anys participarem caminant en la tradicional San Silvestre
disfressats de tarta d’aniversari per la celebració del nostre 150 aniversari.

Any e 2019

GENER

DISSABTE, 5 GENER
PEPO i SOFÍA participaren a la Cavalcada dels Reis Mags i, a continuació, Melcior,
Gaspar i Baltassar acudiren al nostre casal per a deixar uns regalets als membres de
la comissió infantil.
Acte seguit el tracicional sopar de la nit de Reis amb els tradicionals roscons.
DISSABTE, 12 GENER
Encara que amb retard celebràrem la Festa dels Sants Inocents al nostre casal on les
sorpreses varen estar presents al llarg de tot el sopar.
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DIUMENGE, 13 GENER
Al Palau de la Música de València Concert Solidari del 150 aniversari a favor de Cáritas
Diocesana. Volem agraïr la seua participació solidària a:
–Coral AAACEMA
–Coral Infantil del Col·legi Marni
–Sax and Roses
–Banda del Centre Artístic Musical Santa Cecilia de Foios
DISSBATE, 19 GENER
Al Palau de Congressos de València, tingué lloc la Gala de la Cultura de JCF on
s’entregaren els premis del Concurs de Teatre Faller, i en la que Tono Fagoaga i
Ballester estava nominat per al premi “Millor actor de repartiment” encara que no
tinguerem sort.
DIVENDRES, 25 GENER
A les 21:00 hores, al casal de la falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ens
guardonaren amb el Premi Botafocs en reconeixement al nostre 150 aniversari.
Al Palau de la Música de València, la nostra Fallera Major i el nostre President
assistiren a l’acte d’Exaltació de la Fallera Major de València, la senyoreta MARINA
CIVERA i MORENO.
DISSABTE, 26 GENER
Al Palau de la Música de València, la nostra Fallera Major Infantil, i el President
Infantil asistiren a l’acte d’exaltació de la Fallera Major Infantil de València, la xiqueta
SARA LARRAZÁBAL i BERNAL on també gaudirem de vore a la nostra fallera Laura
Fontes i Pérez com a component de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de
València.
DIUMENGE, 27 GENER
Al casal de la Falla Virgen de la Cabeza, tingué lloc un dinar de germanor amb aquesta
comissió amiga.
DIMARTS, 29 GENER
Al Museu Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències els nostres artistas
Ricard Balanzá i Santaeulalia Tematización portaren els ninots a l’Expossició del
Ninot.

FEBRER
DIUMENGE, 3 FEBRER
A les 11:00 hores anàrem a visitar el taller del nostre artista infantil Ricard Balanzá
i Martínez per a vore l’evolució de la falleta que plantarà a la nostra plaça. A
continuació “In situ” van estar tots convidats a esmorzar per part de la nostra Fallera
Major Infantil Sofía i el nostre President infantil Pepo.
DISSABTE, 9 FEBRER
A les 9:00 hores, anarem al “Saló Forsañ” a montar el decorat de la nostra Presentació.
A les 13:00 hores al Palau de l’Exposició intercanvi de fotografies de les Falleres
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Majors Infantils de l’Agrupació La Seu La Xerea El Mercat amb la Fallera Major Infantil
de València. Al mateix acte, se li va imposar al nostre estandart infantil el “Distintiu
d’Or amb fulles de Llorer i Brillants col·lectiu”.
A les 18:30 hores, al “Saló Forsañ” de Massanassa solemne presentació de les nostres
Falleres Majors, la xiqueta SOFÍA GONZÁLEZ i ÁLVAREZ i la senyoreta MARINA
FAGOAGA i BENEDITO, així com de les seues Corts d’Honor. A continuació rebérem
la visita de les falles veïnes i tots junts cantarem l’Himne de la comissió i l’ Himne
Regional. Per últim, vam contar amb la presencia de la nostra Fallera Major Infantil de
València i la seua Cort d’Honor, on vam tindre l’orgull de rebre, entre elles, a la nostra
fallera Laura Fontes i Pérez.
A la Presentació infantil les presentadores foren Ainhoa Lloris i Márquez i Manuel
Lara i Tortosa.
A la Presentació major els presentadors foren José Vte. García i Gómez i Isabel Cepeda
i Hontecillas.
Com a mantenidores de Sofia actuaren les seues amigues Alba Ferrando i González,
Julia Calduch i Solbes, Ángela Escrivá i Montoro, Carla Gallego i Albert i Vega Martorell
i Sierra.
Com a mantenidora de Marina actuà la seua germana Paula Fagoaga i Benedito.
DIUMENGE, 10 FEBRER
A les 11.00 hores al Saló d’Actes de Govern Militar, es l’acte d’Homenatge a Rocío Gil
i Úncio com a Fallera Major de València per part de l’Agrupació La Seu – Xerea – El
Mercat.
A les 11.30 hores al casal de la falla de Sant Isidre van rebre un “Reconeiximent
Especial” al conjunt del “Projecte Solidari” de la nostra comissió.
A les 17:00 hores al Palau de l’Exposició intercanvi de fotografies de les Falleres
Majors de l’Agrupació La Seu La Xerea El Mercat amb la Fallera Major de València.
A més, tingué lloc l’impossició dels Bunyols d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants als
components de la nostra comissió José Civera i Roselló i Carlos Navarro i Castelló per
part de la Fallera Major de València, la senyoreta Marina Civera i Moreno.
DISSABTE, 16 FEBRER
A les 10:30 hores anàrem a visitar el taller del Santaeulalia Tematización per a
vore l’evolució de la falla que plantarà a la nostra plaça l’any del 150 aniversari. A
continuació “In situ” van estar tots convidats a esmorzar per part de la nostra Fallera
Major MARINA.
A continuació al nostre casal tinguerem dinar de germanor.
A les 18:00 hores, partit de Futbol Sala de Cassats vs Fadrins al Col·legi Patronato.
DIUMENGE, 17 FEBRER
Al Palau de la Música de València tingué lloc el Concert de la Banda de València on
es va produir l’estrena del pasodoble “Falla Plaça Doctor Collado” dirigit per Rafael
Sanz-Espert i que ha compossat José Alamá – Gil.
DIVENDRES, 22 FEBRER
A la Fira de Mostres es celebrà la Gala Fallera de J.C.F.
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DISSABTE, 23 FEBRER
A les 18.00 hores tindrà lloc la visita de la nostra comissió a l’Expossició del Ninot.
A continuació, “Sopar del Vi” al nostre casal.
DIUMENGE, 24 FEBRER
A les 7:00 hores Despertà per part de J.C.F. a les Falleres Majors de València.
A les 8:30 hores “Marató amb gaiato” que organitzarem junt a les falles amigues de
Corretgería – Bany dels Pavesos, Negret i Lope de Vega.
A les 14:00 hores al nostre casal dinar de germanor fallera.
A les 17:30 hores des del nostre casal, majors i infantils acudírem al primer acte
oficial de les festes falleres “la Crida”, que tingué lloc a les 20 hores en les històriques
Torres de Serrans.

MARÇ
DIVENDRES, 1 MARÇ
A les 18:30 hores inaguració de l’Exposició Fotogràfica del 150 aniversari que estará
compossada per uns panels informatius que estarán exposats als aparadors dels
comerços del nostre barri. Per este motiu, volem agraïr la seua col·laboració una
vegada més.
DISSABTE, 2 MARÇ
A les 11:00 hores quedarem a la nostra plaça per a fer la replegà pels comerços del
barri, amb la companyia del tabaleter i el dolçainer.
A les 14:00 hores dinar de germanor al nostre casal.
A les 21:30 hores, sopar homenatge a les dones de la nostra comissió.
DIUMENGE, 3 MARÇ
A les 11:00 hores, al “Saló Forsañ” de Massanassa solemne Exaltació de les Falleres
Majors del 150 Aniversari de la nostra comissió.
A continuació s’entregaren, a les persones que son SOM150, les litografies numerades
que ha fet l’artista Marina Puche i Faubel per al 150 aniversari.
El presentador de l’acte fou Rafael Martí i Monforte i com a mantenidor actuà el
Regidor de Cultura Festiva Pere Fuset i Tortosa.
En aquest acte s’estrenà la Suite Fallera Major Dr. Collado “19 de Març a la Plaça
Doctor Collado” que ha compossat José Luis Martínez i que les Falleres Majors de la
història de la falla regalaren per a que, des d’ara, totes les falleres majors de la nostra
comissió desfilen a la seua Exaltació amb aquesta exclusiva melodía.
DIJOUS, 7 MARÇ
A les 18:00 hores a l’Aquartelament de las Forces Armades de Sant Joan de la Ribera
(València), homenatge a las Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor.
DIVENDRES, 8 MARÇ
A les 20:00 hores al nostre casal tindrà lloc la presentació del Llibret i de L’Embolic
del present exercici.
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A continuació, tindrà lloc un vi d’honor per agraïr als nostres Fallers/es d’Honor la
seua col.laboració.
A les 21:00 hores l’Agrupació la Seu La Xerea El Mercat, a la que pertanyem, celebrarà
la seua tradicional Nit d’Albaes en honor de totes les seues Falleres Majors i Falleres
Majors Infantils.
DISSABTE, 9 MARÇ
A partir de les 10:00 hores, els nostres infantils gaudiran a la nostra plaça d’una festa
per a donar la benvinguda a les Falles 2019.
A les 14:00 hores es celebrará en el Casal un dinar de germanor amb l’assistència de
la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor en la que està la nostra
fallera, Laura Fontes i Pérez.
A continuació, s’entregaran les recompenses, els tickets, llibrets i Embolics, a totes
les falleres i fallers de la comissió.
A les 20:00 hores Festa de Benvinguda a les Falles amb la col·laboració dels nostres
amics de la falla Avd. Cortes Valencianes del poble de Torís que ens faran una tortilla
de creïlles gegant a llenya.
A les 23:30 hores en la nostra plaça Disco Mòbil.
DIUMENGE, 10 MARÇ
A les 11:00 hores esmorzar de germanor.
A les 12:30 hores, amb el recolzament de J.C.F. III Tabalà en record i homenatge a
Joan Blasco “El dolçainer del Regne”. El passacarrer començarà a la nostra plaça i
finalitzarà, com sempre, en el Cinturó de Seguretat de la “Mascletà” de la Plaça de
l’Ajuntament. Acte seguit, el seu fill Paco Blasco, des del balcó, recordant al seu pare,
al matéíx temps tocarà junt a les distintes “colles” assistents.
A les 14:30 hores degustació de plats típics valencians fets pels cuiners i cuineres de
la nostra comissió.
A les 19:00 hores ajudaren a Santaeulalia Tematización amb el transport de la nostra
falla.
DIJOUS, 14 MARÇ
A les 17:30 hores, la comissió infantil anirà al Museu de les Ciencies a replegar ninot
infantil. A continuació, farem un passacarrer per tot el barri. Després, sopar de la
plantà infantil al que ens convidarà la nostra Fallera Major Infantil Sofía.
Per a finalitzar el dia, tots anirem a la nostra plaça per a plantar la falla infantil que
ha fet el nostre artista Ricard Balanzá i Martínez.
DIVENDRES, 15 MARÇ
A les 10:00 hores, junt a la falla, popular esmorçar faller per als membres de la
comissió que ho desitgen.
A les 11:00 hores, “Cantajuegos” per a la comissió infantil.
A les 11:30 hores, “Batalla del Merengue” patrocinada pel “Horno Alfonso Martínez”
per a la comissió infantil.
A las 14:30 hores, dinar de germanor fallera al nostre casal baix la modalitat de
casdascú el seu.
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A les 18:00 hores, “GYMCANA FALLERA” per als infantils de la comissió.
A les 19:30 hores, el nostre president infantil, Pepo, convidarà a berenar a la comissió
infantil.
A les 20:00 hores, replegarem en l’Exposició del Ninot, el ninot gran.
A les 21:30 hores, la nostra Fallera Major, Marina, convidarà al sopar de la plantà a la
comissió major.
A les 24:00 hores, anirem a la plaça per ajudar a plantar la falla gran, obra de
Santaelalia Tematización SL.
DISSABTE, 16 MARÇ
A les 10:00 hores, junt a la falla, popular esmorçar faller per als membres de la
comissió que ho desitgen.
A les 12:00 hores, Concurs de Dibuix patrocinat pel “Bar el Kiosco” per a la comissió
infantil. Les categories seran 0-3 anys, 4-6 anys, 7-9 anys, 10-12 anys.
A la mateixa hora, Concurs de Graffiti patrocinat per “Óptica Centro” per als majors
de 12 anys de la comissió infantil.
A les 14:00 hores, Dinar de germanor al nostre casal.
A les 16:30 hores, la comissió infantil acompanyarà a Pepo i Sofía a replegar els
premis infantils de falla i llibret. En este acte, ens acompanyarà la Xaranga El Poal.
Després de replegar els “palets” farem un pasacarrer per tot el barri. A continuació, la
nostra fallera major infantil, Sofía, convidarà a berenar a la comissió infantil.
A les 21:30 hores, es celebrarà en el nostre casal sopar de homens i dones.
A les 24:00 hores, a la nostra plaça hi haurà Disco Mòbil.
DIUMENGE, 17 MARÇ
A les 10:00 hores, junt a la falla, popular esmorçar faller per als membres de la
comissió que ho desitgen.
A les 11:00 hores, tota la comissió major acompanyarà a Tono i Marina, a replegar els
premis de falla i llibret. En este acte, ens acompanyarà la Xaranga El Poal. En tornar
de replegar els premis, farem un passacarrer per tot el barri.
A les 14:30 hores dinar de germanor fallera al nostre casal baix la modalitat de
casdascú el seu.
A les 21:00 hores, concentració en el nostre casal per anar a l’Ofrena de flors a la
Mare de Déu acompanyant a la nostres Falleres Majors. A l’acte ens acompanyarà la
Xaranga El Poal.
A les 24:00 hores, a la nostra plaça hi haurà Disco Mòbil.
DILLUNS, 18 MARÇ
A les 10:00 hores, junt a la falla, popular esmorçar faller per als membres de la
comissió que ho desitgen.
A les 12:00 hores les comissións amigues de L’Agrupació La Seu La Xerea El Mercat
vindrán a la nostra demarcació per a rebre l’Insignia conmemorativa del 150
aniversari.
A las 14:30 hores, dinar de germanor fallera al nostre casal. Després de dinar, es farà
un campionat exprés de Truc i Parxís.
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A les 18:00 hores, Concurs infantil de disfresses patrocinat per “Paellasdelmer
cadocentral.com”. Les categories serán: Individual, Parella, Grup i un premi especial
d’Ingeni i Gràcia. Tots els participants tindran premi.
A continuació, la nostra fallera major infantil, Sofía, convidarà a berenar a la comissió
infantil.
A les 21:30 hores, es celebrarà la festa del 150 Aniversari amb un sopar molt especial
i festiu.
A les 24:00 hores, a la nostra plaça verbena a càrrec del grup TRANCE.
Quan finalitze anirem al nostre casal a prendre una torraeta de “brochetes” de SANT
JOSEP.
DIMARTS, 19 MARÇ
A les 8:00 hores, acompanyats per la Xaranga El Poal, despertà del veïnat i de les les
nostres Falleres Majors Sofía i Marina. A continuació, en agraïment ens convidaran a
desdejunar al nostre casal.
A les 11:00 hores, celebrarem el dia de SANT JOSEP acudint en tratge regional a la
solemne missa, que com es tradicional es farà a l’ESGLÉSIA DE LA COMPANYIA DE
JESÚS.
A continuació, passacarrer pel nostre barri.
A les 14:30 hores, tradicional dinar de SANT JOSEP, felicitant a tots els Peps i Pepetes.
A les 18:00 hores, a la nostra plaça Play Backs.
Seguidament, Marina convidarà a berenar a tota comissió infantil.
Quan finalitze, PASSACARRER FRIKI, on l’única norma a complir es passar-ho bé.
A les 21:00 hores, Pepo i Sofía li botaran foc a la metxa que iniciarà la “cremà” de la
falla infantil.
A les 22:00 hores, Al nostre casal sopar per a la comissió major.
A partir de les 24:00 hores, la nostra Fallera Major, Marina, botarà foc a la metxa que
donarà pas a la cremà major.
La comissió espera la vostra grata presència en la nostra barraca i desitja a tots molt
bones festes falleres.
AVISOS
– Motivat pels possibles canvis d’última hora, es col·locarà en el casal el programa diari
d’actes.
– L’hora d’eixida per acudir a l’Ofrena de Flors, es totalment rigorosa.
– La comissió té el dret d´anular, canviar o afegir els actes referits a aquest programa.
– Si per a la protecció de la nostra “cremà” acudeix una dotació de bombers, començarà
a l’hora que ells estipulen i facen acte de presència.
La comissió agraix als veïns, comerciants i a tots els col·laboradors la seua gran
col·laboració i preguem disculpes per les molèsties ocasionades.
Prenguem màxima precaució a majors e infantils en la utilització d’artefactes
pirotècnics i l’estricte compliment de les normatives respectives. La comissió no
tindrà cap responsabilitat si no es un acte organitzat per la mateixa.
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Himne Regional
Per a ofrenar nóves glóries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Per a Tú la vega envía
la riquessa que atresora
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapíç de murta i de roses fines.

¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!
¡Glória a la Patria!
¡Visca Valencia!
¡Visca! ¡Visca! ¡Visca!

Brindes fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
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Con más de 125 años a su servicio
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Collado
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Felicidades
rio
en su 150 Aniversa

Prestando
servicio desde 1904

…hasta hoy, marzo 2019
y espero que algunos años más
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C/ PURÍSIMA, 6 - VALENCIA
Teléfono 96 391 58 39
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JOYERA ARTESANA · JOYAS ÚNICAS DE DISEÑO · DISEÑOS POR ENCARGO
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Confección, arreglos y
alquiler de trajes de fallera

Confección, arreglos y
y
alquiler Vestidos
de trajesde
defiesta
fallera
ceremonia
Vestidos de fiesta y
Composturas de todo tipo
ceremonia
Calle Charco, 16 · CATARROJA · 654 04 69 02
Composturas de todo tipo
Calle Charco, 16 · CATARROJA · 654 04 69 02
1

1

DE ARROCES
EN TODO TIPO
ESPECIALIDAD
NC
VALE IANA
COCINA TÍPICA
AZAS
PARTIR DE 4 PL
A
O
RG
CA
PAELLAS DE EN
AS
DOS LOS DÍ
ABRIMOS TO

* PAELLA VALENCIANA
* ARROZ AL HORNO
* PAELLA DE VERDURAS
* PAELLA DE COSTILLA Y ALCACHOFA
O DE COL Y SEPIA
* FIDEUÀ
* ARRÒS NEGRE
* ARRÒS A BANDA
* CANELONES

Todos los días
Paella Valenciana y Arroz al Horno

* POLLOS A L’AST
* MUSLOS ASADOS
* BERENJENAS RELLENAS
* PIMIENTOS RELLENOS
* ALL I PEBRE
* CARACOLES
* ALBÓNDIGAS DE CARNE
* PECHUGAS AL LIMÓN
* ESCALOPE DE MAGRO CON PISTO

* CONEJO AL HORNO
* CUELLOS DE CORDERO AL HORNO
* COSTILLAS ASADAS
* CABEZAS DE CORDERO
* REVUELTOS
* CROQUETAS CASERAS
* BOCADILLOS
* PATATAS BRAVAS
* MORRO
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ESPECIALISTES
EN PRODUCTES
VALENCIANS
CONSULTA EL
NOSTRE CATÀLEG
DE DETALLS PER A
EVENTS FALLERS
On Trobar-nos a València:

Tenda Mercat Central
Plaça del Mercat, 35 (València)
Telf. 963 918 480

Tenda Estació Joaquim Sorolla
Telf. 961 141 354

NDA:

Nova TE

Tenda Grabador Esteve

C/ Grabador Esteve, 15 (València)
Tel. 960 728 670

info@originalcv.es - www.originalcv.es
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NUESTRO LEMA

IEDAD
1 SER
IDAD
2 CAL
D
BILIDA
A
S
N
O
P
3 RES
CTA
N DIRE
Ó
I
C
N
4 ATE

DISPONEMOS
ORQUESTAS
PARQUES INFANTILES
DISCO MÓVILES
MACROS
SILLAS Y MESAS
ESCENARIOS

MUSICALES
MACRO FIESTAS
DJ
VARIEDADES
ANIMACIONES INFANTILES

SOLO TIENES QUE PEDIR Y COMO UN SASTRE TE LO ARREGLAMOS
PRODUCCIONES RESACA
C/ JOAN GARCES 22-4-12 · 46512 FAURA VALENCIA
PUEDES LOCALIZARNOS:
TL.633161002
WHATSAPP
produccionesresaca@gmail.com
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Y son 28 años…
¿Qué les parece?
¡FELICES DÍAS!

Esta
de lala Regidoria
Regidoriadede
Estacomissió
comissió ha
ha rebut
rebut subvencions
subvencions de
Cultura
de les
lesFalles
Fallesdel
del2019
2019
CulturaFestiva
Festivaper
per aa les
les activitats
activitats de

Esta comissió perteneix a la Federació de Falles de Reembossaments de València, agraix a l’Excelentísim
Ajuntament de València, la col·laboració que presta pel desenroll de les activitats de la Federació.
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FEN
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La nostra comissió agraix la col·laboració de tots els
comerciants amb este llibret, L’Embolic i el nostre
Photocall el qual té gran difussió a les xarxes socials.
Sense vosaltres, sería impossible dur a terme els nostres
projectes i fer realitat el nostre lema:

#fent barri, fent falla
Seguiu-nos en facebook: AC Falla Plaça Doctor Collado

