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Salutació del President
Un any més em dirigisc a la meua comissió, al veïnat, al comerç del barri i a tothom que llija
este llibret, el qual seria impossible que vera la llum sense el treball i la constancia de
Ximo, el Bomber Faller.

Una part important de responsabilitat de l’èxit d’esta publicació la té, el nostre poeta i
amic, Joan Antoni Alapont. Estic segur que el seu treball als versos de la explicació de les
nostres falles seran dignes hereus del primer Bernat i Baldoví que s’otorgà a la història de
les falles i que fou a parar a les nostres vitrines.

Les línies que ha escrit Alapont serveix per a presentar les falles que ens plantaran dos
grans artistes com Xavi Ureña i Paco Giner. El primer plantarà, per tercera vegada a la
nostra demarcació, la falla infantil la qual tractarà dels refranys populars valencians que
parlen de la cuina. Paco Giner debutarà fent-nos la falla gran en la temàtica del present
que està la pirateria als nostres dies encara que en noves versions. Segur que estes dos
falles conqueriran el cor de totes les persones que vinguen a vore-les a la nostra plaça.

M’agradria aprofitar el privilegi que tinc escriguent esta salutació, per acomidar-me de les
persones que han ostentat la representació de la nostra comissió a l’any 2022. Carla,
Martin i Sofia gràcies per fer-me part del vostre somni, gràcies per dur la nostra comissió
al cor i fer l’impossible per ella. En un any que pareixia que no hi hauria temps per a res heu
demostrat que es millor la qualitat que la quantitat. A més, heu tingut ben clar que per a
que siga un any especial, teniu que tindre prop a les vostres families i juntar-les per a que
parega una a soles perque, d’eixa forma, el somni continuarà viu sempre.
Carla, Martin i Sofia donen el testic a tres persones que apleguen carregats d’il·lussió i
amb ganes de disfrutar de cada moment. Ricardo es un xiquet que tinc la sort de conèixer-
lo des de que naixqué, perque la seua familia i la meua estan molt unides, i sempre ha
destacat per ser molt afectuós i, encara que era un poc trasto de xicotet, hui es molt
responsable.

De la mà de Ricardo anirà Inma, una xiqueta que ve d’una familia de gran trajectòria fallera
i que, des de que naixquè, somnia amb portar la banda de Fallera Major Infantil de la seua
comissió. Com anècdota vos contaré que quan m’elegiren president per primera vegada,
la seua mare era la Fallera Major.

Junt a Inma, al tron de Fallera Major estarà María, persona molt lligada a la seua familia i
que ha aplegat a la nostra comissió per a gaudir com si haguera nascut en ella. Maria m’ha
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sorprés molt gratament perque he descobert una fallera amb moltes ganes d’aprendre les
nostres tradicions i que es tan bella per dins com per fora.

Ricardo, Inma i Maria gaudiu d’este somni, de cada minut, perque el temps passa i sempre
quedaran els records i continueu fent-ho el tres com si foreu un a soles, junt les persones
que més estimeu i a l'abric dels fallers i falleres de la vostra comissió.

Personalment, no voldria continuar sense fer un homenatge a totes les persones que estan
al meu costat i que sense el seu recolçament, seria molt complicat dur a terme la meua
responsabilitat de president. En primer lloc, voldria recordar-me de la meua familia perque
sempre estan presents sense demanar-se-ho, perque tinc la xiqueta dels meus ulls que
em fa veure la falla del futur, perque sense la comprensió de Carol no podría fer-ho i perque
la major il·lussió de la meua vida fa que aprenga a viure les falles d’una forma diferent però
igual d’apassionants.

En segón lloc, tinc que reconèixer públicament el treball de la Junta Directiva, perque des
de l’ombra fan que tot puga dur-se a terme amb el segell de qualitat que té totes les coses
que fem. Gràcies per aceptar el repte de continuar escriguent la història de la nostra
comissió.

Per últim, la part més important i el millor patrimoni que tenim, els fallers i falleres que
conformen la nostra comissió. Persones que es senten orgulloses de dir a tothom que la
seua falla es la del Doctor Collado, la de darrere de la Llotja, la que té les verbenes més
compromeses amb l’entorn de tota la ciutat, la que es solidària amb els Jocs Solidaris i les
vidrioles de la Creu Roja, la que dona els premis Llotja i Salvador Debón, la que fa falla fent
teatre, playbacks o balls populars, la del homenatge al dolçainer Joan Blasco, la de
L´Embolic, la de falles històriques com la Margot, i les d´especial… en definitiva, la que
entén que ser faller i fallera es estar compromés amb el barri, la cultura i la solidaritat.
I per a poder fer els somnis realitat es necessari la participació dels col·laboradors i
colaboradores, els nostres patrocinadors, el nostre veïnat i les institucions que s’apropen
a nosaltres ficant la seua pedra a la nostra paret, per tal cosa a soles puc dir-vos GRÀCIES.

Per això, com a president de la Falla Plaça Doctor Collado, vullguera convidar al que
passege per la nostra plaça a gaudir de les falles al nostre costat i seran testics del nostre
lema “Fent Barri, Fent Falla”. Als fallers i falleres, gaudir-les com si fora la primera vegada
perque hi hauran moltes falles a la vostra vida però com estes, no hi haura altres.

Com diuen les nostres Falleres Majors a les Torres de Serrans… Fallers i Falleres,
Valencians i Valencianes, gent del Món JA ESTEM EN FALLES.

David González i García

“ON HI HA MAR HI HAN
PIRATES”

ESTEM ENVOLTS, COM CONSTATES,
DE CORSARIS I PIRATES

EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE TOT LO QUE CONTA LA FALLA
QUE PORTA PER LEMA:

Autor: Joan Antoni Alapont i Pérez

La falla, que jamai gira l’esquena
a l’objectivitat, volguts fallers,
nos diu que hui Valéncia es troba plena
de lladres, de roders i bucaners.

Aixina, junt a un loro.... o una foja,
l’artiste, tal vegada en intenció,
nos fica en el remat a.... Barbarroja
com una sorprenent premonició....

Pero, si veus pel cim algun corsari,
te dic, amic faller, que és tot simbòlic.
Així, lo que vos mostra l’escenari,
l’autor ho explica en modo parabòlic....

Mes ¡ull! per que el llibret vos diu d’entrada
de forma cautelosa i sibilina:
“Yo soc com una rosa perfumada
que amaga dins del brot aguda espina”

Aixina, per història o per costum,
el llibret de la falla vos avisa
que en Valéncia ciutat tenim un fum
de corsaris i d’àngels.... de cornisa.

Per lo tant hui fiquem a descoberta
al pillastre i al viu filibuster
i al temps també nos diu que estem alerta
dels roders que pululen pel carrer....

És pirata ad aquell que nos assalta
en el semàfor roig i en aigua verda
que si no dones l’euro, per la galta,
te deixa el parabrises ple de m....

Seguint l’explicació, volgut llector,
roder també li diuen al pillastre
que trau roba del vell contenidor
i ven, en acabant despuix pel ‘rastre’.
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I tens eixe ‘triler’ embaucador
que te fica en platera la resposta
i al punt el jubilat, ple de candor,
al vore un ‘mirlo’ blanc entra en l’aposta....

Cegat per l’avarícia i l’ambició
te cau en el mornell d’este pardal
i al perdre en este joc mija pensió
se queda el pensioniste a dos de val....

No falta en esta colla la corsària
que espera eixe client de club d’alterne
i al caure este doner dins de la sària
te fa, per imprudent que se consterne....

Pero tens, per incaut, que esta animeta
la dòna, en acabant, el posà a caldo,
que al dur el peu descalç, sense changleta,
li passà a la parenta ‘l’aguinaldo’....

I tens qui t’ha lligat una mulata
per tindre el pardalet alicaigut....
Mes troba en acabant este pirata
un congre de dos pams negre i pelut....

Per tant la falla enguany vos escudella
el trust que hui vos mostra a cau de mans.
Així, sempre en humor, vos aconsella,
que no es fieu de moros ni cristians.....

(Que hui cal ser astut com l’estornell
puix creus que has comprat or.... i és oripell)

PIRATESDEL CARIP
=============

ARAENSMOSTRAEL CADAFAL
UNAESCENA…ORIGINAL

Seguixc explicant, prudent,
esta esceneta fallera
a la que el vat considera
per lo manco.... sorprenent.
(Que si be és d’este terreny
té un toc digam.... caribeny)

Ve a ser un estereotip
-dit d’una manera vaga-
de la coneguda saga
dels Pirates del Carip....
(On Jack Sparrow, en chal,
ve a ser l’actor principal)

He vist totes les películes
on burlant a l’epidèmia
el Cine, junt l’Acadèmia,
les ha esguitat de matrícules.
(Quan les veus, al punt constates,
allò que fan els pirates....)

Mes ¡hola! entre far i far
pot ser que ad algú alucine
puix per la màgia del cine
la nau s’afona en la mar...
(I algú diu, si el film atén...
Requiescat in pace. Amén.)

COMSOLENDIR ELSMORDAÇOS
PIRATES TENSACABAÇOS

Mes com no ens deixen en pau
si be el fet nos entusiasma,
al ser una nau fantasma
resurgixen quan els plau....
(El fet que l’autor menciona
a sovint tens que acollona....)

Pero el misteri ara creix
i algú diu: ¿Cóm és possible?
Puix la nau és invisible
i sura quan li pareix....
(I és que aplegà -parlant franc-
quan l’escena es troba en blanc)

I diu un faller mocat:
¡Rebotons! ¿serà un despiste
o és que ens ha enganyat l’artiste
i s’aforra el decorat?
(¡Qué me dius, pels claus de Crist!
Que yo al Sparrow ho he vist....)

Tu has vingut en mal moment
quan la nau ya s’afonava
mes yo l’he vist sense trava
degut a que soc....vident.
(I no et fiques com un bou
per que pot eixir de nou....)

Que no és que tinga dos dents
és un dò que tinc d’herència
i per lo tant la vidència
l’heretí de dos parents....
(Mes Sparrow, pel perfil,
me’n recorda a cert edil....)

I és que li sembla a montó
a dos edils coneguts
i yo pregunte als sabuts:
¿Serà el Grezzi.... o és Ribó?
(Puix tenen cabuda i data
en mig d’esta nau pirata)

Que la nau, comprenc, seré,
al ser invisible.... i rara
no han aparegut encara
¡els millons de la E.M.T.!
(Me pregunte, entre corruixes,
¿No serà cosa de bruixes?

I com queda ací palés
no gires ara l’esquena
ni estranyes si en esta escena
mirant-la no trobes res....
(Per que està, llector amé,
buida com un cap que sé....)

(Mes pareixent tenebrosa
es insòlita i curiosa)

MESPIRATES…
===========

Ara el llibret vos retrata
en humor chamarrusquer
a qui a sovint fa la rata
com ve a ser l’amic pirata
en la falla o el carrer.

Fet que arreplega la falla
i nos mostra el cadafal
i que, buscant la rialla,
vos explica la contalla
descobrint este morral.
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com apunta el cadafal.

I si en principi s’escampen
pareix que a hores d’ara
acampen
per esta zona del Grau.
I mostrant-nos les.... regates
esta colla de mulates
veus que no te deixa en pau.

Perdona’m si eres catòlic
pero ací tot és simbòlic,
aparent o figurat.
Puix si el cabdell desdebanes
trobes que són cortesanes
que és un nom més.... refinat.

No sé si tendran cultura
pero ad algú m’assegura
que tenen un toc burgués.
I si no tenen diplomes
dominen varis idiomes
com són el grec i el francés....

I entre astutes i atrevides
criden, per desvergonyides,
als ‘Rodríguez’ i als mirons.

És eixe que se senyala
per que sol fer-se el suís
i que, quan anem de chala,
a sovint se fa el talala
i al pagar l’oblidadiç....

I entretenint-te en charrades
entre gorromí i astut
com pretén beure debades
sol fer-se el distret ausades
quan cal pagar el vermut.

I veus com esta animeta
com un nou filibuster
se palpa al punt la jaqueta
i com se sap, s’interpreta,
que mai troba el moneder.

És qui al tacany abandera
per tradició.... o per costum
i al no trobar la cartera
com de pagar se llibera
fa, en acabant, la del fum....

Mes si acorda la rondalla
pagar en conjunt després
tal com el llibret detalla
si els demés prenen cassalla
ell vol un café irlandés....

Pero si opina la tropa
que cascú pague lo seu
si els demés demanen copa
com en l’evidència es topa

pren una tisana arreu....

I és que, com se besllumena,
haurà vist el viu llector
que enguany descriu esta escena
al gorromí, sense esmena,
en chamarrusquer humor.

Mes si per contrapartida
compungit trenca el compàs
i a una copeta et convida
contesta l’amic d’eixida:
¡Tantes voltes m’ho diràs....!

( Està clar, com queda escrit,
que mai li ho havia dit....)

LES CORSÀRIES
===========

SEGUIM ENESTAPORFIA
PARLANTDE PIRATERIA

L’escena, alegre i pagana,
nos trau la nit valenciana
que ací explique en vers rimat.
Cuida puix, com du prou pebre,
que no et donen gat per llebre
per a no eixir.... escaldat.

Que en la dàrsena grauera
i estandart de calavera
han ancorat unes naus.
I per ser les usuàries
han baixat unes corsàries
per a fer-se en els cacaus.

Yo pense que en eixes cuixes
són una miqueta bruixes
quan les contemple en conjunt.
Puix este pomell de roses
observe que t’alcen....coses
sens ficar la mà damunt.

I al temps. sense cap ajuda,
s’han escampat com la ruda
per la nostra capital.
I sense deixar estela
pretenen fer-se en la pela

I botant-se les barreres
veuen estos calaveres
¡que se’ls mengen pels garrons!

Mes com açò se propala
una pirata-pardala
sorprén a l’observador....
Puix oferint-li una guinda
cuclant-li l’ull tens que es brinda
a fer dins l’auto l’amor....

I al vore este caramelo
l’invita al coche un agüelo
entre atrevit i gosat.
Mes com el riure va a tandes
per ficar la pica en Flandes
te va caure en l’enfilat....

La mulata se rellepa
mirant de reull la gepa
d’este agüelo escarransit.
Al pensar, sense rodejos,
en tres o quatre menejos
despachar-lo en un bufit.

Pero com no te’l liquida
es troba arrepenedida

de no haver pujat el preu.
Puix dins del coche penava,
per que, per molt que suava,
seguia ‘l’assunt’ en peu....

I és que ni usant martingales
un pardalet sense ales
la va deixar sense alé....
I fatigada i encesa
al remat notà sorpresa
¡que era la galga del fre!

Que a voltes a esta ‘quadrilla’
se les gira la tortilla
quan te cuinen refregits.
I com l’escena alucina
a vegades la rutina
fa es tornen hostes els dits.

(I buscant atre avatar
torna la nau a la mar....)

PIRATERIES
====================

COMESTAESCENARELATA
ENGUANYMIGMÓNÉSPIRATA

Deixe les filibusteres
i atres fets extraordinaris
per a parlar de corsaris,
de lladres i de roders.
I de manera concreta
traurem al modern pirata
que al portar trage i corbata
sol confondre a molts fallers.

Segons nos conta l’Espasa
pirata, explica ben clar,
és el lladre de la mar
que es fa en els nostres tesors.
Tesors que et furta a la força
al practicar l’abordage
i si no mostres corage
se’n du el moll del teu esforç.
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No falten, com tot canvia,
pirates de l’informàtica
que en complicada dinàmica
pirategen de seguit.
I tens l’eixemple en el fútbol
que nos fiquen per la tele
per que despuix, com revele,
veuen de gorra el partit.

La feta, sent coneguda,
pot ser vos parega estranya
pero hui tens qui en Espanya
te calca als roders d’abans.
Puix trobes, passat els sigles,
per interés.... o pessetes
que per un plat de ‘mongetes’
se venen molts valencians.

I recordem també als moros
uns bucaners que destaquen
que els barcos de peixca ataquen
per enveja o per profit.
Pero a canvi nos amollen
botant-se normes severes,
en envellides ‘pateres’
un turisme.... distinguit.

Uns atres nos pirategen
eixe barril de petroli
i és que al tindre el monopoli
a sovint pugen el cost.
Puix enguany la gasolina
ha pujat de tal manera
que hui, omplir la mistera,
sol trencar-te el presupost.

També els pirates apleguen
a la terra valenciana
puix baixant per tramontana
nos aborden ¡i de plé!
Així nos furten la llengua,
als clàssics, cultura i ciència,
davant de l’indiferència
d’un govern que yo me sé....

I és que, en l’época moderna
a l’igual que en l’era antiga,
deixa’m llector que te diga
que este trust ix sempre ilés.
Mentres tu, com passa sempre,
mentres fas a uns atres grossos
vas deixant la vida a trossos
¡treballant per als demés!

Pirata -obrint el palmito-
és qui en mig de l’assamblea
veus que et copia l’idea
que tu estaves maurant.
I com Lupin, Don Arseni,
davant de l’amo es supera
i en l’empresa te prospera
d’una manera flagrant.

També pirata t’encaixa
en l’inspector de facenda
per que et lleva, per la renda,
el guany del contribuent.
Puix en l’mpost que nos claven
-i així ho apunta la falla-
li deixa a l’obrer la palla
mentres ell se’n du el forment.

Pirata és també l’alumne
que te trenca l’equilibre
al fotocopiar un llibre
sense permís de l’autor.
Llibre que porta a l’examen
quan s’acosta la canícula
i conseguix la matrícula
sorprenent al professor.

Clar que si lliges l’Història
encontres a salt de mata
que la colla que es relata
ya estava en el temps antic.
Puix si observes, al vikingo
o al turc, de feroç image,
practicaven el pillage
tant al pobre com al ric.

HI HAPARDAL, QUE COMABUSA,
TROBAENLA FALLAL’EXCUSA

L’escena nos trau ara a colació
l’image d’un doner espavilat
que per òbvies raons d’identitat
me reserve el seu nom....per discreció.
(Un pirata modern que se desfasa
i vol mullar el churro en atra tassa)

Fugint puix del control que fa la dòna
cal dir que este pardal -que és empresari-
pretén buscar un màgic escenari
per a poder fruir d’una hora bona....
(Vol fer les caramboles a tres bandes
ficant, en acabant, la pica en Flandes)

És dir, que busca un poc d‘independència,
per tal de conseguir alguna basa
per que des de la fàbrica a sa casa
la dòna te’l controla ¡i a consciència!
(I és que vos tinc que dir, com se constata,
li apreta, on t’imagines, la sabata....)

Mes troba l’ocasió, com queda escrit,
puix com se’n baixa a soles al casal
espera ilusionat este pardal

ELS PIRATESDE LANIT
==================

que apleguen els divendres per la nit....
(Per a entendre-ho millor, el vat apunta
que la falla eixe dia sol fer junta....)

I si el veus eixa nit i en ell te topes
com passa d’eixos temes de la falla
pretén o intenta fer un tres en ralla
fruint en l’interior d’un club de copes....
(I troba junt la barra una mulata
en un cos tan bet fet que el desbarata)

Donant-li un bes furtiu o algun pessic
te lliga ad esta astuta cortesana
i així entre whisky i whisky la cubana
te riu les indirectes d’este amic....
(Buscant l’intimitat que hi ha en el bany
confòs i captivat cau al parany)

Ell tracta de portar la chica al catre
mes troba, en un somriure, un no en
resposta.
Damunt, cada copeta, tens que costa
segons m’ha dit, un sou ¡i mig de l’atre!
(La cubana, que mostra tindre ofici,
fa es deixe en este club.... el benefici)

Mes ara el nostre amic tens que perilla
puix com tens que la dòna no es gens bova
despuix torcent el morro li reprova
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Lema: “ON HI HA MAR HI HAN PIRATES
Artiste: Paco Giner

Secció: 1ª B
I qui solia dir: ¡Dos i repic!
per eixa llibertina trayectòria
travessa una quaresma obligatòria
pel fet que la muller tancà el postic....
(I veu qui fon adicte a festa i chales
que no vola el pardal.... per manca d’ales)

Enguany queda el consol de ser faller
despuix d’este notable succeït....
Mes ara tinc entés que s’han inscrit
¡la filla, la cunyada i la muller!
(I la sogra, m’han dit que se presenta,
en la junta final ¡de presidenta!)

(I el doner, denigrat per estos fets,
se queda ara en la llar ¡cuidant dels nets!

COMNOSDIU L’EXPLICACIÓ
HI HA PIRATESAMONTÓ

Com voreu, amics fallers,
en cada racó o escena
la falla se troba plena
de vius i filibusters.

Tampoc han faltat gorrers
als que ací els donem l’esquena
al temps que el llibret condena
als pirates i roders.

I tanquem esta posdata
quan el poeta remata
lo que mostra el monument.

el saldo que ha quedat en la cartilla....
(Al vore’s descobert al punt confessa
que són coses que té.... al ser empresa)

La dòna, que no es fia, per astuta,
no engul lo que ha escoltat a salt de mata
i a l’oldre que te lliga en una ‘gata’
en ser divendres nit seguix la ruta....
(I al vore-la el pardal se justifica
per eixe dur control que el mortifica)

Del club, on la bojaca s’allaugera,
al punt trau de l’orella ad este viu
i mentres la mulata li somriu
la dòna l’amenaça en la granera....
(I veu, entre l’humor chamarrusquer,
que t’ha fet el ridícul.... per doner)

Que en mig d’un toc de censura,
en humor nos assegura
que esta Espanya.... és diferent.

(I esperem en ilusió
que el Jurat siga magnànim
i ens concedixca un guardó)
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José Agramunt i Carrión (B. Brillants)
José Francisco Agramunt i Ramón (B. Brillants)
Fernando Blom-Dahl i Vicente-Arche (B. d'Or)
Daniel Calduch i Solbes
Amadeo Castell i Olmeda (B. de Coure)
Oscar Castelló i Bayona (B. de Coure)
Carlos Castro i Vivas (B. d'Or)
Borja Cerveró i Aguas (B. Fulles de Llorer)
José Civera i Martínez (B. Brillants)
José Civera i Roselló (B. Brillants)
Javier Cuevas i Pérez
Tomás de la Asunción i Rosas (B. d'Or)
Alex Durá i Ortiz (B. de Coure)
Fernando Vicente Estellés i Burguera (B. Brillants)
Rafael Folgado i Medina (B. de Coure)
Álvaro Furió i Moreno (B. de Coure)
Enrique Giner i Ortiz (B. Brillants)
David Hernández i Domingo (B. d'Or)
Toni Hervás i Abril (B. Fulles de Llorer)
Marcos Hervás i Giménez (B. d'Or)
Manuel Lara i Navarrete (B. Brillants)
Manuel Lara i Tortosa (B. de Coure)
Nacho Lázaro i Andrés (B. d'Or)
José Lloris i Ballester (B. Brillants)
Carlos Lloris i Izquierdo (B. Fulles de Llorer)
Josep Lloris i Izquierdo (B. Brillants)
Fernando López i Aguado (B. d'Or)
Pedro Máñez i Badía (B. d'Or)
Alejandro Martínez i Alabau (B. d'Or)

VocalsJunta Directiva
President: David González i García (B. Brillants)

President Agrupació La Seu-Xerea-El Mercat: Tono Fagoaga i Ballester (B. Brillants)
Vice-President 1r (Adjunt a Presidència): José Manuel Ferrando i Barberá (B. Brillants)

Vice-Presidenta 2ª (Economia): Esther González i García (B. Brillants)
Vice-President 3r (Relacions Públiques): Rafa Fontes i García-Trejo (B. Fulles de Llorer)

Vice-Presidenta 4ª (Festejos): Marina Fagoaga i Benedito (B. d’Or)
Vice-Presidenta 5ª (Infantils): Mª del Carmen Pérez i Ramírez (B. Brillants)

i Silvia Cobos i Serrano (B. d’Argent)
Secretària: Paula Ortiz i Rubio (B. d’Or)

Vice-Secretari: Ricardo Ortiz i García (B. d’Or)
Comptadora: Esmeria Benedito i Borrás (B. Fulles de Llorer)

Tresorera: Mª Dolores Alabau i Antón (B. Brillants)
Delegat de loteria setmanal: Cecilio González i Sánchez (B. Fulles de Llorer)

Delegada de loteria mensual: Amparo Alabau i Antón (B. Brillants)
Vice-Delegada de loterias: Mercedes Izquierdo i Murillo (B. Brillants)

Delegat de Relacions Públiques: Fernando González i Aller (B. d’Or)
Vice-Delegat de Relacions Públiques: Ximo Lloris i Ortiz (B. Brillants)

Delegat de Festejos: Carles Terol i Meseguer (B. de Coure)
Vice-Delegat 1r de Festejos: Cristian Gadea i Sastre (B. de Coure)

Vice-Delegat 2n de Festejos: Borja Vives i Coll (B. de Coure)
Delegada d’Infantils: Isabel Álvarez i Peláez (B. d’Or)

Vice-Delegada 1ª d’Infantils: Inmaculada Concepción Jiménez i Blanco
(B. Fulles de Llorer)

Vice-Delegada 2ª d’Infantils: Tere Igual i Olmedo (B. d’Or)
Delegat de Teatre: Miguel Marco i Mesas (B. de Coure)

Vice-Delegat 1r de Teatre: José Vicente Marco i Ramírez (B. Brillants)
Vice-Delegada 2ª de Teatre: Isabel Cepeda i Hontecillas (B. de Coure)

Delegat de playbacks: Vicent Borrego i Meléndez (B. d’Or)
Vice-Delegada de playbacks: Lucia del Val i Rives (B. d’Or)

Delegat de Llibret: Ximo Lloris i Ballester (B. Brillants)
Delegat de Casal: Manolo Haro i Muela (B. d’Or)

Delegada de L’Embolic: Elia Civera i Tormo (B. d’Argent)
Comunicació-Pàgina web: Joan Blanco i Paz (B. d’Argent)

Bibliotecari-Arxiver: José Vicente García i Gómez (B. Brillants)

Sergio Martínez i Alabau (B. Fulles de Llorer)
Matías Martínez i Gómez (B. Brillants)
José Martínez i Soria (B. d'Or)
Aurelio Megía i Redondo (B. Brillants)
Vicente Méndez i Darder (B. Brillants)
David Méndez i Vilanova (B. d'Or)
Eduardo Miranda i Ribera (B. de Coure)
Jorge Monfort i Honrubia (B. de Coure)
Pablo Monfort i Honrubia (B. d'Argent)
Emilio Moreno i Garrido (B. d'Or)
Sergio Munuera i Mateo (B. Fulles de Llorer)
Carlos Navarro i Castelló (B. Brillants)
Víctor Noguera i Soriano (B. d'Or)
Ricardo Ortiz i Rubio (B. d'Or)
Pedro Pastor i Pérez (B. d'Argent)
Pepo Ramírez i Civera
José Enrique San Antonio i Sáez (B. d'Argent)
Carlos Sanz i Álvaro
Emilio Javier Vicent i Colina (B. Brillants)
José María Viñas i Castillo (B. de Coure)
Juan Vivó i Gómez
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Bunyol d’Or i Brillants
amb Fulles de Llorer

Mª Rosario Alcaide i Verdés Mª Carmen Pérez i Ramírez
José Manuel Ferrando i Barberá

Bunyol d’Or
amb Fulles de Llorer

Leticia Ferrer i Ocaña Carlos Joaquín Lloris i Izquierdo
Clara Hervás i Giménez

Bunyol d’Or
Laura Jover i Abad Ramona Riedener

Ricardo Ortiz i Rubio Laura Tarrasó i Pascual

Bunyol d’Argent
Alba María Castelló i Bayona Pablo Monfort i Honrubia
Isabel Cepeda i Hontecillas José Enrique San Antonio i Sáez

Miguel Marco i Mesas Mar Vivanco i Manco

Bunyol de Coure
Alex Durá i Ortiz Sofía González i Álvarez

Rafael Folgado i Medina María Marco i Mesas
Laura Fontes i Pérez Paula Martínez i Alcaide
Álvaro Furió i Moreno Miriam Martínez i Barberá

Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana

EnXimo Puig i Ferrer

Exm. Sr. President de la Diputació de València

EnAntoni F. Gaspar i Ramos
• Mª Carmen Alabau i Díaz
• Rafael Amat i Ruiz
• Amparo Ayudo
• Mar Barberá i Sesé
• Manuela Botella i Cervantes
• Sergio Calabuig i Albert
• Jorge Civera i Roselló
• Mimpa Ferrer i Valls
• Rita Fontes i García-Trejo
• Marta García i Cañadas
• Daniela Guillem i Arnau
• Albert Hartkamp
• Paulus Jacob Polleman
• Adriana Juan i Sansano
• Sara Larrazábal i Bernal
• Luna Mares i Belenguer

• Jesús Alcañiz i Monterde
• Aroa Martínez i Ayala
• José F. Martínez i Navarro
• Hendrik Geerhard Nijland
• Feli Pardo i Mota
• Maite Veral i López
• Rubén Parreño i Pérez
• Mª José Roselló i Rubio
• Pilar Sánchez i Sánchez
• Manuela Sevilla i Botella
• Mª José Sevilla i Botella
• Silvia Sevilla i Botella
• Irene Solaz i Garzón
• Luis Tarazón i Illueca
• Esther Terrádez i Mínguez
• Mª Dolores Mayordomo i

Urbano

Fallers i Falleres d’HonorRecompenses
Junta Central Fallera
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Tu tens la majestat d’una princesa
al tindre eixe atractiu i un dolç encant
puix eres el present més important
que aplega a este casal d’amor encesa.

Que tu eres ilusió, rent i promesa,
puix has de ser enguany el detonant
que porte a la victòria i duga avant
la festa, que la mà rendida et besa.

Voltada d’optimisme i harmonia
enguany vindràs a ser, dolça Maria,
la flor que nostra falla t’ornamenta.

I al tindre eixe atractiu allà on te poses
seràs un lliri blau voltat de roses
que hui Doctor Collado nos presenta.

Fallera Major, 2023

María Belenguer i Sevilla

Joan Antoni Alapont i Pérez
Falles 2023

Salutació
FalleraMajor

Benvolguts fallers i falleres, veïns i veïnes:

Ha arribat l’hora de despertar més que mai els nostres cinc sentits.

Ja s’acosten les nostres volgudes falles i amb elles l’olor de la pólvora, el so
de la música, el color dels nostres monuments, el sabor de les nostres
tradicions o el sentir eixa calor i rebombori de gent que a tots i totes ens
recorda a un dia de falles.

I és que, encara que l’espera es fa llarga, ja ens hem endinsat de ple al març,
eixe mes que tant adorem els valencians i valencianes. Eixe mes que ens fa
vibrar i ens recorda que ja està ací la nostra millor setmana de l’any.

Jo, enguany, com a fallera major, vull agrair a cada una i cada un dels
components de la comissió per acollir-me en esta gran família, per fer-me
partícip de cada moment i per ajudar-me a que aquest any i aquest somni
siguen inoblidables.

De la mateixa manera done les gràcies al treball de totes aquelles persones
que fan possible que les falles seguisquen cada any sent tradició i conservant
amb cada xicotet detall i aportació eixa essència que les fa úniques.

En nom dels representants 2023 i de tota la comissió vos animem a què
vingau a viure l’experiència d’estos cinc sentits, a gaudir d’esta festa coneixent
tots i cada un dels seus secrets.

Ara només em queda gaudir d’aquest any amb il·lusió junt a Inma, Ricardo i
David.

Visca València, visquen les falles i la nostra comissió de la Falla Plaça del
Doctor Collado.

Amb afecte. Maria.

María Belenguer i Sevilla

†

†
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Co
rt
d’H
on
orCarolina Aguado i Carsí (B. Fulles de Llorer)

Rebeca Aguado i Carsí (B. d'Or)
Amparo Alabau i Antón (B. Brillants)
Mª Dolores Alabau i Antón (B. Brillants)
Mª Rosario Alcaide i Verdés (B. Brillants)
Mª José Alonso i Sanchís (B. d'Or)
Isabel Álvarez i Peláez (B. d'Or)
Pili Andrés i Casamayor (B. Brillants)
Raquel Aparici i Murgui (B. d'Or)
Esmeria Benedito i Borrás (B. Fulles de Llorer)
Julia Calduch i Solbes (B. de Coure)
Carmela Carpi i Alonso (B. Fulles de Llorer)
Concepción Castaño i Valverde
Alba María Castelló i Bayona (B. d'Argent)
Rosa María Castelló i Gil (B. Brillants)
Isabel Cepeda i Hontecillas (B. d'Argent)
María Cepeda i Hontecillas (B. de Coure)
Begoña María Civera i Roselló (B. Brillants)
Elia Civera i Tormo (B. d'Argent)
Silvia Cobos i Serrano (B. d'Argent)
Mariam Corell i Motilla (B. d'Argent)
Esther de Arribas i Sáez (B. d'Or)
Loreto de la Asunción i Tormo (B. d'Or)
Lucía del Val i Rives (B. d'Or)
Lidia Durá i Ortiz (B. de Coure)
Ángela Escrivá i Montoro (B. de Coure)
Nuria Esteve i Castro (B. de Coure)
Marina Fagoaga i Benedito (B. d'Or)
Paula Fagoaga i Benedito (B. d'Or)
Emma Fernández i Devís (B. d'Or)
Alba Ferrando i González (B. de Coure)
Leticia Ferrer i Ocaña (B. Fulles de Llorer)
Laura Fontes i Pérez (B. de Coure)
Lucía Forner i García
Amanda María García i Alabau (B. Fulles de Llorer)
Antonia García i Robles (B. d'Or)
Sofía González i Álvarez (B. de Coure)
Esther González i García (B. Brillants)
Clara Hervás i Giménez (B. Fulles de Llorer)
Ana Honrubia i Anel (B. Fulles de Llorer)
Marga Honrubia i Anel (B. Fulles de Llorer)

Tere Igual i Olmedo (B. d'Or)

Cort
d’Honor
Fallera Major
María Belenguer i Sevilla

Fallera Major Eixent
Sofía García i Melió
(B. d’Or)

Begoña Isusi i Monfort (B. Brillants)
Mercedes Izquierdo i Murillo (B. Brillants)

Inmaculada Concepción Jiménez i Blanco (B. Fulles de Llorer)
Laura Jover i Abad (B. d'Or)

Ainhoa Lloris i Márquez (B. de Coure)
María Marco i Mesas (B. de Coure)

Paula Martínez i Alcaide (B. de Coure)
Míriam Martínez i Barberá (B. de Coure)

Paula Martínez i Barberá (B. d'Argent)
Laura Martínez i Martínez (B. de Coure)

Verónica Marzo i Nieto-Sandoval (B. d'Or)
Patricia Monfort i Honrubia (B. d'Or)

Margarita Montalt i del Toro (B. de Coure)
Elena Montiel i Arias (B. Brillants)
Pasisa Montoro i Cerveró (B. d'Or)
Cristina Moreno i Navarro (B. d'Or)

Gema Ortiz i García (B. Fulles de Llorer)
Paula Ortiz i Rubio (B. d'Or)

Carmen Paima i Miguel (B. de Coure)
Nerea Pardo i Soriano (B. de Coure)

Manoli Pastor i Celda (B. Brillants)
Mª Mercedes Paz i Sánchez de León (B. de Coure)

María Antonia Pérez i Melgar (B. d'Argent)
María del Carmen Pérez i Ramírez (B. Brillants)

Mayte Pomer i Veral (B. Brillants)
Cristina Ramírez i Civera (B. de Coure)

Pepa Ramón i Lucas (B. Brillants)
Carmen Raya i Gallardo (B. de Coure)

Ramona Riedener (B. d'Or)
Marina Rubio i Gámiz (B. de Coure)

Inma Rubio i Marco (B. d'Or)
Noelia Sacristán i Escalada (B. de Coure)

Isabel Sáez i Fajardo (B. Brillants)
Mireya Sáez i Villar (B. Brillants)

Eva Solbes i García (B. d'Or)
Laura Tarrasó i Pascual (B. d'Or)
Elia Tormo i Bosch (B. d'Argent)

María José Tormo i Bosch (B. d'Or)
Rosalía Tormo i Bosch

María José Tortosa i Civera (B. Fulles de Llorer)
María Pilar Vilanova i Esteve (B. Brillants)

Mar Vivanco i Marco (B. d'Argent)
Carolina Vivó i Tormo
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Ausiàs Alonso i Carpi (D. d'Or)
César Esteve i Castro (D. d'Argent)
Mateo Hernández i Hervás (D. de Coure)
Nico Hernández i Hervás (D. de Coure)
Lucas Lloris i Aparici (D. d'Argent)
Gabriel Moreno i Marzo (D. d'Argent)
Alex Safón i Lloris (D. d'Argent)

Vocals Infantils

Junta Directiva Infantil

Pareix mentira, però… Ja estem en falles!!!!
Tornarem a veure els monuments als carrers, a desfilar en l'ofrena, a reunir-nos en la

plaça de la Companyia per a tirar petards, i gaudir junts del que ens ha unit, les Falles, la
nostra Falla.

Enguany és especial per a mi per viure aquesta experiència, de representar a la nostra
comissió infantil, portant de la mà a Inma acompanyats per María i David.

Espere de cor que estes falles siguen tan especials per a vosaltres com l'estan sent per
a mi, sentint l'afecte dels quals sempre estan, dels quals van arribar per a quedar-se i, per
descomptat, de la meua família, als qui sempre busque amb la mirada i als qui m'encanta
veure al meu costat.

Voldria desitjar-vos a tots unes falles molt felices, que seran la continuació i el futur de
la festa. Futur que està a les nostres mans, les dels xiquets que hui som la Comissió Infantil
de la Falla Plaça del Dr. Collado.

Felices Falles

Ricardo Fontes i Pérez

Salutació
President Infantil

Ricardo
Fontes i Pérez

President: Ricardo Fontes i Pérez (D. d'Or)
Vice-Presidenta 1ª: Carla González i Álvarez (D. d'Or)

Vice-President 2n: Martín Civera i Cobos (D. d'Or)
Secretari: Jorge Civera i Cobos (D. d'Or)

Tresorera: Carla de la Loma Munuera i García (D. d'Or)
Comptador: Fernando Blom-Dahl i Jiménez (D. d'Or)

Delegat de Festejos: Diego Lara i Tortosa (D. d'Or)
Delegada d’activitats diverses: Irene Desamparados Ferrando i Argilés (D. d'Or)
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,
Enguany vens tendra chiqueta
a la falla, enamorada,
puix eres Immaculada
la bella flor que ara espleta.

Aplegaràs a la meta
la primera, ilusionada,
i al ser dels menuts la fada
faràs la festa completa.

I per dolça i valenciana
eres el vol de campana
que alegra el nostre esperit.

I quan vages a l’Ofrena
duràs, fermosa assussena,
la flor que dus en el pit.

Fallera Major Infantil, 2023

Inmaculada Blom-Dahl i Jiménez

Joan Antoni Alapont i Pérez
Falles 2023

Salutació
FalleraMajor Infantil

Amics i amigues de la comissió infantil,

Estic molt contenta de ser la Fallera Major Infantil de la NOSTRA FALLA amb
RICARDO, DAVID i per últim, però no menys important, MARÍA.

Des de molt xicoteta he volgut ser Fallera Major Infantil de la nostra falla. En la
meua casa sempre ha hagut fallers, folloners i molta tradició fallera.

Tinc moltes ganes i segur que RICARDO, MARÍA i DAVID també, de que arribe la
semana de falles i viure amb tots vosaltres el meu somni.

Espere que disfruteu tots molt i ens ho passem genial.

VISCA LA MILLOR FALLA: LA FALLA DEL DOCTOR COLLADO.

Inmaculada Blom-Dahl i Jiménez
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Cort d’Honor Infantil
Celia del Carmen Alamar i Saguar (D. de Coure)
Mª Carmen Alamar i Saguar (D. de Coure)
Hannah María Arrowsmith i Jiménez (D. de Coure)
Júlia Blanco i Añó (D. de Coure)
Mª José Estela i Jiménez (D. de Coure)
Marina Cepeda i Puente (D. d'Argent)
Carola Cerveró i Sáez (D. d'Argent)
Vega Cerveró i Sáez (D. d'Or)
Victoria Civera i Cobos (D. d'Or)
Lluna Collado i Lloris (D. d'Argent)
Irene Desamparados Ferrando i Argilés (D. d'Or)
Paula Folgado i de Arribas (D. d'Or)
Candela González i Aguado (D. de Coure)
Elsa Lloris i Aparici (D. d'Or)
Alma Martínez i Igual (D. d'Or)
Aura Martínez i Igual (D. d'Argent)
Carla de la Loma Munuera i García (D. d'Or)
Aitana Oñate i Bou (D. d'Argent)
Valeria Oñate i Bou (D. de Coure)
Emma Pascual i Estellés (D. de Coure)
Ella Pérez i Ortiz (D. d'Argent)
Rut Safón i Lloris (D. d'Or)
Jimena San Antonio i Cepeda (D. de Coure)

Fallera Major Infantil
Inmaculada Blom-Dahl i Jiménez

(D. d’Or)

Fallera Major Infantil Eixent
Carla González i Álvarez

(D. d’Or)

Himne
Oficial

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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DIU LA FALLAENESTAGLOSSA
QUE LO QUENOMATAENGROSSA

EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE LA FALLA INFANTIL
QUE PORTA PER LEMA:

Autor: Joan Antoni Alapont i Pérez

“A LA TAULA I AL LLIT
AL PRIMER CRIT”

Com se veu o s’endevina
la falla, per valentina,
du refrans a caramull.
I entre un repic de campanes
veig d’expressions valencianes
un ample i profús recull.

Mes, com indica el poeta,
cada expressió va en negreta
per a millor comprensió.
I despuix d’este monòlec
aclarit este breu pròlec
comença l’explicació....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mentres un menut badalla
una chiqueta en la falla
nos prepara un bon dinar.
Puix ha fet una paella
i nos diu, quan l’escudella,
que parlarem de menjar.

Vol dir, si este tema adobes,
que les expressions que trobes
s’alternen en el sustent.
Si be trobareu alguna
que en la fallera tribuna
reforçarà l’argument.

Distintius Comissió Infantil
Junta Central Fallera

Distintiu d’Or
Victoria Civera i Cobos

Álvaro Furió i Moreno
Elsa Lloris i Aparici

Alma Martínez i Igual

Distintiu d’Argent
Marina Cepeda i Puente

Lluna Collado i Lloris

Distintiu de Coure
Celia del Carmen Alamar i Saguar

Mª Carmen Alamar i Saguar
Hannah María Arrowsmith i Jiménez

Mª José Estela i Jiménez
Jimena San Antonio i Cepeda
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Pero si el tema repasses
si no vos caldo ¡tres tasses!
que el tema s’ha complicat.
Puix l’expressió que s’estima
tinc que empalmar-la en la rima
i el cap se m’ha ennuvolat....

Cal ajustar-se la faixa
puix si la rima no encaixa
és un demèrit ¡redell!
Puix danya la meua image
i no puc, pel meu llinage,
ficar-la a colps de martell....

Caldrà, en el taller teatre,
ficar les peres a quatre
a l’ingeni endormiscat.
I enviar a la rutina
¡allà on brama la tonyina!
puix busque un premi sonat....

Així, com tinc fantasia,
este poeta somia
en fer un llibret sublim.
Pero si be tinc ofici
tot resulta un va artifici
puix soc vat de pa i raïm.

(La paella entra en acció
¡i tinc més fam que Garró!)

Van apagant-se les soques
i veig que un chic de la falla
té la boca quan badalla
¡com la Casa de les Roques!
(Ya la comissió sancera
té disposta la cullera....)

Mentres u plora atre riu
i com queda ací palés
hi ha un nano que menja més
que una revolta de riu.
(Puix menja, entre arenc i anchova,
prou més que una llima nova)

També s’acosta este vat
en una idea concreta:
Trobar alguna vaqueta
o un poquet de socarrat....
(Pero dic entre rosolls:
Qui té fam somia en rolls....)

¡Redell! la feta no és fluixa
que la joventut fallera
menja més que Sangonera
i no han deixat ni una cuixa....
(L’alegria se descuida
quan la pancha es troba buida)

Seguint d’este plat el rastre
com ha quedat demostrat
els chiquets sols han deixat
el rascle que té el pollastre....
(Que ve a ser, com s’interpreta,
la pota esquerra o la dreta)

Atre nano valentí
te fa un rot monumental
i al punt demana el barral
per a fer-se un glop de vi....
(Pero un major li diu: ¡Para!
L’aigua fa la vista clara....)

Recorde en dies felices
tindre fama de fartó....
Pero pense hi ha, en raó,
més dies que llonganices....
(De nano em mengí yo sols
una platera en bunyols)

I per mancar d’alegria
per un dejú.... accidental
pot ser faça un madrigal
i acabe en una elegia....
(I com el cos no s’esponja
estic blanc, com pit de monja)

Mes ara tampoc me lucre....
Tinc un dia d’eixos grisos....
Que han dut un plat de pastiços
i a mi el dolç me’n puja el sucre....
(I és que Deu -dic pels creents-
dona pa a qui no té dents)

Com no vullc fer ací un drama
me’n vaig al casal de fet
per si pille un cantellet
encara siga.... en moixama.
(I per si donen berena
me passaré a l’atra escena....)

Plat saborós i senzill
sol ser la nostra paella
feta en arròs i tavella,
carn de pollastre i conill.
(Un plat per a dir ‘chapó’
on s’afig el garrofó)

I en mig d’este descombaldo
que mou el fet en l’infància
s’afig ara la substància....
Que olla vella fa bon caldo.
(La comissió tens que acull
quan observa el primer bull)

LAPAELLA
====================

JOYA, GOIG I FILIGRANA
DE LACUINAVALENCIANA
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ARRÒS EN FESOLS I NAPS
====================

MEREIX ESTE PLATAMÉ
MÉS FAMADE LAQUE TÉ

(I ací s’acaba, per llògica,
esta escena escatològica)

Com l’autor se troba en vena
i es sent faller, com tu saps,
pretén descriure esta escena
on hi ha una perola plena
d’arròs en fesols i naps....

Cal dir-vos que estem en falles
i està nit és la plantà
i voltats de borumballes
entre càntics de rondalles
se cou atra fesolà....

Puix és tradició i història
que es faça el clàssic sopar
que fa un baf que sap a glòria.
Mes me dol que entre l’eufòria
se pense sols en menjar....

Diu un chic, sens protocol,
que este sopar no li’n va.
Mes va buidant-se el perol
i al menut d’adés, i al vol,
li’n porten un entrepà....

En el sopar que es concreta
faller i tradicional
han invitat al poeta
que ara agraïx de bestreta
esta invitació formal...

Pero em preocupa i altera
este ‘detallet’ tan sols:
Puix ¡redell! me desespera
per que tot lo món s’entera
quan sope o dine fesols....

I baix l’esquena, pel centre,
ya escolte un lluntà remor
i note, pel epicentre,
que ‘algo’ es baralla en el ventre
per a eixir de la foscor....

Note el primer handicap
a l’oure el remor d’un tri
pel fet de chafar-li el cap
i per tant tot lo món sap
que he menjat fècula hui....

Mes sense tant mirament
este plat tan valencià
ha causat, en un moment,
que se torne el monument
en una gran mascletà....

Una volta ventilat
el casal, en est event,
torna la normalitat
si be açò m’ha recordat
el famós Ball de Torrent.

LAYAYA
====================

DEMATÍ O EN L’HORANONA
LAYAYATOTHOPERDONA

Com queda ací demostrat
la yaya, per al seu net,
és el millor advocat
que pot trobar el chiquet

Puix com l’autor assegura
i açò que dic ve d’antic,
amaga la travessura
per a evitar-li un castic.

Té la dolçor de la mel
i a qui és viu o meninfot
com és un àngel del cel
la yaya ho perdona tot....

I ara, entre trons i carcasses,
degut a que és el seu sant
la yaya porta tres tasses
de chocolate fondant.
(El seu nom -l’autor explica-
és, com suponeu, Pepica)

Pero tens que el més menut
en molta gràcia i donaire
en el baló, d’un fort chut,
va la platera per l’aire....

Mes la yaya, protectora,
diu, obviant l’ocorregut,
que ha entropeçat en l’estora
i de poc no s’ha caigut....

Que la mare ya aplegava
en la granera en la mà
i el menut ya s’ocultava
per darrere del sofà....

Mes no és la primera gesta
i no és este el primer cas
per que el chiquet manifesta
ser pijor ¡que Barrabàs!

Ara a sa germana espija
i de sobte, en un sopols,
com be voreu, la botija
cal dir que s’ha feta pols....

I al passar-s’ho tot baix cama
en una actitut burlesca
al vore el desastre excama:
‘Botija nova aigua fresca’

Que el nano de referència
és com el gat de Feliu
puix voreu, per conveniència,
que quan no plora se riu.

Fuig llauger com una ploma
mentres se mou més que els preus
pero sa mare l’empoma
quan se n’anava per peus....

(I tal com vos acredite
ací s’acaba esta escena....
Mes la yaya, que està al ‘quite’

li ha rebaixat la condena....)
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ELSMENJARSD’AHIR
====================

DIC, SI ENMENJARSÀHUI TOPES,
QUE EL BONPAFABONES SOPES

Menjars antics i entranyables
nutritius i naturals
que enguany solament els trobes
de l’història en els anals....

Consells

(Jamai li gires l’esquena
a la manta i la berena)

Ans de mamprendre esta escena
que nos mostra el monument
l’autor vos deixa un mensage
que cal que tingau present....

Per lo tant vos aconselle
menjar i beure assentats
i afig i vos recomane
que per a dormir, gitats.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deixant els moderns a banda
la falla, volguts amics,
tal com el llibret explica
parla de menjars antics...

Yo recorde quan ma mare
trea a l’hora de dinar
eixe arròs en banderetes....
Un regal del paladar.

(Les banderetes són bledes
que en la cullera penjant
simulaven banderoles
sobre el vapor tremolant.....)

Un plat senzill que costava
unes pessetes tan sols
que a sovint s’acompanyava
d’un grapat de caragols.

També l’arròs en lentilles
fon un plat.... digam complet.
Puix t’asseciava la pancha
i et deixava satisfet.

Ara l’autor rememora
eixes miques de pastor
en un tros de cansalada
i raïm ple de dolçor.

No oblide les farinetes
en choricets i un poc d’unt
que et deixaven en la glòria
quan l’hivern fea un repunt.

Puix quan el cerç apretava
i el vent udola en la nit
eren una cataplasma
de la pancha, dins del llit.

Per que ací tot s’aprofita
i per tant pardal que vola
sobre esta terra magnànima
acaba dins la caçola....

Era un goig, chiquet que escoltes,
en la vaqueria en pes
quan te monyien la vaca
i engolies llet no més....

I no oblide l’allipebre
d’anguiles, en pa assaonat,
que sucant, sucant, deixaves
com una patena el plat.

I eixa ensalada de l’horta
regada en oli i sal fina
que te deixa el grat sabor
de la Pàtria Valentina.

(Qui sopa molt per la nit
dorm intranquil en lo llit)

Hi ha qui no t’ha eixit de l’ou
i ya pensa que és un bou)

L’experiència ho diu ben clar:
Lo barat resulta car.

EL SUPERMERCAT
====================

TROBESGÈNERO -COMSONA-
DE CONSUM... ¡ENMERCABONA!

Sense oblidar-se de l’horta
l’autor en esta contalla
seguix explicant la falla....
Que en pa i vi se fa camí....
I és que les costums canvien
com és palés o palmari
i se giren a diari
tal com voreu ara ací....

I si be la barca nova
diuen que fa bona vela
este poeta recela
entre dubtós i admirat.
Mes no vullc tirar-me pedres
a la mateixa teulada
pero a voltes no m’agrada
lo que du el supermercat....

Sempre he buscat la manduca
entre diferents conductes
per a buscar els productes
dins del rebost regional.
I és que m’agrada lo nostre

i pa mi, dic en justícia,
resultava una delícia
anar al Mercat Central....

Que en este mercat fruïes
per que de l’horta a la taula
podies menjar la fraula
quan se trobava en saó
I tot lo que el camp donava:
Com el nap, la ferradura,
l’albargina, la verdura,
la ceba o el pimentó.

Pero hui tens que maduren
en càmares frigorífiques
pero si be són magnífiques
el sabor te van minvant,
Puix no saps, menut que escoltes,
si en un joc els ulls te tapen
i en acabant no els destapen
quina fruita estàs menjant.
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(Al ‘super’ estàs allí
com les figues en cofí)

(Si busques on està el llastre
pel rastre es troba el pollastre....)

( I yo em quede en l’espinac
com la pera en lo tabac)

DIU UNMENUT, I NO ÉS TROLA,
¡SEMPRE PLOUQUANNOHI HA ESCOLA!

Sense pressa i sense pausa
en intenció i sentiment
queda explicada la falla
en versos chamarrusquers.

Seguint el fil de l’artiste
com correspon i cal fer,
les expressions valencianes
òmplint el nostre llibret.

Són locucions casolanes
d’un parlar nostre i dolcet
que si observeu, i a diari,
s’escolten per lo carrer.

He reservat les més fortes
per que soc caut i prudent
i no seria correcte
les escoltara el chiquet....

L’explicació ya està feta
en vers agut i complet
i ya vos dic de bestreta
adeu.... i fins l’any que be.

(I ara esperem que el Jurat
nos torne el llibret premiat)

(Que m’ha costat ¡rebotons!
encaixar les expressions)

Secció: 6ª A

Lema: “A LA TAULA I AL LLIT
AL PRIMER CRIT!”

Artiste: Xavier Ureña i Rodenes

Que en el ‘super’ hui te porten
la taronja i mandarina
d’allà on brama la tonyina
o be a sovint del Marroc.
I la Navel Late embarquen
cap als paísos de fora
i el valencià se malcora
a l’anar-se’n a atre lloc.

I si visitem els làcteus
per tal d’omplir la cistella
el ‘tetrabrik’ maravella
per lo que veus en concret.
Per que lliges en la fòrmula
que du grasses, vitamines,
calci, ferro, proteïnes....
¡redell, de tot manco llet!

Per que monyir-la en directe
açò ha passat ya a l’història
i si hui no sap a glòria
és que ens hem acostumat....
I això passa en els productes
que l’horta encara ens ofrena
puix lo modern, diu l’escena
atrofia el paladar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• C.O. Los Serranos - Villar del Arzobispo

• C.O. Koynos - Godella

• C.E.E. Tola - Silla

• C. O. Virgen de la Esperanza - València

• Associació Bona Gent - València.

Per a conclure l’acte tingué lloc la Dansà a la Mare de Deu amb la
participació de Marina Civera i Moreno, Fallera Major de València 2019,
Consuelo Llobell i Frasquet, Fallera Major de València 2020-2021, i les
seues Corts d’Honor. Una de les components de la Cort d’Honor 2020-2021
fou Marina Fagoaga i Benedito component de la nostra comissió.

Acompanyant-les ballaren un grup d’homes voluntaris i components de la
nostra comissió. I per a que fora posible contarem amb la participació de la
colla de Tabal i dolçaina Valçaina.

A continuació, dinar solidari al nostre casal.

Per a finalizar, els nostres representants del 2020-2021 i del 2022 eixiren a
la Pocessó de la Mare de Deu dels Desemparats.

DIMARTS, 10 MAIG
Al nostre casal tingué lloc el Sopar del Jurat del Premi Salvador Debón i
Cortina per a escollir a l’Artista Revelació de les Falles 2022. Els
components del mateix foren:

• David González – President de la Falla Plaça Doctor Collado.

• Boro Peiró – Director “Gente Fallas” d’Onda Cero.

• Ángel Romero – Director “Cendra Digital Web”.

• Quique Collado – “Som Patrimoni”.

• José Luis Vaello

En esta ocassió el guanyador fou Sergio Alcañiz i Valiente.

DIUMENGE, 22 MAIG
Al Salò Mediterráneo (Albal) tingué lloc l’Exaltació de les Falleres Majors
de l’Agrupació la Seu Xerea Mercat. A l’acte presidit pel nostre faller Tono
Fagoaga i Ballester, participaren els nostres representants Carla, Martín i
Sofia acompanyats pel vicepresident José Manuel Ferrando i Barberá. La
mantenidora del matéis fou Marina Fagoaga i Benedito i els presentadors
Borja Vives i Coll i Cristian Gadea i Sastre.

En aquest mateix acte impossaren la Insignia de l’Agrupació als
components de la comissió que aconseguiren el Bunyol d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants a les falles 2022.

Programa de Festejos

Any02022
ABRIL

DISSABTE, 2 ABRIL
Els nostres representants, convidats per la Falla Corts Valencianes,
participaren a l’Ofrena de Flors de Toris.

DIJOUS, 21 ABRIL
En Junta Ordinària celebrada al nostre casal David González i Garcia fou
reelegit com a President de la comissió.

DISSABTE, 30 ABRIL
De forma excepcional, tingué lloc l’arreplegà dels Premis Majors de les
Falles 2022 ajornats per la plutja, per la qual cosa, la comissió acompanyà
a la nostra Fallera Major, Sofía, junt a la Xaranga Mediterrani. A
continuació, hi hagué dinar de germanor al nostre casal.

Per la vesprada, els infantils tingueren jocs al carrer i, els majors, tingueren
un tardeo i “Quint i Tapa” per a celebrar l’acte de l’apuntà.

MAIG

DIUMENGE, 8 MAIG
Celebràrem a la nostra plaça els ¨XXII JOCS SOLIDARIS” en benefici del
següents Centres Ocupacionals:

• C.O. La Torre - València

• C.O. Luz Verde - València
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• PREMI LLOTJA DE COMUNICACIÓ: José Villaverde

• PREMI LLOTJA SOLIDARITAT: AVAPACE (Asociació
Valenciana d’Ajuda a la Parálisi Cerebral).

• PREMI LLOTJA FALLES: A las comisiones Falla Corretgeria-
Bany dels Pavesos i Falla plaça de la Mercé.

• PREMI SALVADOR DEBÓN: Sergio Alcañiz i Valiente

L’acte comptà amb la presència de la Fallera Major de València Carmen
Martín i Carbonell i la seua Cort d’Honor.

A continuació, tingué lloc el Sopar d’Estiu.

DISSABTE, 2 JULIOL
Als Jardins del Palau Sur tingué lloc les Preseleccions de les Corts d’Honor
de les Falleres Majors de València de l’any 2023 per part del Sector La Seu
La Xerea El Mercat. La nostra candidata infantil fou CARLA GONZÁLEZ i
ÁLVAREZ

DILLUNS, 4 JULIOL
Al nostre casal tingué lloc Junta Extraordinària on es proclamà als nostres
representants infantils per a l’exercici 2022-2023: President Infantil
RICARDO FONTES i PÉREZ i Fallera Major Infantil INMACULADA
BLOM-DAHL i JIMÉNEZ.

SETEMBRE

DIVENDRES, 23 SETEMBRE
En junta extraordinària celebrada al nostre casal es proclamà Fallera Major
per a l’exercici 2022-2023 a MARIA BELENGUER i SEVILLA.

DISSABTE, 24 SETEMBRE
Inaguració del XVI Concurs de Tir i Arrosegament “Ciutat de València”
que organitza l’Agrupació de Falles Seu – Xerea – Mercat.

DIVENDRES, 30 SETEMBRE
Al Pavelló Font de Sant LLuis tingué lloc l’Elecció de les Corts d’Honor de
les Falleres Majors de València de l´any 2023, enguany no teniem
candidates de la nostra comissió.

DIUMENGE, 29 MAIG
Masterclass de cuina per als infantils de la comissió impartida pel
reconegut Chef Ximo Lloris i Ortiz.

JUNY

DISSABTE, 18 JUNY
A la nostra plaça celebrarem les activitats de Sant Joan. Pel matí tingueren
lloc activitats d’aigua per als infantils gràcies a la col·laboració del Bar
Kiosco.

Per la vesprada tingué lloc el “CLOXIQUINTO” amb la degustació de
clòtxines valencianes.

Per a finalizar la jornada, gaudirem d’una discomòbil.

DIMECRES, 22 JUNY
Els nostres representants viatjaren a Alacant per a participar a l’Ofrena de
Flors convidats per la Foguera Germana Foguerer-Carolines.

DIMARTS, 28 JUNY
A la Assamblea de Presidents foren elegits per a les taules pre-congresuals
els fallers de la nostra comissió José Manuel Ferrando i Barberá, a la Taula
de Redacció, i Tono Fagoaga i Ballester, a la Taula d’Organització.

JULIOL

DIVENDRES, 1 JULIOL
Al Centre Cultural de la Beneficiència s’entregaren els Premis Llotja i
Salvador Debón. L’acte fou presidit pels nostres representants Carla
González i Álvarez, Martin Civera i Cobos i Sofia García i Melió i el nostre
vicepresident José Manuel Ferrando i Barberà.

• PREMI LLOTJA ESPECIAL: Bicicletas Rafael
Abad

• PREMI LLOTJA A L’ESPORT: Carlos Huertas i
Ruiz

• PREMI LLOTJA PATRIMONI: Gremi de
Sastres i Modistes de la Comunitat Valenciana
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OCTUBRE

DIUMENGE, 2 OCTUBRE
Esmorzar faller organitzat per l’Agrupació de Falles la Seu-Xerea-Mercat
coincidint amb una nova jornada del Concurs de Tir i Arrosegament que
organitza.

DIUMENGE, 16 OCTUBRE
A la plaça de Nàpols i Sicilia tingué lloc la Convivència de l’Agrupació de
Falles la Seu-Xerea-Mercat.

DIMARTS, 18 OCTUBRE
A la Asamblea de Presidents Extraordinària que es celebra a l’Hemicicle de
l’Ajuntament tingué lloc la Telefonada on desvelaren que la Fallera Major
Infantil de València 2023 es PAULA NIETO i MEDINA de la Falla
Azcàrraga i la Fallera Major de València 2023 es LAURA MENGÓ i
HERNÁNDEZ de la Falla Antiga de Campanar.

DILLUNS, 31 OCTUBRE
Al nostre casal els infantils de la comissió gaudiren d’un Passatge del
Terror per a celebrar Halloween.

NOVEMBRE

DIVENDRES, 4 NOVEMBRE
Al casal de la Falla Sant Bult, tingué lloc el Sopar de Relleus de les Falleres
Majors de l’Agrupació la Seu Xerea Mercat amb la participació de Sofía i
María.

DISSABTE, 5 NOVEMBRE
Pel matí als jardins de Junta Central Fallera participarem ala la Fira de
Col·leccionisme Faller.

Per la vesprada al nostre casal tingué lloc l’Homenage als nostres
representantes 2022, Martín, Carla i Sofia puix estem molt orgullossos de
com han representat a la nostra comissió.

DISSABTE, 12 NOVEMBRE
Al casal de la falla germana de Peu de la Creu tingué lloc l’acte de
Proclamació dels nostres representants.

• President Infantil RICARDO FONTES i PÉREZ

• Fallera Major Infantil INMACULADA BLOM-DAHL i JIMÉNEZ

• Fallera Major MARIA BELENGUER i SEVILLA

DIUMENGE, 13 NOVEMBRE
Tingué lloc l’acte de Relleus de les Falleres Majors i Presidents Infantils de
l’Agrupació la Seu Xerea Mercat amb la parcicipació de Martín i Carla i de
Ricardo i Inma.

DIUMENGE, 20 NOVEMBRE
Els més esportistes de la comisió participaren a la Volta a Peu de les Falles
que organitza JCF.

DIUMENGE, 27 NOVEMBRE
Pel matí, al Saló Columnari de la Llotja es celebrà l’entrega dels Premis Seu,
Xerea i Mercat que dona la nostra Agrupació. El guardonats d’enguany
foren:

• Premi Seu: Javier Mozas i Hernando

• Premi Xerea: ADELA

• Premi Mercat: Gente de Fallas - Boro Peiró i Real

Al finalitzar, els nostres representants infantils de l’any 2022, Martín i Carla,
impossaren la medalla conmemorativa del 50 Aniversari als estandarts de
les comissions de la nostra Agrupació, en un acte del 50 Aniversari que fou
ajornat a les falles 2022.

A continuació, a la nostra plaça tingué lloc la Dansà de les Falleres Majors
Infantils de València, en un acte enquadrat als festejos del 50 Aniversari de
la comissió infantil. A esta Dansà comptarem amb la participació de les
següents Falleres Majors Infantils de València:

• María Donderis i Sanchis (FMIV 2015)

• Sofía Soler i Casas (FMIV 2016)

• Sara Larrazábal i Bernal (FMIV 2019)

• Carla García i Pérez (FMIV 2020-2021)

• Nerea López i Maestre (FMIV 2022)

També important fou la participació d’amics,
amigues i components de la nostra comissió per a
que l’acte lluira molt més.
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DESEMBRE

DIUMENGE, 4 DESEMBRE
Participarem a l’Animació de la Marató de València a la que participaren
els components de la nostra comissió Ricardo Ortiz i Garcia i Mireya Sáez i
Villar.

DIMECRES, 7 DESEMBRE
A la sala Flumen estrenarem l’adaptació musical "4 Cors amb fré i marxa
arrere” per al Concurs de Teatre de JCF a la Primera Categoria.

DIUMENGE, 11 DESEMBRE
A la Sala Sorolla de l’Ateneo Mercantil de València les comissions de falles
de l’Agrupación la Seu Xerea Mercat presentaren els esbosos de les falles
que plantarem al 2023.

Per la vesprada, els infantils de la comissió decoraren el nostre casal amb
motius nadalencs.

DIVENDRES, 16 DESEMBRE
Al nostre casal tingué lloc l’acte on donarem els diners recaptats a les
vidrioles de la Creu Roja Joventut per al projecte “Infancia Hospitalizada”.

Al casal de Sapadors, un any més l’equip de la nostra comissió participà al
Concurs dels Sabuts de JCF classificant-se en QUART lloc.

L’equip estaba format per Vicent Borrego i Meléndez, José Manuel
Ferrando i Barberá, Esmeria Benedito i Borrás i Paula Ortiz i Rubio.

DIUMENGE, 18 DESEMBRE
Pel matí anàrem a visitar el taller del nostre artista Paco Giner per a vore
l’evolució de la falla que plantarà a la nostra plaça. A continuació, “In situ”,
van estar tots convidats a esmorzar per part de la nostra Fallera Major
María.

Posteriorment, a la Cafeteria del Poliesportiu de Massanassa, tingueren el
dinar de Nadal. A més, varen fer l’amic
invisible que en alguna ocasió era més
paregut a un enemic invisible.

DIVENDRES, 30 DESEMBRE
Els més esportistes de la comissió
participaren a la tradicional Sant
Silvestre.

GENER

DIMECRES, 4 GENER
La comissió infantil va anar a patinar sobre gel a la pista que hi havia a la
plaça de l’Ajuntament.

DIUMENGE, 8 GENER
Per la vesprada els infantils de la comissió anàren a replegar els regals que
els Reis Mags; Melcior, Gaspar i Baltassar, hi havien deixat per als
membres de la comissió infantil.

DIJOUS, 12 GENER
A la Sala Flumen tingué lloc la Gala de Nominacions del Concurs de Teatre
de JCF aconseguint les següents nominacions en la Primera Categoria:

• Millor actor de repartiment: Tono Fagoaga i Ballester

• Millor Actor Principal: Miguel Marco i Mesas

• Millor Director: Jose Vte Marco i Ramírez

• Millor Obra

Enhorabona a tot el grup de teatre perque, com diu el nostre director,
“l’èxit es representar una obra i fer gaudir al públic”.

DIVENDRES, 27 GENER
Al Palau de Congresos de València, la nostra Fallera Major i el nostre
President assistiren a l´acte d´Exaltació de la Fallera Major de València de
l´any 2023, la senyoreta LAURA MENGÓ i HERNÁNDEZ, i la seua Cort
d’Honor.

DISSABTE, 28 GENER
Al Palau de Congresos de València, la nostra Fallera Major Infantil, i el
President Infantil asistiren a l´acte d´exaltació de la Fallera Major Infantil
de València de l´any 2023, la xiqueta PAULA NIETO i MEDINA, i la seua
Cort d’Honor.

DIUMENGE, 29 GENER
Al Bar El Kiosco, tingué lloc un Esmorzar Faller i, a continuació, gaudiren
de la visita al Museu del Marqués de Dos Aigües.

Any02023
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DIMARTS, 31 GENER
Al Museu Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències els nostres
artistes Xavier Ureña i Paco Giner portaren els ninots a l’Expossició del
Ninot.

FEBRER

DIUMENGE, 5 FEBRER
A les 14 hores dinar de germanor al nostre casal.

Per la vesprada, al nostre casal els nostres artistes Xavier Ureña i Paco
Giner presentaren els Esbossos dels projectes que plantaràn a la nostra
plaça.

DISSABTE, 11 FEBRER
A les 17.30, al “Saló Mediterráneo” d’Albal, solemne presentació de les
nostres Falleres Majors, la xiqueta INMACULADA BLOM-DAHL i
JIMÉNEZ i la senyoreta MARÍA BELENGUER i SEVILLA, 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.

A l’acte infantil els presentadors foren Diego Lara i Tortosa i Carla de la
Loma Munuera i García.

A la Presentació major els presentadors foren José Vte. García i Gómez i
Loreto de la Asunción i Tormo.

Com a mantenidors de Inma actuà la seua tia Mª José Jimenez i Blanco i el
seu germà Fernando Blom-Dahl i Jiménez.

Com a mantenidor de María actuaren les seues cosines Adriana Larrazábel
i Bernal i Sara Larrazabal i Bernal (Fallera Major de València 2019).

DIUMENGE, 12 FEBRER
A les 18:30 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:

• Mª Rosario Alcaide i Verdes

• José Manuel Ferrando i Barberá

• Mª Carmen Pérez i Ramírez

DIMARTS, 14 FEBRER
A la Sala de la Muralla del Col.legi Major Rector Pesset de la Universitat de
València, tingué lloc la xarrada “Falles: Honor i Causa” moderada per
Enrique Collado i Belda i amb la participació de persones que han fet la
seua Tesi Doctoral al voltant de le falles.

Volem agraïr la participació de:

• Alba Fluixà

• Gil Manuel Hernández

• Xavier Costa

• Antoni Colomina

• Jesús Ovejero

• José Miguel Arce

DIVENDRES, 17 FEBRER
Al Teatre Principal, tingué lloc la Gala de la Cultura, on teníem les següents
nominacions a la Primera categoría del Concurs de Teatre de JCF:

• Millor actor de repartiment: Tono Fagoaga i Ballester

• Millor Actor Principal: Miguel Marco i Mesas

• Millor Director: Jose Vte Marco i Ramírez

• Millor Obra

DISSABTE, 18 FEBRER
A les 11:45 hores al Palau de l’Exposició intercanvi de fotografies de les
Falleres Majors Infantils i Presidents Infantils del Sector La Seu La Xerea
El Mercat amb la Fallera Major Infantil de València.

A partir de les 20:00 hores al nostre casal tingué lloc el sopar de
Carnestoltes amb la temàtica de la cuina.

DIUMENGE, 19 FEBRER
A les 16:30 hores Campionat de Bolos al Cosmic Bowling.

DIVENDRES, 24 FEBRER
A la Fira de Mostres de València tingué lloc la Gala Fallera.

DISSABTE, 25 FEBRER
A partir de les 19:30 hores “QUINTO Y TAPA” al nostre casal.
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DIVENDRES, 10 MARÇ
A les 20:00 hores, al noste casal tindrà lloc la presentació del Llibret i de
L’Embolic del present exercici.

A continuació, tindrà lloc l’acte de Fallers i Falleres d’Honor.

DISSABTE, 11 MARÇ
A partir de les 10:00 hores, els nostres infantils gaudirán a la nostra plaça
d´una festa per a donar la benvinguda a les Falles 2023.

A les 13:30 hores Pregonà de les Nostres Falleres Majors, María i Inma, i el
nostre President Infantil Ricardo.

A les 14:00 hores es celebrará en el Casal un dinar de germanor.

A continuació, s’entregaran les recompenses de J.C.F, 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.

A les 23:30 hores en la nostra plaça Disco Mòbil.

DIUMENGE, 12 MARÇ
A les 11:00 hores esmorzar de germanor.

A les 12:30 hores, amb el recolzament de J.C.F. IV 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 de l´Ajuntament,
recordant al seu pare, al matéíx temps tocarà junt a les distintes ¨colles ̈
assistents.

A les 14:30 hores a la nostra carpa junt al casal degustació de plats típics
valencians fets pels cuiners i cuineres de la nostra comissió.

A les 19:00 hores Bus Faller, per a vore les falles més importants que es
plantaràn enguany a València.

DIMARTS, 14 MARÇ
A les 10:00 hores, popular esmorçar faller per als membres de la comissió
que ho desitgen.

A las 14:30 hores, dinar de germanor fallera al nostre casal baix la
modalitat de casdascú el seu.

A les 17:30 hores, la comissió infantil anirà al Museu de les Ciencies a
replegar el ninot infantil. A continuació, farem un passacarrer per tot el
barri.

DIUMENGE, 26 FEBRER
A les 7:00 hores Despertà per part de J.C.F. a les Falleres Majors de
València.

A continuació, Marató amb Bastó, junt a les comissions de Lope de Vega,
Negret i Corretgeria-Bany dels Pavessos.

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, 3 MARÇ
A les 21:00 hores l’Agrupació la Seu La Xerea El Mercat, a la que
pertanyem, celebrarà en cadasqú dels casals la seua tradicional Nit
d’Albaes en honor de totes les seues Falleres Majors i Falleres Majors
Infantils.

DISSABTE, 4 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 continuació, visita a l’Expossició del Ninot.

DIUMENGE, 5 MARÇ
A les 10:00 hores anirem a visitar al nostre artista Xavi Ureña, per a que
ens mostre com va evolucionant la nostra falleta infantil.

A continuació, els nostres representants infantils, Inma i Ricardo, ens
convidaren a esmorzar.

A les 14:30 hores dinar de germanor al nostre casal.

DIJOUS, 9 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.

A continuació, acudirem al nostre casal per a decorar la nostra carpa.
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Després, sopar de la plantà infantil al que ens convidarà la nostra Fallera
Major Infantil Inma.

Per a finalitzar el dia, tots anirem a la nostra plaça per a plantar la falla
infantil que ha fet el nostre artista Xavier Ureña i Rodenes.

DIMECRES, 15 MARÇ
A les 10:00 hores, popular esmorçar faller per als membres de la comissió
que ho desitgen.

A les 11:30 hores, “Batalla del Merengue” patrocinada pel “Horno Alfonso
Martínez” per a la comissió infantil i, a continuació, activitats per als
infantils de la comissió i per a finalitzar una globotà.

A las 14:30 hores, dinar de germanor fallera al nostre casal baix la
modalitat de casdascú el seu.

A les 18:00 hores, el nostres representants infantils, Ricardo e Inma
convidaran 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, María, 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 Paco Giner.

DIJOUS, 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, Exposició de Dibuix i esmorzar patrocinat pel “Bar el
Kiosco” per a la comissió infantil.

A la mateixa hora, Exposició 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 Ricardo i Inma a
replegar els premis infantils de falla i llibret. En este acte, ens acompanyarà
la Xaranga Mediterrani.

Després de replegar els “palets” farem un pasacarrer per tot el barri.

A continuació, la nostra fallera major infantil, Inma i el nostre president
infantil, Ricardo, convidarán a berenar a la comissió infantil.

A les 21:30 hores, sopar per a la comissió major.

A continuació, a la carpa hi haurà Discomòbil.

DIVENDRES, 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 David i María, a
replegar els premis de falla i llibret. En este acte, ens acompanyarà la
Xaranga Mediterrani.

A les 14:30 hores dinar de germanor fallera al nostre casal per
homenatgear als nostres fallers i falleres d’honor.

A les 18:00 hores, Concurs infantil de disfresses patrocinat per
“Paellasdelmercadocentral.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, Inma i el nostre president
infantil Ricardo, convidarán a berenar a la comissió infantil

En tornar de replegar els premis, farem un passacarrer per tot el barri.

A les 21:30 hores, sopara per a la comissió major.

A continuació, a la carpa hi haurà Discomòbil.

DISSABTE, 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 11:00 hores esmorzar infantil i, a continuació, globotà.

A las 14:30 hores, dinar de germanor fallera al nostre casal.

A les 17:45 hores, concentració en el nostre casal per anar a l’Ofrena de
flors a la Mare de Déu acompanyant a les nostres Falleres Majors. A l’acte
ens acompanyarà la Xaranga Mediterrani.

A les 24:00 hores, a la nostra plaça verbena.

Quan finalitze anirem al nostre casal a menjar la torraeta de les típiques
“brochetes” de SANT JOSEP.

DIUMENGE, 19 MARÇ
A les 8:00 hores, acompanyats per la Xaranga Mediterrani, despertà del
veïnat i de les les nostres Falleres Majors Inma i María. 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 la BASÍLICA
MENOR SAGRAT COR DE JESÚS, anteriorment coneguda com l’Església
de la Companyia de Jesús.

A continuació, passacarrer pel nostre barri.
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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.

Els nostres col.laboradors

Artiste Faller (Falla Gran): En Francisco Giner i Nuñez (Alboraia)
Artiste Faller (Falla Infantil): En Xavier Ureña i Ródenes (Xàtiva)

Poeta: En Joan A. Alapont i Pérez (València)
Floristeria: Flores Lliso (València)

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

Associació de Sant Vicent de l’Altar del Mercat
Presentació: Salones Mediterràneo (Albal)

Activitats Setmana Fallera: Producciones RESACA
Enllumenat: Iluminaciones Just SL

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

Campanya solidària a Nadal: Creu Roja Joventut
Imprempta i maquetació: Musilla Studio (Benetússer)

Facebook: AC Falla Plaça Doctor Collado
Pàgina web: www.falladoctorcollado.es

Instagram: falladrcollado
Twitter: @falladrcollado

e-mail: fdrcollado@gmail.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

A les 14:30 hores, tradicional dinar de SANT JOSEP, felicitant a tots els
Peps i Pepetes.

A les 14:30 hores dinar de germanor fallera al nostre casal per
homenatgear als nostres fallers i falleres d’honor.

A les 18:00 hores, a la nostra plaça Play Backs.

Seguidament, la nostra Fallera Major, María, convidarà a berenar a tota
comissió infantil.

A les 20:00 hores, Ricardo i Inma li botaran foc a la metxa que iniciarà la
“cremà” de la falla infantil.

A partir de les 22:00 hores, la nostra Fallera Major, María, botarà foc a la
metxa que donarà pas a la cremà major sempre i quan el Cos de Bombers
ho autoritze.

La comissió espera la vostra grata presència en la nostra barraca i desitja a
tots molt bones festes falleres.
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COL·LABORADORS XXII JOCS SOLIDARIS 
8 maig 2022 

 
 

Marina Civera i Moreno Fallera Major de València 2019 i la seua Cort d’Honor 
 

Consuelo Llobell i Frasquet Fallera Major de València 2020, 2021 i la seua Cort 
d’Honor 

 
  
 Almacén de Ferretería Julián Celda 
 Alter Motion 
 Arroz La Fallera 
 Bar Boatella 
 Bar Kiosco 
 Bicicletas Rafael Abad 
 Ceballos & Sanabria 
 Coop. Vitivinícola Villar del Arzobispo 
 Chocolatería Artesana Xoco & Vero 
 Delicias del Líbano 
 Despensa de la Reina 
 Discema SA 
 Ensedarte 
 Farmacia Llácer 
 Farmacia Francia 38 
 Foto Lluch 
 Horchatería Collado 
 Horno Alfonso Martínez 
 Hostal Antigua Morellana 
 Jesús Alcañiz Monterde 

 Juanjo García López 
 Kúbelic 
 La Barbería Muñoz 
 La Reina del Souvenir 
 Las Paellas del Mercado Central 
 Levante U.D. 
 Lotería Calap 
 Llagurt 
 Obellux 
 Óptica Centro 
 Relojería Bosch 
 Restaurante El Rall 
 Solepiel (hacer vale) 
 Restaurante Tapavid 
 Tasca Ángel 
 Trajoman SL 
 Valçaina – Colla Tabal i Dolçaina 
 Valencia C.F. 
 Vicent Borrego – Maquillador 

 
 
A més, volem agraïr 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) 
 Associació Bona Gent (Valencia) 
 Centro Ocupacional Tola (Silla) 
 Centro Ocupacional Los Serranos (Villar del Arzobispo) 
 Centro Ocupacional Virgen de la Esperanza (Valencia) 
 Koynos (Godella) 

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!

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

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.

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.

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

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!

¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!
¡Glória a la Patria!
¡Visca Valencia!
¡Visca! ¡Visca! ¡Visca!
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Al nostre comerç i veïnat
Nº 16. FILATELIA NUMISMÁTICA. "Compra-venta antigüedades"José Vte. Roig • � 96 392 00 82

Nº 17. HORNO Y PASTELERÍA. "Alfonso Martinez" • Fabricante nº 39 - Carmen Chanzá Giner
� 96 391 60 79

Nº 19. "LA LONJA" NUMISMÁTICA • www.numismaticalalonja.com • � 622 656 851 - 96 114 30 36

Nº 21. CANIABIS LIGHT SPAIN - � 644 98 02 61

Nº 23. RENT BIKE E-KICK SCOOTER - � 691 77 30 51

Nº 22. BAR CENTRAL "Bocadillos variados - Aperitivos".

Nº 25. DEEVINOTECA. Taberna Italiana Artesanal (frente Mercado Central) • Reservas � 678 345 479

CARRER LA SÉNIA (C/ de la Cénia)

Nº 2. LA SÉNIA TAVERNA. Gastronomía de calidad (Junto a Lonja y Mercado Central)
www.tabernalasenia.es

Nº 5. TALLER DE PATINETES. Bicicletas, Ordenadores • � 655 582 135

CARRER PERE COMPTE (Junt a la "Llotja")

Nº 3. TASCA "ESCALONES DE LA LONJA" - "BODEGA VALENCIANS". Ciutat Vella.

Nº 5. TABERNA SANTS JOAN'S. Restaurante y …más • � 96 391 31 34

CARRER DE LA "LLOTJA" (C/ de la "Lonja")

Nº 6. BUGALÚ • � 96 391 84 49 • bugaluvalencia@yahoo.es

Nº 6. LA LONJA. Suministros Ferreteros S.L. • � 96 391 35 73 - 96 392 36 97
ferretlalonja@hotmail.com

Nº 8. LA TENDA ACAMPA(Detrás de la Lonja) • � 96391 46 96 - 620 485 144 • www.latendaacampa.com

CARRER DE LA PURÍSIMA (C/ de la Purísima)

Nº 1. TASCA ÁNGEL. Todo tipo de tapas. Especialidad "Sardinas a la Plancha" • � 96 391 78 35

Nº 1. FOTO LLUCH • � 96 391 75 19 • fotolluch@gmail.com • www.regalosyfotos.com
www.fotolluch.com

Nº 2. LA ROOM (Centre Històric) • � 96 315 58 13 • www.boomiapopshop.com (Shop on line)

Nº 2. THE LOUNGE • � (+34) 665 764 576 • the-lounge1.webnode.es

Nº 3. THE BLACK TURTLE CARMEN. Burguer Bar.

Nº 5. RAFAEL ABAD Bicicletas. Recambios. Desde el año 1922 • � 96 391 66 14

Nº 6. 1973 since THE BARBER SHOP • � 96 391 58 39

Nº 6. EL PATIO DE PEPA. "Coctelería". "Tapas".

Nº 4 bajo. DIPIKA KUMAR. “Joyera artesana” • � 650 405 165

La nostra comissió vol conver�r-se en un aparador que, d'esta forma tan senzilla, dona a
conéixer al nostre veïnat l'ampla varietat de negocis existents al nostre barri, perquè volem
fomentar el valor afegit de confiança i proximitat que oferix el xicotet comerç.

PLAÇA DEL DR. COLLADO (Plaza del Dr. Collado)

HORCHATERÍA PLAZA COLLADO. Tradición desde 1892 • � 963 916 277

BAR KIOSCO. Desde 1969 a su servicio • � 96 391 01 59

ÓPTICA CENTRO. Desde 1976 (Detrás Lonja) • � 96 391 10 96 - 662 944 674

KIOSCO PRENSA "NEWS & COFFEE". Unusual place for coffee and curated reads to-go.

Nº 1. LA REINA DEL SOUVENIR • lareinadelsouvenirvlc@gmail.com

Nº 7. JULIO e IGNACIO "Peluqueros" • julioeignaciopelukeros@hotmail.com • � 96 391 09 45

Nº 6. EL AGUA DE LOS FLOREROS • � 96 003 49 77 - 695 746 740

Nº 9. CAFÉ LISBOA • � 963 919 484 • info@cafelisboavlc.com • www.cafelisboavlc.com

BLANQUITA "BAR".

CARRER DELS DRETS (C/ de los Derechos)

Nº 27. TASCA SOROLLA. En el emblemático Barrio del Carmen • � 601 255 290

Nº 29. BACCO Valencia. "Cocina Mediterránea" • Reservas � 675 674 968

Nº 32. SUKARMA. "La mejor segunda mano de Valencia" • www.sukarma.es • � +34 636013280

Nº 33. SOHO DEL CARMEN • � 96 391 21 63

Nº 34. OBELLUX • obelluxjoyas@gmail.com • "HANDCRAFTED JEWERLY" 34 • � 96 391 66 81

Nº 35. CHARDIKALA MINI MARKET. Baljeet Kaur.

Nº 36. KÚBELIK • info@kubelik.es • � 96 114 71 24

Nº 36. RELOJERÍA BOSCH. Taller de reparaciones • � 96 392 21 62

Nº 38. CHOCOLATES "XOCO & VERO" • www.chocolatesvalencianos.com

Nº 38 b. LA DESPENSA DE LA REINA. Delicatessen & Tradicional • � 963 925 167

CARRER ERCILLA (C/ Ercilla)

Nº 7. DELICIAS DEL LIBANO. Especialidad en comidas árabes • � 696 952 751
delicias-del-libano@hotmail.com

Nº 14. SANDWIP • � 96 392 56 94

“Fent barri, fent falla”
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Nº 8. STUDIO VINTAGE. “Muebles y decoración del siglo XX” • � 617 952 635
studiovintage@hotmail.com

CARRER DE LES DANSES (C/ de las Danzas)
Nº 3. LA POSTALERA • www.lapostalera.es • info@lapostalera.es

Nº 3. MADAME BUGALÚ y su caniche asesino • � 96 315 44 76 • bugaluvalencia@yahoo.es

CARRER CAIXERS (C/ Cajeros)
Nº 1. THE MARKET CRAFT BEER. Cervecería artesanal • � 644 333 127

CARRER CORDELLATS
Nº 6. (Bajo derecho) RESTAURANTE "LOLA". Paella - Tapas - Bar.

Nº 6. (Bajo izquierdo) THE CANNABIS SHOP • thecannabisshopvalencia@gmail.com

CARRER ESTAMENYERÍA VELLA (C/ Estameñería Vieja)

Nº 1. ANDERSON CITY FLATS •� 24h: 34 960 479 301 - 24h: 34 674 295 952

Nº 6. ENSEDARTE •� 616 999 912

Nº 8. BLANQUITA COFFEE

Nº 8. PEDRAMAR "Ciutat Vella" • info@joiespedramar.com • www.joiespedramar.com
� 646 748 369

Nº 9. LLAGURT. Toppings ilimitados • llagurt.com

CARRER EN BOU
Nº 2. HOSTAL Antigua Morellana · � 963 915 773 • info@hostalam.com • www.hostalam.com

Nº 3. NEEDLES & PINS "Vintage". Online Shop • needlesandpinsvintage.com

CARRER TUNDIDORS (C/ de Tundidores)
Nº 2. EL RALL Restaurant. Especialitat en arrossos. Cuina de temporada.

CARRER REPESO (C/ Repeso)
LA TERRACITA - � 611 62 31 11.

Col.laboradors/es "fora de la nostra demarcació fallera"

PLAÇA DEL MERCAT (Plaza del Mercado)
Nº 32. ORIGINAL CV. Productes Valencians • � 963 918 480 • info@originalcv.es • www.originalcv.es

Nº 34. CERVECERÍA BOATELLA "Tapas". "34 años a su servicio" • � 96 315 40 71

Nº 39. CASA RODRÍGUEZ Cuchillería… "Centenaria" • � 96 391 40 58
pedidos@casa-rodriguez.com • www.casa-rodriguez.com

"EL PALOMO". Comidas para llevar. Mercado Central (Casetas exteriores 2 y 4) • � 96 382 91 21

LAS PAELLAS DEL MERCADO CENTRAL. Mercado Central (Casetas exteriores 6 - 8 y 10)
� 96 382 92 90

CARRER CORRETGERÍA (C/ Corregería)
Nº 40. BODEGAS BAVIERA "Fundada en 1870" • � 963 918 060 • bodecuca@hotmail.com

AVINGUDA MARÍA CRISTINA (Avenida María Cristina)
Nº 7. FARMACIA LLÁCER • � 96 351 26 36 • j.llacer.001@micof.es

CARRER SANT VICENT MÀRTIR (C/ San Vicente Mártir)
Nº 56 baix. CHISPA ORO "Joyería" • � 96 351 38 55

PLAÇA REDONA (Plaza Redonda)
Nº 14 y 15. LA CASA DE LOS BOTIJOS • lacasadelosbotijos@gmail.com

CARRER ALZIRA (C/ Alcira)
Nº 23. MARIAN & VB. Roba valenciana i festa - Maquillador profesional • � 962 06 28 07

CARRER CONCA (C/ Cuenca)
Nº 34. LAZZOS "Zapatos" • � 96 385 51 28

CARRER ALGÍMIA D'ALFARA (C/ Algimia de Alfara)
Nº 1 y 3. CRISBERLIN. Suministres Hostelers Integrals • www.crisberlin.com • � 96 334 49 62

CARRER ALUDERS
Nº 2. SOLE PIEL "Valencia" (Junto Pl. de la Merced). "Especialidad en zapatos de valenciana"

� 96 351 61 13 - 607 023 404

PLAÇA BISBE AMIGÓ (Plaza Obispo Amigó)
Nº 3. LOTO TIENDA "Lotería CALAP 57" • www.lototienda.es • � 96 385 24 26 - 96 385 81 89

PLAÇA DON JUAN DE VILARRASA (Plaza de Don Juan de Vilarrasa)
Nº 14. TALLER FLOR D´AIGUA I FLOR DE COTÓ • � 671 739 675 • www.flordaigua.es

CARRER JOAN GARCÉS (C/ Joan Garcés)
Nº 22-4-12. RESACA "Producciones" • 46512 FAURA (Valencia)

� 633 161 002 • produccionesresaca@gmail.com

DISCEMA - NEXUS - “NELA” CALZADOS (Alboraya)
"1870" AMSTEL Cerveza. Hecha en Valencia.

AMSTEL RECOMIENDA UN CONSUMO RESPONSABLE
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www.nexusagencia.com

C/ Anga senda de Senent 3 despacho 2 - 46023 - Valencia - 963580542

Siguenos en
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VALENCIA 
Pl. Dr. Collado, 1          46001 Valencia 
Mov. 662 944 674   –   Tel. 963 911 096 

BENAGUASIL 
C/.Isabel Villena, 4     46180 Benaguasil 
Mov. 662 944 676   –   Tel. 962 730 744 

opticacentrovalencia@hotmail.com 

Ópticos-Optometristas Colegiados nº 2069, 11.608 y 14.299 

Reg. Oficial de Establecimientos Sanitarios nº 1.713 y 2.277  
 

Síguenos en   
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Y son 33 años…
¿Qué les parece?
¡FELICES DÍAS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULAS MAGISTRALES – FITOTERAPIA – VETERINARIA – 

DERMOFARMACIA - ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

 

 

Avda. María Cristina, 7 – 46001 Valencia     Teléfono 96 351 26 36 

Farmacia Llácer – info@farmaciallacer.com 

@farmaciallacer 

www.farmaciallacer.com 
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www.casa-rodriguez.com

Esquilador

Plz. del Mercado, 39 - 46001 - Valencia
Telf. 963 91 40 58
pedidos@casa-rodriguez.com

Lunes a viernes de 9:00h a 
13:30h y 16:00h a 20:00h
Sábados de 9:00h a 13:30h 

Venta de artículos de peluqueria, 
cuchillería y maquinaria para el 
esquilador.

Cuchillería

Peluquería
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FALLA PLAÇA DEL DR. COLLADO 2023

Esta comissió rep subvenció de la Regidoria de Cultura Festiva
de l’Ajuntament de València per a les Falles 2023.

Esta comissió ha sigut beneficiària de la subvenció
de la Diputació  de València per a les Falles 2023.



150 ANYS
D’HISTÒRIA

Reserva el teu exemplar
per mail: fdrcollado@gmail.com
en el Casal: C/ Estret de la Companyia, 2 baix. 46001 València

Més de 300 pàgines
Més de 900 il·lustracions

Col·laboracions de prestigi



Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants Col·lectiu
Distintiu d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants Col·lectiu
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FALLA PLAÇA DEL DR. COLLADO
“Fent barri, fent falla”des de l’any 1869

ANY 2023

150 ANYS
D’HISTÒRIA

Reserva el teu exemplar
per mail: fdrcollado@gmail.com
en el Casal: C/ Estret de la Companyia, 2 baix. 46001 València

Més de 300 pàgines
Més de 900 il·lustracions

Col·laboracions de prestigi




