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EDITORIAL

F
a un temps no molt llunyà que s’hi deixaren 
de plantar les falles a la nostra ciutat, i s’ha-
via convertit en una ciutat apagada sense 
llum i sense soroll, havia deixat de transme-

tre l’alegria que feia uns anys desprenia i alegra-
va a qualsevol persona que vinguera a visitar-nos. 
Tot semblava que havien acabat definitivament la 
festa fallera, però… no era així.

Mentre tots pensaven que no hi havia cap tipus 
de salvació, que tot acabaria i acabava en aquell 
precís moment, va sortir un col·lectiu defensor de 
la festa i com molt bé podem observar des de la 
portada d’aquest llibret ens adonem ja que eixos 
personatges, els que salvaran aquesta festa se-
ran totes aquelles personetes que hi apareixen a la 
portada. Tots i totes elles s’havien unit i varen estar 
parlant entre elles i ells per a veure com i de quina 
manera ho podrien aconseguir.

Tots aquests personatges varen ordir un pla. 
Ara serien ells qui salvarien la festa i la donarien a 
conèixer a la resta del món, i és així com comen-
çaren caminant i presentant aquest llibret a qual-
sevol persona que l’agafés en les seues mans, així 
que apa, anem a descobrir aquest nou món que 
ha ressorgit de les seues cendres a l’igual que ho 
va fer l’ocell fenix…
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Roger Cerdà i Boluda
Alcalde de Xàtiva

Des de l’inici anaven buscant les comissions 

però en primer lloc hi trobaren les grans 

personalitats que envolten aquest món: 

l’alcalde, la regidora i la presidenta de la junta 

local fallera, els quals estimaven i estimen de 

la mateixa manera que la resta del col.lectiu 

faller aquesta festa.
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D
e la mà dels primers signes de l’arribada 
de la primavera, la festa fallera es pre-
senta puntual a la seua cita amb la ciutat 
de Xàtiva. Les comissions ultimen la pre-

paració de la festa als casals, que ja estan a ple 
rendiment, com a preàmbul de la celebració que 
copsarà el pols de la ciutat. 

En uns dies, les distintes demarcacions s’en-
galanaran amb la màgia dels monuments fallers 
que ompliran d’art i sàtira les places i carrers de 
Xàtiva. És el moment que han estat esperant amb 
emoció les nostres falleres majors, Laura Hernán-
dez i Fernández i Noa Esplugues i Sousa, autènti-
ques protagonistes de l’activitat social de la ciutat 
durant la setmana josefina.

Xàtiva és un referent pel que fa a les festes de 
les falles, per la seua història centenària i per la 
singularitat de les celebracions a la nostra ciutat. 
Els qui formem part del col·lectiu faller xativí estem 
orgullosos dels trets que fan úniques a les falles de 
Xàtiva, així com som conscients de la importància 
de posar-los en valor adequadament. 

Enguany, a més, és dóna la important circums-
tància de que és el primer any en la llarga histò-
ria de les falles de Xàtiva que la Junta Executiva 
de la Junta Local Fallera està presidida per una 
dona, Cèlia Gorrita i Albiñana, fet que suposa un 
nou avanç per a la lluita per a la igualtat real en la 
nostra ciutat.

Ha arribat el merescut moment de gaudir de la 
festa, després d'un any d'intensa activitat. El meu 
desig i el de la Corporació Municipal que m'hono-
re en presidir és que viviu unes falles inoblidables, 
plenes d'alegria, harmonia i bona convivència. I 
també, com no, que ens respecte l’oratge. Bones 
falles 2023!
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María Beltrán
Regidora de Falles

Ajuntament de Xàtiva
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X
àtiva ja fa olor de pólvora. Caminem cap 
a les Falles de 2023, i ho fem amb la ple-
na convicció que seran les primeres falles 
amb plena normalitat després de la male-

ïda pandèmia. Al llarg de tot aquest temps, hem 
aprés molt, i ens ha ensenyat a estar units, ser res-
ponsables i, comprendre que les Falles són part fo-
namental de la ciutat.

Els carrers de la ciutat ja fan olor de pólvora, i els 
seus fallers i les seues falleres estan preparats/des 
per a plantar, disparar, ofrenar, emocionar-se, i 
sentir cada moment que segur serà únic i especial. 

A Celia Gorrita, presidenta de la Junta Local Fa-
llera de Xàtiva, i a tots els membres de la seua Junta 
Executiva: enhorabona! Celia, primera presidenta 
executiva de la ciutat que amb la teua experiència 
superaràs tot el que se’t presente per davant. I, a 
la teua junta, oferir-vos tot el suport, com sempre, 
que des de l’ajuntament us hem brindat.

A les Falleres Majors de Xàtiva, i la seua cort 
d’honor i acompanyants dir-los que gaudisquen 
de cada segon que se’ls presente, que no deixen 
per viure res d’aquest 2023 perquè dia que passa, 
dia que no torna.

Laura i Noa. Enhorabona per representar la nos-
tra ciutat com l’esteu fent. Graveu amb foc en les 
vostres retines tot el que esteu vivint perquè els 
vostres noms quedaran gravats amb foc a la his-
tòria de les Falles de Xàtiva.

Xativins i xativines, ja estem en Falles! 
És moment de gaudir al màxim cada moment, 

de tornar a trobar-nos, de viure tot el que se’ns 
presenta per davant, perquè seran unes falles molt 
especials per a tots i totes. Perquè som el col·lectiu 
més nombrós de la ciutat, i demostrem any rere 
any que la nostra festa és més que una festa: és 
tradició, cultura, és patrimoni i, sobretot, germanor.

Bones falles!
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Celia Gorrita i Albiñana
Presidenta

de Junta Local Fallera
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P
er primera vegada tinc l’honor de 
dirigir-me a tots vosaltres des de la 
presidència de la Junta Local Fallera 
de Xàtiva, càrrec que fins a l’actua-

litat sempre ha tingut nom masculí. Obric 
les portes a un nova era on done transpa-
rència, on done visibilitat a la igualtat i, a 
més a més, vull donar a entendre que no 
és qüestió de sexe sinó d’il·lusió per la festa 
fallera, és a dir, sentir la festa fallera a les 
venes i així continuar amb la nostra cultura 
i fer més latent el perquè som considerats 
patrimonis de la humanitat.

Després de tres exercicis sense po-
der gaudir de la nostra festa com cal, bé 
per una part per la covid-19 i per l’altra, 
aquest any passat, que malgrat haver-se 
plantat els cadafals, la dana ens va im-
pedir gaudir de la nostra festa com calia, 
pense que tot el col·lectiu faller tenim més 
que merescut poder gaudir per fi d’unes 
falles com cal.

També va a ser un any important per-
què hi ha cinc comissions que celebren 
el seu 50 aniversari, com són: Sant Feliu, 
Raval, Selgas, Tetuan i Sant Jaume. És un 
any de molta responsabilitat per aquest 
fet, ja que el fet de gestionar les 19 comis-
sions ja implica un gran treball, en aquest 
cas la responsabilitat es duplica.

Visquem una època de canvis i, com 
heu vist, l’agenda fallera s’ha modificat 
molt amb la finalitat d’aportar innovaci-
ons, millores i beneficis per a tot el col·lectiu 
faller. Des de l’executiva de la Junta Local 
Fallera, volem crear total transparència i 
estar més pròxims a les nostres comissi-
ons, és a dir, involucrar-nos amb vosaltres, 
viure la festa junts i fer visible que el fet de 
pertànyer a l’executiva de la Junta Local 
Fallera no et desvincula de l’esperit de falla.

Cal continuar demostrant que el col-
lectiu faller és responsable, i a partir de les 
noves decisions, canvis d’emplaçaments 
i de les dates dels diferents actes i així po-

der gaudir d’unes bones falles. Unes falles 
que tornaran a omplir els carrers de color, 
de música, de pólvora, de flors, de monu-
ments extraordinaris al voltant dels quals 
tothom admirara les seues belleses. Les 
cercaviles ompliran els diferents barris 
d’eixa música que tant ens caracteritza 
i estimem. Tornaran les mascletades, ei-
xes que omplin el cel de colors plens de 
màgia i que tant ens agrada a l’igual que 
l’olor dels masclets quan han explotat.

I, com no, no he d’oblidar-me de les 
meues Falleres Majors de Xàtiva, a les quals 
els voldria agrair la seua presència en els 
diferents actes. Actes on esperem gaudiu 
al màxim i que siguen les millors falles que 
hageu viscut com a les màximes represen-
tants de la vostra ciutat. Tant Laura com 
Noa i les seues dames i acompanyats viu-
ran un any extraordinari, un any ple d’actes, 
de gales, d’aniversaris, de canvis que de 
segur faran que aquesta festa evolucione 
i guanye molt més de prestigi, que siguen 
valorades per tots els ciutadans, tant fallers 
i falleres com els que no ho són, com una 
de les millors festes del món.

I, com no, agrair a la meua junta tot allò 
que han estat fent al llarg de tot aquest 
exercici, el treball, la confecció i elabo-
ració de totes les activitats proposades 
i executades de la manera més correc-
ta possible. Sense vosaltres no es podria 
haver evolucionat com ho hem anat fent i 
continuarem fent-ho. 

Ara sí, ja toca acomiadar-me i desitjar 
que aquestes falles de 2023 siguen recor-
dades perquè varen ser realitzades des 
de la més completa normalitat i acon-
seguint que la ciutat de Xàtiva s’ómpliga 
de llum de colors, de música als carrers, 
d’olor a pólvora, d’olor a flors que se li 
oferiran a la Mare de Déu de la Seu. I, com 
no, espere que tothom gaudiu de la festa 
i l’estimeu com jo ho faig.

Visquen les Falles!!!
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Falles 2023
PROGRAMA D’ACTES 

Dissabte 25 de febrer de 2023
08:00 h Macrodespertà, pels carrers de Xàtiva.
12:00 h Acte contra la violència de gènere, a 

l’Ajuntament.
19:00 h Lectura d’actes de l’Exposició del Ninot i 

XXV Concurs de Maquetes a les portes de 
l’Ajuntament de la ciutat.

20:00 h Cridà de les Falleres Majors de la Ciutat, 
des del balcó de l’Excel·lentíssim Ajunta-
ment de Xàtiva.

20:30 h Inauguració Exposició del Ninot. En finalit-
zar, es dispararà un castell de focs artifi-
cials.

22:00 h Sopar de la Cridà.

Diumenge 5 de març de 2023
10:00 h Romeria a Sant Josep.
12:00 h Dinar Popular de Germanor.

Anaven buscant 
solucions quan de 

sobte s’hi trobaren 
davant del programa 

d’actes. Uns actes 
que donarien l’inici de 

les falles de 2023.
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SETMANA FALLERA
Dimecres 15 de març de 2023 
(dia de la plantà)
17:00 h  Visita de la Junta Local Fallera a la plantà 

dels monuments de la Ciutat.

Dijous 16 de març de 2023
14:00 h I mascletà, des del Jardí de la Pau.
15:00 h Dinar oferit per la Junta Local Fallera a les 

Falleres Majors de Xàtiva i Falleres Majors 
Infantils amb els seus corresponents Pre-
sidents, Corts d’Honor, Autoritats, lloc per 
determinar.

17:00 h Visita a la Llar de Jubilats.
19:00 h Obertura de pliques al Saló de Plens de 

l’Ajuntament, amb les actes dels diferents 
jurats per procedir al lliurament de pre-
mis.

Divendres 17 de març de 2023
14:00 h II mascletà, des del Jardí de la Pau.
17:30 h Vesprada de visita a les falles. 
00:00 h  Nit del foc.

Dissabte 18 de març de 2023
14:00 h III mascletà, des del Jardí de la Pau.
18:00 h Ofrena de flors a la Mare de Déu de la Seu.

Diumenge 19 de març de 2023
12:00 h Missa en honor al nostre patró Sant Josep 

amb el posterior trasllat amb processó.
 IV mascletà, al finalitzar la Processó apro-

ximadament les 14.45 h, des del Jardí de la 
Pau.

22:00 h Cremà de la Millor Falla Infantil de Xàtiva, 
amb la presència de la Fallera Major In-
fantil de Xàtiva i la seua Cort d’Honor.

01:30 h (hora aprox. del dia 20) Cremà de la Mi-
llor Falla de Xàtiva amb la presència de 
la Fallera Major de Xàtiva i la seua Cort 
d’Honor.

Divendres 24 de març de 2023
20:00 h Lliurament dels Premis Cadafal 2023.
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Celia Gorrita i Albiñana
Presidenta Executiva

Yolanda Pérez i Ferri
Secretària

Roger Cerdà i Boluda
President Nat

Lucia Perucho i Costart
Vicepresidenta 2a de Cultura

Jorge Sánchez i Tapia
Vicepresident 3r d’Economia

Alberto Ordiñana i Gil
Vicepresident 1r de Protocol

José Luis Llorens i Borrás
Vicepresident 4t de Festejos

Junta executiva 2023

Seguiren el seu viatge al centre del llibret i hi trobaren a la Junta Executiva de la Junta Local 
Fallera de Xàtiva de 2023.

I s’adonaren que hi havien dues representants importants, la Fallera Major de Xàtiva i la Fallera Major Infantil de Xàtiva. Elles farien realitat el seu somni? Recuperar el món de les falles tal i com les 
coneixíem abans de...
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Pablo Balaguer i Peris
Tresorer

Adrià Pastrana i Agustí
Delegat de Festejos

Sara Lapiedra i Valero
Delegada de Cultura

Carla Sanchis i Boixader
Delegada de Protocol

Carmen Anaya i Pérez
Delegada de Llibret

Sebastian Cruzans i Campos
Comptador i Delegat 

de Jocs de Saló

Juan Esteve i Domínguez
Sotsecretari
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LAURA HERNÁNDEZ I FERNÁNDEZ
Fallera Major de Xàtiva 2023

M
oltes vegades els humans tenim l’error 
de guardar-se, per a u mateix, les seues 
emocions, ja que el fet de mostrar-les 
ens fa ser vulnerables. Però quan estem 

davant d’un esdeveniment faller, podríem dir que 
l’humà, o en aquest cas el faller o fallera, trenca to-
tes les barreres i mostra per una vegada al món tot 
el que passa per la seua ment, sense por a mos-
trar-se com és realment.

Exactament això és el que em va passar aquell 
17 de Maig de 2022. Un dia màgic i inexplicable en 
què les emocions van eixir a fruir, sense por a mos-
trar-se com un realment és.

Durant les primeres hores del matí, mentre que 
em preparava per a un dels moments més impor-
tants de la meua vida, l’entusiasme i el nerviosisme 
s’anava apoderant de mi, fins el moment en què 
van començar a aparèixer aquells familiars, amics 
i fallers que van deixar apart la seua rutina per es-
tar al meu costat, donant-me el suport essencial 
per fer front al que estava a punt de viure.

Però el moment clau no va ser menys que eixa 
telefonada. Moment indescriptible i inigualable en 
què, per una part, l’alegria i l’orgull envaïen cada 
rostre dels que allí ens trobàvem; per una altra part, 
encara que pensem que en aquests moments tot 
són rialles, he de tornar a dir que l’humà continua 
guardant-se les seues emocions, perquè al cap i a 
la fi, en eixos moments d’alegria, sempre hi ha una 
part de tristesa, per aquelles persones que ja no 
estan entre nosaltres.

A la fi, eixe dia tan sols es podria resumir en 
què va ser un cúmul de sentiments, que va fer que 
aquell moment superara les expectatives ja cre-
ades entre la meua pròpia persona i els presents.
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Quin sentiment experimentes al ser la representant de tota la comunitat fallera xa-
tivina?

Representar un col·lectiu faller durant tot un any allà on vas, no és tasca fàcil, ja que 
sempre penses en fer-ho el millor possible per deixar el nom de la teua ciutat en el lloc 
on correspon. Pel contrari, et sents orgullosa i il·lusionada, sentint-te privilegiada per 
poder fer-ho. 

Què és la primera cosa o persona que et va vindre al cap al ser nomenada Fallera 
Major de Xàtiva (FMX)?

Quan vaig rebre la telefonada de Roger el primer que se’n va vindre a la ment va ser 
“m’abuelo” Fernando i de l’orgullós que estaria si em puguera veure complint un dels 
meus somnis.

Què representa per a tu ser FMX? És un somni complit? Què te va animar a presen-
tar-te a FMX?

Ser Fallera Major de Xàtiva és sinònim de responsabilitat, saber estar i estima cap a 
aquesta festa. Aquest any, les falles de la meua ciutat m’han donat l’oportunitat de po-

Entrevista a la Fallera Major de Xàtiva
LAURA HERNÁNDEZ I FERNÁNDEZ
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I sí, després de caminar una 

estona van trobar a la Fallera 

Major de Xàtiva que els va 

contestar unes preguntes sobre 

la seua estima per aquesta 

festa.
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der dur endavant un somni que em rondava al cap des que tan sols alçava un pam de 
terra. Gràcies al recolzament de les persones que estime junt al president de la meua 
comissió, van ser la clau fonamental per donar el pas endavant i presentar-me per a 
les Falles del 2023.

Qui és Laura? Conta alguna coseta de tu perquè et coneguem millor.
Parlar de Laura, significa parlar d’una persona responsable i amb caràcter que sem-

pre intenta lluitar per tot el que somia. Però també, significa parlar d’una persona sen-
sible, disposta a ajudar i a escoltar a la gent. Amiga dels seus amics i una amant de la 
música clàssica.

Com estàs vivint aquest any faller especial?
En el moment en què et diuen que vas a representar a tot el col·lectiu faller xativí et 

venen a la ment un cúmul de pensaments imaginant com podria ser l’any. Sincera-
ment, ha superat al màxim les expectatives creades. Per uns instants, estic tornant a ser 
eixa xiqueta que tenia les falles com una extraescolar amb companyia de Noa i de la 
seua cort d’honor. A més i junt a Laura, Eli i Lia estic vivint aquest any com una mena de 
conte on totes quatre hem creat un vincle excepcional, fins i tot, familiar. 

Què esperes d’aquestes falles?
Tot faller i fallera, a esta altura de l’exercici 

faller, sempre espera que no ploga en la nos-
tra setmana gran. A més a més, a açò hem 
d’afegir-li que espere que tots i totes, tan grans 
com menuts i tan fallers com no fallers, isquen 
als carrers per disfrutar de cada cercavila, que 
riguen en cada sàtira escrita als monuments, 
que ballen a l’escoltar una xaranga i que s’emo-
cionen en la última mascletà.
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Vens d’una família fallera…, qui t’ajuda a vestir-te 
i t’assessora en tots aquests dies?

L’amor per les falles ha sigut, sense cap dubte, 
herència de la meua família ja que he tingut el pri-
vilegi de nàixer en una casa molt vinculada al món 
faller. Tots ells aporten el seu gra d’arena, ma mare 
vestint-me, mon pare posant en orde tot l’embolic i 
“m’abuela” llançant-me algun que altre “piro-
po”.

Quin dels actes fallers és el que et resulta 
més emotiu o el que esperes amb més ganes?

Podria passar-me hores redactant aques-
ta pregunta, ja que cada acte ens aporta una 
vivència diferent, però encara així podria que-
dar-me amb dos. Pel que fa a l’acte més emotiu, 
diria que és el moment en què arribes a l’albe-
reda després de baixar en romeria des de Sant 
Josep i et prepares per començar a dir adéu a 
una setmana intensa. En canvi, l’acte que espe-
re amb més ganes és la crida, el fet de poder 
dirigir-me a tot el col·lectiu faller i poder donar 
l’inici a la traca final.
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Què eres de vestit de valenciana, de farolet, 
de coteta,… de tots? 

Els fallers i les falleres tenim la immensa sort 
de poder lluir una indumentària tradicional rica en 
tots els seus aspectes, fins i tot el fet de poder elegir 
què posar-nos segons l’acte, però he d’afirmar que 
sempre he preferit el segle XIX, o també conegut 
com el de farol.

Noa i tu, heu tingut temps d’estar a soles, 
i pensar o xarrar un poquet sobre com seran 
aquestes falles, fora de la comissió?

Noa, en aquest temps, ha sigut un gran desco-
briment dins la meua vida, però si d’alguna cosa 
n’estic segura és que és un llibre obert, i fer les 
xerradetes sempre és el seu punt fort, però sí he 
de dir que les dos tenim moltíssimes ganes que 

arribe la setmana gran, que encara que no podem estar tant en les nostres comissions 
sabem de tot cor, que tots ells estaran recolzant-nos i esperant-nos amb els braços 
ben oberts en el moment en què la nostra història done per finalitzada.

Com t’agradaria que et recordara la gent una vegada acabe el teu any com a FMX?
Després de tot el viscut fins ara, m’agradaria que la gent em recordara com una 

persona propera, amb les idees clares i amb un gran somriure.



X.
 2

02
3

25

Quin missatge enviaries al 
món faller, per aquest any?

Falleres i fallers de Xàtiva, 
disfruteu de les falles que es-
tan per vindre; dediqueu-se a 
transmetre l’amor per a aques-
ta festa als més menuts, ja que 
ells són el nostre futur; però, 
sobretot, continueu lluitant de 
valent, com ho heu fet fins ara, 
ja que sou el gran exemple de 
superació, perquè al cap i a la 
fi, les falles sense tots vosaltres 
no existirien.
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H
i ha un somriure
pel carrer passejant.
Que difícil de descriure,
està entre senzill i elegant.

Vestida de fallera,
té un port fascinant.
Socarrada de primera,
rellueix desfilant i caminant.
És com una mascletada
de color i simpatia.
A les dos de la vesprada,
amb el caliu del migdia.
Fresca com una flor,
amb la rosada del matí.
Carregada de simpatia, llum, color,
i aire fresc llevantí.
Li agrada la festa,
des de l’alba fins a la nit.
I sempre contesta,
amb un somriure desvanit.
De semblant acollidor,
i personalitat amb aura.
És de Xàtiva la fallera major,
i li diuen… Laura.

José Ramón CeRdà (TRellaTeR)

LI DIUEN…

Laura
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Cort d’honor
de la Fallera Major de Xàtiva 2023

LIA MURCIA I SOLER
LAURA MARÍA CARRILLO I BARBER
ELIZABETH BURDEOS I MARTÍNEZ

Juntament amb Laura hi estava la 

seua Cort d’honor, les quals estimaven 

moltíssim aquest món ple de màgia, 

color i alegria.
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Lia Murcia i Soler
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Laura María Carrillo i Barber
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Elizabeth Burdeos i Martínez
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NOA ESPLUGUES I SOUSA
Fallera Major Infantil de Xàtiva 2023

H
ola, soc Noa, en el moment que van de-
cidir presentar-me a Fallera Major Infan-
til de Xàtiva estava molt il·lusionada, però 
sabent en cada moment que tot podia 

passar tant si eixia com si no, ja que totes les can-
didates que ens presentarem érem totes bones. 
Varem fer una convivència, la qual em va agradar 
moltíssim.

El dia que de la telefonada, és a dir, el dia en què 
Roger Cerdà, l’Alcalde, cridava per telèfon per dir 
qui seria la pròxima fallera major infantil, jo estava 
nerviosíssima, i quan sonà aquest vaig sentir una 
gran emoció, era tanta que em parlava l’Alcalde 
de la ciutat Roger Cerdà i Boluda i jo no podia ni 
respondre a allò que em preguntava pels plors 
que hi tenia. Junt a mi tenia a les meues dames i 
acompanyants, els meus pares i d’altres familiars i 
els amics. Tots estàvem molt emocionats.

En eixos moments passaren pel meu cap tot el 
que anava a poder viure en aquest any. Estava en 
un núvol. De seguida vingué la presidenta de la JLF, 
la Regidora de Falles…

Així és com hi començava aquest gran any.
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Quin sentiment experimentes al ser la representant de tota la comunitat fallera xa-
tivina?

És un sentiment molt difícil d’explicar. Crec que s’ha de viure per saber que que se 
sent, que a hores d’ara moltes vegades ho pense, i encara no m’ho crec que puga re-
presentar a tota la comunitat fallera xativina.

Cóm és Noa? Quin és el teu dinar favorit, quina música t’agrada???
Noa és una xiqueta, molt viva, amb molta energia que intenta ser amiga de tots, 

encara que de vegades tinc un caràcter fortet.

De quin color o colors veus les falles?
Les falles les veig de moltíssims colors, ja que als monuments, a les flors de l’ofrena, 

els diferents vestuaris i mocadors de les comissions, tots els carrers amb tot allò que he 
mencionat i moltíssimes coses més  s’omplin de molt de color.

Entrevista a la Fallera Major Infantil 
de Xàtiva

NOA ESPLUGUES I SOUSA
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Noa, eres fallera de cuna, de tota la vida?
Jo soc fallera des que estava dins de la pan-

xa de la meua mare, hihihihihi. El moment de 
nàixer jo ràpidament em censaren a la comissió, 
la falla Sant Jaume.

En només 23 dies de vida vaig eixir a la meua 
primera presentació, i des d’eixe moment ja no 
he parat de vestir-me de fallera.

Anem a fer un joc… Jo te dic una paraula, i tu 
sense pensar-ho massa, me dius el primer que 
te vinga al cap…, però ràpidament:

MASCLETÀ…olor a pólvora; FOC…plors; FALLA…
gallina; FLORS…olors i colors; CASAL…moments; 
CREMÀ…plors.

A continuació qui contestaria 
a les seues preguntes seria la 
Fallera Major Infantil, la qual 
ho va fer amb molta alegria.
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Quin acte faller és el que més t’agrada?
Hi ha actes que encara no he viscut, com la correguda fallera, però com a Fallera 

Major Infantil de Xàtiva, allò que més espere és la Crida, ja que sols jo puc cridar, en 
companyia de la meua FM de Xàtiva a disfrutar de les falles.

Hi ha alguna cosa que no t’agrada de les Falles?…, tal vegada les sabates baixant 
de Sant Josep???

Crec que no hi ha res que no m’agrade de les falles. De moment no m’han fet mai 
mal les sabates baixant de Sant Josep.
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Recomanaries a altres xiquetes que es presentaren per a ser FMIX? Perquè?
Ho recomanaria totalment, és una experiència única que sols quan tens aquest càr-

rec pots viure. Fas una amistat increïble amb moltísssima gent i vius moltes coses que 
sols ací pots viure.

Anime a totes les xiquetes que vulguen ser-ho que no s’ho pensen, i que encara que 
no siguen elegides que ho tornen a intentar perquè és una cosa meravellosa.

Ara que no ens escolta ningú…, com és LAURA, la FMX?
A Laura li encanten les falles cosa que se li nota molt. Sap estar en cada moment en 

el lloc que li correspon. En mi es porta súper bé, em fa riure, està pendent de mi, crec 
que formem un bon equip.

El meu missatge és que entre tots hem de fer millor les falles, fer la festa més gran 
cada dia, que els xiquets som el futur de la festa, però, també el present i hem de seguir 
en ella perquè les falles estiguen sempre a les nostres vides.
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U
na alegria desbordant,
juga per places i carrers.
Amb un somriure en el semblant,
admiració de falleres i fallers.

El ball és la seua afició,
que practica sense descans.
Per a gran admiració,
de familiars, amics i ciutadans.
Les falles, la seua festa preferida,
que gaudeix des de xicoteta.
Sempre alegre i divertida,
no pot parar ni un moment quieta.
És com un coet d’eixides,
ràpid, imprevisible i sorollós.
Repartint simpatia tots els dies,
amb el seu entusiasme contagiós.
Coqueta i espontània,
divertida i parladora.
De conquesta instantània,
i mirada encantadora.
Simpàtica i positiva,
mai es cansa ni s’afona.
És la F. M. Infantil de Xàtiva,
i li diuen… Noa.

José Ramón CeRdà (TRellaTeR)

LI DIUEN…

Noa
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Cort d’honor
de la Fallera Major Infantil de Xàtiva 2023

MARTINA ALCOVER I GIL
JÚLIA BOSCH I SOLÍS
AMÈLIA SÁEZ I ROCA

ÀNGELA ROMERO I SANTAMARÍA

A mesura que hi anaven passejant-se pel llibret i anaven passant les seues pàgines, els nostres amics, que buscaven les comissions. Comissions que fins aquell moment havien “pegat a fugir”.Però ara seria el seu torn, ja que  serien elles les encarregades d’engegar la festa fallera. 
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foto damas todas juntas

Martina Alcover i Gil
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Júlia Bosch i Solís
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Amèlia Sáez i Roca
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Àngela Romero i Santamaría
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Acompanyants
de la Cort d’Honor infantil

Adrià Ballester i Cerdà
Ferran Oltra i Burgos
Mateo López i Juan

Marc Garrido i Pueblas
Carles Pla i Bataller

Pel camí trobaren a les dames i als seus 

acompanyants. Uns xiquests i unes xiquetes 

jovials que portaven i porten, dins del seu 

cor la passió per les falles i que de segur 

seran els successor.         
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Adrià Ballester i Cerdà
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Ferran Oltra i Burgos



X.
 2

02
3

57

Mateo López i JuanMateo López i Juan
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Marc Garrido i Pueblas
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Carles Pla i Bataller
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Cèlia, la primera dona presidenta de la JLFX, en tota la seus historia..., què se sent? 
Eres conscient d’haver trencat una barrera?

És un orgull poder obrir portes a totes les dones falleres de Xàtiva i fer visible que ja 
no és un graó, o com diria, no pense que fora alguna cosa impossible, ni molt menys, no 
m’ha sigut difícil arribar on estic, perquè per trajectòria i sense voler et veus en aquest 
punt. No era alguna cosa buscada, sinó que ha sigut una trajectòria de vida, al final 
unes coses et porten a unes altres i estàs ací. Si que és de veres que és un orgull obrir 
eixa porta i fer visible que dona igual ser home o dona amb ganes de millorar, amb 
ganes de treballar, amb ganes de fer més gran la festa, és el que fa falta, no l’estere-
otip de qui ho porta sinó de portar-ho endavant. Pionera, doncs si que em considere, 
perquè soc la primera, però com qualsevol ho fem per demostrar que no va en l’article 

Entrevista 
a la Presidenta 

de JLF de Xàtiva
CELIA GORRITA I ALBIÑANA

De nou, trobaren a la presidenta de la junta i decidiren fer-li unes preguntes. Preguntes amb les quals la coneixeríem un poc 
millor.
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sinó que va amb la persona, no 
soc més que qualsevol fallera de 
Xàtiva per ostentar aquest càr-
rec, considere que a la fi som tots 
iguals, però ara soc jo qui està al 
capdavant i que demà hi estarà 
un altre amb noves idees i inici-
atives, i en aquests moments és 
el meu torn i estic aportant el 
màxim del que puc aportar.

Com va ser el procediment 
de selecció..., que te va moti-
var a presentar-te?

Ha sigut un any atípic des 
del moment pandèmia en el 
món de les falles i ara estem tornant a la normali-
tat, hem tingut un transcurs complicat. Quan Jesús 
va dir que no anava a continuar després d’estar 
nou anys al càrrec, com a secretària vaig passar a 
ser secretària en funcions, per estatuts és la que és 
queda al capdavant i després de tindre les jorna-
des de candidatures i búsqueda de possibles can-
didats, a la fi, per falta de compliment d’estatuts 
no hi havia candidats i va passar el termini i com 
a recurs i entre tots pensàrem que seria millor que 
alguna persona que ja hi estiguera a la junta po-
dria ser la que ho ostentara. I allò important foren 
els impulsos per part de Jesús i de Roger, com que 
jo he estat de secretària durant huit anys, malgrat tenir 
ganes d’anar-te, la goleta fa que et quedes i portar en-
davant la presidència perquè funcione igual com s’havia 
fet fins aquell moment. I així vaig afrontar el nou repte. Em 
va crear més que il·lusió un poc la incògnita de com serà 
açò i vaig tirar avant i ara ja estem ací.

I ara, explica’ns, com és Celia?
Parlar d’una mateixa... tu si que saps com eres però el 

món et pot pintar d’un altre color. Jo soc groga, i em defi-
nisc com alegria i llum, molta llum, sobretot, per als meus. 
Em considere una persona pròxima, molt del tu a tu, molt 
de carrer, m’agrada juntar-me amb tothom, tal vegada 
com a desavantatge, com a no virtut que m’implique for-
ça que m’ho faig tot meu i açò en aquest càrrec és difícil 
perquè soc molt perfeccionista, m’autoexigisc molt, vull ser 
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el despunte, vull ser la millor de la millor i si no ho 
aconseguisc ho intentaré, soc molt competitiva 
de mi mateixa, no amb els altres, preferisc que 
ells em passen. Però soc molt afable molt amiga 
de tots, m’agrada riure, soc com diria ma mare 
l’alegria personificada, quan arribe a casa es 
nota i quan hi deixe d’estar també. Soc una per-
sona que li agrada estar en tot, encara que en 
la JLF delegue amb els meus companys, he de 
tindre el puntet d’estar en tot, m’agrada con-

trolar-ho tot, des de sempre he sigut la 
líder de grup i que soc mera-
vellosa i que tinc un caràcter 
molt fort, un caràcter heretat 
de món pare que he treballat i 
controlat, però, de tant en tant 
ja que som de geni curt, de 
metxa curta, som imperatius, 
però ho he intentat treballar 
i pulir i he aprés a pegar-me 
eixe moset a la llengua més 
de quatre vegades, i d’altres 
vegades se m’ha escapat i la 
virtut és que done tot per tot i 
per tots, i moltes vegades, fins i 
tot, he donat massa, són coses 
que no podem canviar ens ca-
racteritza i som com som i ens 

peguem les bufetades que ens peguem i repetim 
perquè serem “masoquistes” però ací estem. En 
el meu cas si haguera pensat, personalment, en 
mi millor i amb mi, i després d’haver estat huit 
anys de secretària i després d’haver patit tot el 
que vaig patir, no era el que més necessitava 
en aquest moment, però com que considera-
va que podia aportar un granet d’arena i sense 
pensar en tu sinó en la resta i dius vaig a tirar 
endavant.

Què ens pots contar de l’entramat de les 
falles? Del seu esquelet?

Parlant del present, del que avui és por-
tar les falles de Xàtiva no cal més que fer un 

pas enrere i veure com s’hi vivien i com ho fan ara, han 
evolucionat de manera abismal, evolucionen de la mateixa manera que ho 
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fa la vida. Si agafem un calendari ens adonem que 
les falles són una forma de vida, ja que comencen en 
maig i acaben en març. Tot faller hauria d’entre les 
falles des de la JLF vincules molt la teua vida al món 
faller, perquè l’agenda és molt extensa i molt exigent. 
La tasca és molt important, inverteixes moltíssim i 
deixes de costat moltes coses. Des que estic ací he 
deixat de banda als meus amics, soc amiga de les 
xarxes socials però no personalment. Comporta que 
crees una família amb la qual estàs vinculada, la 
xerradeta amb Alberto, acompanyada amb Lucía, 
Yolanda, Jorge... estàs vinculats amb ells, és molta 
feina però que t’agrada, perquè si no fos així no la 
podries fer.

El món de les falles és una forma de vida, i 
una persona ho realitza o no segons vol i pot.

Hi ha molta diferència de ser fallera d’una 
comissió a ser la presidenta de la JLF?

Un món. Jo porte fora de la meua comissió 
quasi deu anys, i no sabeu com ho enyore, és 
molt diferent el ser faller/a de falla és una cosa 
més tancada, més hermètic, més familiar, als 
nostres xicotets actes, presentacions, cavalca-
des és molt xicotet tot; mentre que quan entres a 
la Junta Local Fallera tot es magnifica, tot és més 
gran, parles de tots en general, vas a altres po-
blacions, veus les formes de treballar i coneixes 
com un altre món, pensava que ho tenia tot fins 
que vaig eixir fora.

El meu pensar faller ha canviat molt, total-
ment des de 2015 més o menys ha canviat abis-
malment, no contemple les falles com quan era 
fallera de casal, ara entenc molt més el món de les 
falles a Xàtiva, abans era la meua falla i els proble-
mes de la meua falla, ara entenc la problemàtica 
de totes les comissions, les il·lusions d’elles, entenc 
cada comissió de Xàtiva perquè crec que m’he in-
volucrat en cadascuna d’elles i sé les inquietuds i 
el voler arribar de cadascun, podria estar en cada 
casal i entendre la seua manera de veure les fa-
lles. Es totalment diferent, jo sempre recomane 
que tothom passe per ací, ja que pertànyer a la 
JLF et fa veure el món faller des d’una altra pers-
pectiva.
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Estàs trobant alguna dificultat en aconseguir 
el que vols per ser dona?

No, considere que no, sempre m’he considerat 
dona i no sé si és més difícil ser home o ser dona 
jo sempre m’he trobat amb les dificultats de ser 
dona. No sé si haguera sigut un home si ho hague-
ra tingut més fàcil. En la meua vida sempre m’he 
menejat en un àmbit més masculí que femení, 
sempre he sigut una xica que ha estat en un àmbit 
més masculí que femení, m’agraden les motos, els 
cotxes, he tingut més amics que amigues. El meu 
món laboral és més d’home que de dona, he tingut 

més oportunitat de demostrar que sent dona puc 
fer el mateix que fan els homes. Considere que no 
he tingut cap tipus de trava per ser-ho sinó més 
bé al contrari, ens donen la mà i ens ajuden “de-
mana-ho tu que ets dona” són portes obertes i 
no tancades, de segur que hi hauran comentaris 
als quals jo no li done cap tipus d’importància.

Ja portes un temps sent la presidenta de la 
JLF, com valores este temps?

Dur, molt dur, mol complicat, molt bonic 
al mateix temps, molt emocionant, és blanc i 
negre, a la fi comences dient i volent-te men-
jar el món, però a poc a poc veus que és molt 
complicat, portar endavant el col·lectiu faller 
de Xàtiva no és gens fàcil, has de lidiar molt, la 
societat d’avui en dia és molt exigent i és com 
que has de pensar en tot, però és una gran ex-
periència i si ho havera de triar de nou segu-

rament ho tornaria a fer. Jo crec 
que valc per a allò que estic fent, 
puc aportar coses i pense que 
allò que s’està fent està bé. 

Pel que fa a les activitats veig 
que quasi al 100% estic en aquest 
món, però sé que no podrà durar 
molt perquè és molt exigent.

Què propostes tens per al prò-
xim any?

Transparència, allò que no vo-
lem és saturar els actes fallers sinó 
millorar allò que tenim. Intentar mi-
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llorar tot allò que tenim a la mà. Tot 
allò que hem fet enguany s’està fent 
de caràcter més atractiu i que el món 
faller xativí estiga orgullós de les seues 
falles conforme són i amb ganes de re-
alitzar-les.

Com estàs compaginant el teu càr-
rec amb la teua vida fora del món fa-
ller?

És un desastre, mal, la meua vida la-
boral és molt extensa, és un poc com-
plicada i el món de les faller és idèntic. 
Allò que és la gestió fallera i personal 
és com una pilota i està sent frenètica. 
Anem ja cara als nostres dies, és a dir, 
a les nostres falles, que es quan més feina tenim i, 
per l’altra part anem de cara a l’estiu, on ens ado-
nem que el món laboral també és difícil i la gent del 
voltant m’ho pregunta que no sap com puc portar 
endavant tot allò que realitze, és a dir, compagi-
nar ambdues activitats (parlant en la ràdio estic 
fent examen...). La meua vida laboral està dins del 
món de les falles i les falles estan dins del meu món 
laboral, constantment estic parlant i vivint les fa-
lles. Ja no sé quan estic treballant i quan estic en 
el món de les falles, la gestió de la meua vida i el 
món faller és indivisible.

Un consell per gaudir d’aquest any faller...
Que anem a viure les falles. Venim d’una època 

difícil, anys complicats pandèmia, pluges... Hem 
passat uns anys molt durs, i hem estat molt preo-
cupats perquè hem estat molt de temps inactius i 
la gent s’ha adonat que hi havia vida fora de les 
falles i, clar, el problema era que no hi tornaren a 
formar part del col·lectiu. No ha sigut així portem 
uns huit mesos en què el món faller s’ha volcat al 
100% en totes les activitats que s’han anat propo-
sant els aforaments han estat omplint-se i, tothom 
vol gaudir i que tot es puga realitzar.

Consell viure’l, sentir-nos que açò és de nou l’ini-
ci i que passem un any espectacular i que a partir 
d’ací recuperem la nostra normalitat. Tenir l’al·licient 
com si no haguera passat res, que ho visquem.
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Continuaren viatjant per l’interior del 

llibret i, ràpidament, arribaren a l’apartat 

on s’hi presentaven les tan estimades 

comissions.

Aquestes estaven ubicades al llibret de 

la següent manera: la primera seria 

la comissió més antiga, El Cid- Plaça 

Trinitat; fins a la darrera més jove, Corts 

Valencianes.
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Comissions
falleres 

a Xàtiva



falla
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El Cid Plaça de la Trinitat

V
a ser fundada en 1865, sent la primera falla nascuda fora de la capital, i per 
descomptat la primera en ser plantada a la nostra ciutat, Xàtiva. Durant els 
seus primers anys els monuments foren objecte de crítica i censura de l’època 
que, fins i tot, van arribar fins al punt en què no els deixaven plantar els monu-

ments, però malgrat això, continuaren endavant.
Situada en un lloc emblemàtic de la ciutat, la plaça de la Trinitat, plaça amb un en-

cant particular on es troba també, la Font Reial, una de les poques fonts gòtiques que hi 
queden a Espanya i que és, també, element principal del nostre emblema.

És una comissió amb un cens modest, per la qual cosa és una comissió familiar, on 
entre tots la portem endavant setmana a setmana, durant tot l’exercici faller, ja que si 
alguna cosa ens identifica és la perseverança.

Anem a seguir complint el nostre somni. Sumar exercicis fallers.
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President Infantil
Joaquín Pereira Real

Fallera Major
Lucia Vidal Real

Presidenta
Gloria Marí Ballester
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MONUMENT GRAN
LEMA: Jai Ho
SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Rafael Lidón Santacreu
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Els somnis sempre juguen

SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Rafael Lidón Santacreu
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Tetuan Porta de Sant Francesc

L
a falla Tetuan Porta de Sant Francesc es troba ubicada al centre de la nostra Ciu-
tat, concretament al nucli antic de la mateixa.

La nostra comissió va nàixer l’any 1955, i fou creada per un grup d’amics que 
eren comerciants del barri. Des d’eixe any, plantem cadafals fallers de forma con-

tinuada fins a l’actualitat, som la segona comissió fallera més antiga de la ciutat de 
Xàtiva. I pel que fa a les falles infantils enguany commemorem el 50 aniversari, ja que 
portem plantant cadafals de forma ininterrompuda des de l’exercici 72/73.

En aquest curs complim 67 anys, i a dia de hui amb un poc més de 100 falleres i fa-
llers censats, formem una gran família, que segueix endavant amb estima i passió per 
la festa gran de tots els valencians.

Durant l’any organitzem multitud d’events (sopars, excursions, festes temàtiques…), 
a banda de participar activament de cadascun dels actes programats al calendari 
faller de la Ciutat.

Tenim somnis complits, altres que estan per arribar, però sempre amb els peus a 
terra i la satisfacció de la tasca ben realitzada per seguir millorant a cada pas.

Després de 2 atípics anys, on tot tornava de color gris, podem dir ben fort que hem 
tornat!!!. Per això des d’ací aprofitem per animar a tota la ciutadania a què participen 
de la millor festa del món, que són les nostres falles.
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Fallera Major Infantil
Daniela Marzal Jordán

Fallera Major
Maria Guerola Martínez

President
David Gil Tormo
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MONUMENT GRAN
LEMA: La llei de la selva
SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Xavi Tur
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Els Vikings visiten la terreta

SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Xavi Tur
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Raval

L
a comissió de la falla del Raval situada en la plaça pintor Tudela, en el barri del Raval 
de Xàtiva va ser fundada l’any 1936 encara que anys després la seua continuació 
va ser interrompuda. Va ser a partir de l’any 1972 quan el Raval va començar de nou 
i ininterrompudament va formant-se com la comissió que és hui, per aquest motiu 

i després de la pandèmia, la nostra comissió celebra enguany el seu 50 aniversari, any 
molt especial per a la nostra família ravalera. Any que esperem celebrar al costat de tots 
i totes els que alguna vegada van formar aquesta comissió i van fer amb la seua dedi-
cació, amor i respecte que la falla del raval estiga on està Comissió d’un barri treballador 
formada per famílies, en les quals es ressalta pel treball dels fallers en el casal. 

Té els seus exemples en presentacions tant en primera com en segones parts de pre-
sentació realitzant obres de teatre de tant abast com: La bella i la bèstia, El fantasma 
de l’òpera, Annie, El rei lleó, El jorobado de Notre Dame, Grease, Fama, Aladin, La tenda 
del horrors… Cavalcades i carrosses de confecció pròpia en les quals està present el tre-
ball, imaginació i el bon fer de la comissió. Pioners en realitzar cotxes de ral·lis arribant fer 
qualsevol tipus de bogeria com: Tancs, helicòpters, tramvies, carruatges, Vaixell pirata, el 
Batmóbil, un fórmula 1 …

En el Raval sempre ens hem esforçat per estar present en totes les seccions i intentar 
destacar en el major número possible d’elles. Falla de gent de casalet, de cercaviles, de 
divendres al casal, de treball, constància, imaginació i esforç sense deixar de costat els 
monuments que són part indispensable per a la nostra festa. Sempre hem apostat per 
monuments però especialment en els últims anys la nostra falla torna a apostar per estar 
en la secció especial i recordar al Raval de la dècada dels 70 i 80. Aquest any la comissió 
torna a estar a secció especial en monument major i en infantil. Any rere any la comissió 
de la falla del Raval continua treballant per fer més gran la nostra comissió i continuem 
escrivint la nostra història, història creada entre tots els ravaleros i ravaleres, perquè grà-
cies als quals van ser, als quals són i els que seran el Raval continuarà.
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Fallera Major
Paula Gallego Albert

President
Javier Santamargarita Pino

Fallera Major Infantil
Gimena Martínez Sanchis

President Infantil
Eric Guerrero Ortega
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MONUMENT GRAN
LEMA: Vikingades
SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Fernando Llopis “FERNI”
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Te’n recordes

SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Maribel Beltrán i Ramón Olivares



falla

JL
F

84

Espanyoleto
falla

L
a falla Espanyoleto va néixer en 1965, a mans d’un grup d’amics i veïns, a la plaça 
que li dona el seu nom, fruit de la il·lusió i les ganes de gaudir de les nostres tra-
dicions. Ara la falla la composem 140 majors i 63 infantils, i encara que hem rebut 
colps durs aquests últims mesos, continuem amb les mateixes ganes i il·lusió que 

el primer dia.  
Allò que identifica a la falla Plaça Espanyoleto és l’esforç, la dedicació i l’estima amb 

la qual treballem. Intentem fer especial cada acte, reunió i activitat que es desenvolu-
pa a la comissió. Que no són poques. Continuem amb l’escola creada al llarg de tants 
anys,  treballar per a fer presentacions majestuoses. Ens esforcem per fer cavalcades 
del ninot originals, tant major com infantil, amb disfresses de qualitat i carros treballats 
al detall. També apostem pel teatre, tant a la Fira, com a l’apropòsit de la presentació, 
així com a la segona part d’aquesta. Treballem dur per fer llibrets elaborats i amb un 
contingut interessant.

A més a més, intentem que tot l’any la falla estiga activa fent reunions cada diven-
dres i festes al llarg de tot l’any. I un any més, la falla Espanyoleto torna a apostar pels 
monuments. Duguem huit anys seguits a la màxima categoria de les falles de Xàtiva 
i aquest any tornem a estar en secció especial tant en el monument major com en 
l’infantil. I és que, la comissió falla Plaça Espanyoleto és participativa, col·laboradora i 
treballadora.  L’escola que s’ha creat al voltant de tot açò durant anys, es veu reflectida 
als components de la comissió més joves, que venen fort i amb ganes i ja estan agafant 
el relleu generacional natural de qualsevol entitat. 

No volem acomiadar-nos sense felicitar a totes les comissions de la ciutat que 
aquest any celebren el seu 50 aniversari. Gaudiu d’aquest any tan especial. I demos-
trem entre totes les comissions com de gran és aquesta festa a la nostra ciutat. Per la 
nostra part així ho farem.

Bones falles!
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Fallera Major Infantil
Leire Carralero i Garcia

President Infantil
Alejandro Valencia i Navarro

Fallera Major
Marta Perales i Pastor

President
Sergio Tormo i Vázquez
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MONUMENT GRAN
LEMA: No hi ha que ser adiví
SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Sergio Lis
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: La xati-band

SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Joaquín Rubio
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Plaça del Mercat

F
alla ubicada al centre històric de la ciutat, en una de les places més emblemàti-
ques i més visitada de Xàtiva

A la plaça el primer monument es plantà a l’exercici 1933-34 després varen 
haver uns anys d’intermitència fallera fins al 1959-60.

Uns anys després el 1966-67 un grup d’amics van fundar la Falla plaça del mercat, 
que es manté ininterrompudament fins a l’actualitat.

Som una Falla familiar que gràcies a la constància de tots els fallers i falleres que hi 
han passat per la comissió a la llarga dels anys i els que la formem a l’actualitat estem 
fent més gran la família fallera, continuem amb la mateixa il·lusió per seguir fent falla.

Tenim somnis complits i per complir, per això sempre pensem en el camí que ens 
queda per recórrer, en continuar fent falla any rere any, aportant noves iniciatives i 
noves idees que sabem que seran possibles gràcies a tots els fallers i col·laboradors 
d’aquesta gran família.
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Fallera Major Infantil
Carlota Arnau Martí

President Infantil
Izan Palop Garcia

Fallera Major
Gisela Carpintero Alventosa

President
Antonio Claret Martí Sanjuan
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MONUMENT GRAN
LEMA: Eres un pirata! 
SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Venancio Cimas
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Jazz

SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Matías Almela

Pl
aç

a 
de

l M
er

ca
t



falla

JL
F

92

República Argentina

L
a Falla República Argentina naix el 1964 i, des de llavors, té un clar compromís pel 
que fa a la dignificació de la nostra festa. Ha sigut la capdavantera en la lluita pel 
redreçament cultural de la festa de les falles.

Cinquanta-nou anys fa que tenim aquesta fal·lera que ha guiat el quefer de 
la comissió, a la recerca de nous referents pel que fa al renaixement cultural de la fes-
ta valenciana, com per exemple l’edició anual del llibre explicatiu, que ha esdevingut 
punt de referència obligat per als estudiosos de la festa. No deixem de banda que la 
comissió ha aconseguit premis en pràcticament tots els concursos que ha organitzat 
la Junta Local Fallera de Xàtiva. I en competicions tan diverses que cobreixen un ventall 
amplíssim, des de campionats de futbol, fins al premi a la millor crítica local. I les xifres 
impressionen. A tall d’exemple: 30 primers premis en la comparsa de la Cavalcada del 
Ninot. Podem dir ben cofois que República Argentina ha obert camí en molts dels as-
pectes que envolten la falla: decoració dels monuments, canvis de format del llibre, 
potenciació de l’aspecte lúdic i satíric de la literatura fallera. Sense oblidar l’esforç per 
retornar a la veritable indumentària dels valencians.

La gent jove, el grup més nombrós de la falla, ha sabut contribuir amb el seu esforç 
a continuar fent gran República Argentina, sempre amb el recolzament dels veterans, 
que des d’un principi han estat capficats en la recuperació de la festa. Tots aquests es-
forços han fet palesa la veritable naturalesa de les falles. Cal recordar que la comissió 
de la Falla República Argentina ha estat guardonada amb 27 primers premis de monu-
ments en els seus 59 anys d’existència. Però tot açò no haguera estat possible sense la 
formidable tasca que han dut a terme els 2259 fallers i falleres que han format part de 
la gran família de República Argentina, fallers i falleres que han anat conformant durant 
aquest temps l’inconfusible tarannà de la comissió.
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Fallera Major Infantil
Júlia Arriaga Duet

President Infantil
Ximo Tormo Pallás

Fallera Major
Andrea Sanjurjo Banyuls

President
Ximo Banyuls Enguix
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LEMA: La Mafia
SECCIÓ: Especial
ARTISTA: “Que calor fa en Falles” (Venancio Cimas)
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LEMA: Els somnis somnis són
SECCIÓ: Primera

ARTISTA: “Que calor fa en Falles” (Venancio Cimas)
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Avinguda de Selgas i adjacents

L
a Falla Avinguda de Selgas i Adjacents celebra, de forma ajornada, el seu 50 ani-
versari en aquest any 2023, en el qual també ha modificat parcialment la seua 
nomenclatura i ha rebut el bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer col·lectiu.

Fundada l’any 1972, actualment té el seu casal al carrer Gonzalo Viñes, front a 
la caserna de la Guàrdia Civil, entre el barri de les cases barates i la pròpia Avinguda 
Selgas. La humilitat ha estat sempre una de les senyes d’identitat d’aquesta falla, que 
sempre ha treballat en grup per tal de traure avant totes les activitats que es desenvo-
lupen anualment a les falles de Xàtiva.

A més a més, cal destacar que la falla Selgas ha apostat en els darrers anys per 
la seua vessant més cultural, treballant de forma decidida pel llibret (darrers tres pri-
mers premis a Xàtiva, destacades posicions als premis de Promoció i Ús del Valencià 
i guanyadors d’alguns premis de les Lletres Falleres com ara el de Portada, Microrelat, 
Disseny i Maquetació o Millor Llibret). A més a més, també destaca per l’aposta cap als 
més menuts, amb acurades propostes als play-backs o cavalcades infantils o, fins i tot, 
amb el cadafal infantil, amb el qual ha aconseguit el primer premi de Xàtiva en nom-
broses ocasions.

Des de la falla Avinguda de Selgas i Adjacents convidem al nostre barri, i extensi-
vament a tot el veïnat de Xàtiva, a gaudir de les falles 2023 i a unir-se a la gran família 
fallera que formem.
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Fallera Major Infantil
Gina Pastor González

Fallera Major
Cintia Sanchis Torres

President
Enrique Mora Tortosa
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MONUMENT GRAN
LEMA: Esqueix
SECCIÓ: Primera
ARTISTA: Víctor Navarro Granero
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: 18

SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Manuel J. Blanco Climent
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Ferroviària

L
a Falla Ferroviària som una comissió amb quasi 50 anys d’història. Va néixer 
l’exercici faller 1973-1974 i, a poc a poc, ha anat cresquen fins a convertir-se en la 
que és avui en dia gràcies a la col·laboració de tots els integrants de la comissió, 
que any rere any treballen amb molta dedicació i il·lusió per fer més grans les 

falles a Xàtiva.
Ens caracteritzem per ser una comissió familiar, formada per una majoria femenina 

i gent jove. Una falla sempre disposta a obrir les portes del seu casal a qui vulga visi-
tar-nos.

Any rere any, intentem participar en totes les activitats organitzades pel col·lectiu 
faller. On les ganes de fer feina són reflectides a actes com les cavalcades, els autos 
bojos o les carrosses de confecció pròpia.

Al llarg de l’any, la nostra comissió realitza tota mena d’activitats, on destaquen la 
matinal motera i la ferrocurva entre moltes altres. A més d’aquelles activitats destina-
des als més menuts perquè ells també puguen gaudir del món faller, ja que ells són el 
futur de la festa.

Per a aquest nou exercici ens marquem el mateix objectiu de sempre, continuar mi-
llorant, treballant amb la mateixa dedicació per seguir intentant fer la nostra comissió i 
la nostra festa més i més gran.

Bon any i bones falles a totes i a tots!
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Fallera Major Infantil
 Concheta Pérez Beltrán

President Infantil
Nicolás Mateu Cortell

Fallera Major
Joana Francés Gómez

Junta gestora
Anna Lluch Ortolà, Maruja Ortolà Morant, 

Dani Pastor Cuquerella i David Sánchez Sánchez
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MONUMENT GRAN
LEMA: El Circ
SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Palacio i Serra
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Flama

SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Xavi Ureña
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Benlloch Alexandre VIé

E
n 1973 va nàixer la nostra comissió, fa 49 anys va començar la il·lusió per aquesta 
festa.

A l’any 1933, al lloc actual, on plantem el nostre cadafal, ja hi havia activitat 
fallera, és a dir, més de 80 anys plantant falles en un barri amb molta història, 

sobretot, història fallera.
Avui en dia els temps han canviat, però els fallers de Benlloch Alexandre VIé conti-

nuem treballant amb la mateixa força i ganes que els nostres avantpassats per poder 
seguir acomplint anys de falla al barri.

Som una falla molt familiar i tenim sempre el mateix objectiu: gaudir de les falles 
amb la companyia de familiars, amics i qualsevol persona que desitge adherir-se.
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Fallera Major
Cristina Belda Bellver

Presidenta
Rebeca Colomer Ferrer

Fallera Major Infantil
Angie Valero Valdivieso

President Infantil
Jaume Peinado Grau
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LEMA: Xàtiva West
SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Que calor fa en falles
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IéMONUMENT INFANTIL
LEMA: Aviari

SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Xavi Ureña
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Sant Jaume

A l’AC Falla San Jaume estem d’enhorabona ja que enguany complim 50 anys 
d’història. 50 anys en els que, com a totes les comissions, hem tingut uns cens 
alts i d’altres baixos, però, a dia de hui i, més concretament, des dels últims 
anys, hem pogut observar que no hem parat d’incrementar el nostre cens fins 

a quintuplicar-lo gràcies al treball, la dedicació, la il·lusió, el sacrifici i l’esforç de tots els 
sanjaumers que han fet que res siga impossible d’aconseguir dins de les nostres pos-
sibilitats.

Som una comissió que participa activament a la majoria dels concursos i premis per 
tal de poder mostrar la nostra aportació a la festa. Sobretot a la comissió infantil on ja 
comptem amb més de 50 xiquetes i xiquets, i el darrer any van ser els guanyadors del 
primer premi del playback infantil i segon premi en la maqueta. Però, allò que més ens 
caracteritza és el fet de ser una falla familiar on el bon ambient i l’amistat és el nostre 
segell d’identitat.

Des de la Falla Sant Jaume esperem que regne la germanor, la música, les flors i la 
pólvora al món faller i contribuïm entre totes i tots a què la nostra festa lluïsca com el 
que som: Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
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Fallera Major Infantil
Lara Poveda Pardo

President Infantil
Borja Gil Pérez

Fallera Major
Maria Beltrán Ferrero

Presidenta
Mayra Martí Barberà
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MONUMENT GRAN
LEMA: Sobreviuré
SECCIÓ: Primera
ARTISTA: Pau Soler
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Dolça dolçor

SECCIÓ: Primera
ARTISTA: Ramón Olivares i Maribel Beltrán
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Molina Claret

A
quest any la falla Molina-Claret 2023 compta amb una Junta Gestora jove al 
capdavant de la nostra comissió Aitor Cucarella, Marc Hervàs i Sergio Osma. 
Juntament amb ells tenim a Àngela Calatayud i Serrano, la nostra Fallera Major 
2023

Pel que fa als monuments d’aquest any, d’una banda, hem apostat per l’artista xativí 
Venancio “Quina calor fa en falles” en la falla gran, artista que ens plantarà un cadafal 
molt creatiu i original que ens transportarà a l’interior d’una cuina amb una història d’un 
xef amb mil plats d’estrela mitxelí. D’altra banda, en la falla infantil tenim l’artista amb 
renom en la secció especial de València, Mario Pérez. Aquest artista ens plantarà una 
didàctica falla amb temàtica que ens conta la història d’Olívia, protagonista central de 
la falla. Tant la falla gran com la infantil competiran en Secció Primera i ambdues amb 
crítica i explicació de Guillem Alborch i Mario Pérez.

La Falla Molina Claret va nàixer l’any 1976, una falla que va començar amb un cens 
menut i que ha anat creixent a poc a poc amb el pas del temps. Actualment, el nostre 
cens és de 163 adults i 67 infantils. Durant els primers anys de vida, aquesta comissió va 
plantar, al carrer, grans monuments, tant majors com infantils de la mà d’artistes amb 
renom. No obstant això, som una comissió que es caracteritza per ser molt creatius 
amb els decorats i les escenografies de les nostres presentacions, dels nostres teatres, 
dels grups escènics a les cavalcades del ninot, entre moltes altres coses.

Així mateix, participem en tots els actes fallers que es realitzen durant tot l’any, com 
per exemple, les cavalcades, el mig any tant adult com infantil, el ral·li humorístic, el 
playback infantil, el futbet sala, danses, jocs de saló, etc.

Per últim, convidem a tothom per tal que s’acoste als nostres monuments a la nostra 
gran setmana fallera, llegisca les crítiques dels nostres monuments, se submergisca en 
la lectura del nostre llibre explicatiu escrit en la nostra llengua, gaudisca i es divertisca 
amb l’humor del nostre ral·li, balle al ritme de la nostra xaranga i vibre amb la pólvora 
de les nostres despertades, ja que hem obtingut el millor segell que les falles podríem 
tenir: SOM PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER La UNESCO!
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Fallera Major
Àngela Calatayud Serrano

Junta gestora
Aitor Cucarella Vidal, Marc Hervás Andrés i Sergio Osma Madrigal
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MONUMENT GRAN
LEMA: Menú del dia
SECCIÓ: Primera
ARTISTA: “Que calor fa en falles”
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: El món d’Olívia

SECCIÓ: Primera
ARTISTA: Mario Pérez
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Joan Ramón Jiménez

C
omissió menuda, familiar i treballadora, que lluita dia a dia per poder ser tan 
gran com les persones que la formen. A la Falla Joan Ramon Jiménez ens plan-
tegem nous reptes, nous objectius i metes que, a poc a poc, anem aconseguint 
gràcies al treball i dedicació de totes i tots els que la componem.

L’ajuda de cadascun és important, els nostres infantils ens aporten alegria, rialles i 
l’esperança en què l’estima per la nostra comissió perdure. Els joves són fallers actius 
de ment oberta disposats a ampliar horitzons i animar la nostra festa. Els adults, amb 
eixa unió i dedicació, també treballen perquè cada any la nostra comissió siga una de 
les 19 de la ciutat. Perquè, independentment de l’edat, per a nosaltres les falles són festa, 
pólvora, tradició, indumentària i sentiment, i d’açò en la JRJ en tenim molt!!

Som una comissió que aposta per la cultura, és per això que dediquem especial 
atenció a un element clau de la festa fallera: el llibret. Any rere any, elaborem un nou 
projecte, que anem desenvolupant durant tot l’exercici, amb què treballem una temàti-
ca que enllaça també amb els monuments. A més, contem amb la col·laboració d’im-
portants personalitats del món faller que enriqueixen, més si cap, els nostres llibrets els 
quals publiquem junt al fanzine El Verí del Foc.

Tota comissió té costums i celebracions pròpies, i a nosaltres, si hi ha una que ens 
caracteritza, és la traca quilomètrica. Cada 19 de març a les 18:00h, abans de berenar 
la tradicional xocolatada, grans i menuts eixim al carrer per tal d’ambientar l’encreuat 
i convidar a tothom a participar en la traca. Una vegada estem tots preparats al punt 
d’inici, comencem a córrer carrer avall tractant de guanyar-li la carrera a la pròpia tra-
ca, mentre escoltem les primeres explosions i el ritme cardíac se’ns accelera a mesura 
que s’acosten.

Barri, fallers i xativins, les portes del nostre casal estan obertes a totes i a tots vosal-
tres, vingueu a conéixer-nos de més a prop, vos esperem!

Visquen les Falles! Visca Xàtiva! I visca la falla Joan Ramon Jiménez!!
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Fallera Major Infantil
Naroa Ansio Ricart

President Infantil
Àngel Císcar Climent

Fallera Major
Marisol Ricart Tolosa

Junta gestora
Anna Calvo Pastor, Cristina Gramaje 

García i Manuel Roca Sanchis
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MONUMENT GRAN
LEMA: Jo, tu, ell = nosaltres
SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Fran Sierra
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Joiesme

SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Ramón Olivares i Maribel Beltrán
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Sant Feliu

L
a falla Sant Feliu compleix aquest any 50 anys. Iniciàrem el nostre recorregut plantant falla en la 
Plaça l’Om en l’exercici 1964/1965 i continua durant dos anys més. 

L’any 1973 es crea la comissió i es planta la primera falla al barri Sant Feliu en març de 1974. 
Encara que aquests últims anys han sigut difícils per a totes i tots, podem dir que aquest any 

estem celebrant les 5 dècades que té aquesta comissió, treballant conjuntament tota la família feliueta, 
realitzant molts actes per a la gent que ha passat per aquesta Falla, retrobant-nos de nou, recordant i 
gaudint de la major festa valenciana. Any darrere any hem estat treballant de valent i per això aquest 
any hem recollit els fruits augmentant el nombre de fallers i falleres, i açò ens ha ajudat a fer actes com 
la presentació del logotip del 50 aniversari i dels esbossos dels dos monuments fallers, el sopar de Sant 
Feliu, la festa del “Natalici de la comissió”, en la qual celebràrem el 50 aniversari amb els i les antigues 
feliuetes i feliuets i també els que ara formem la falla, el concurs d’arròs al forn, la Gala, la concentració 
de cotxes, la nit de la poesia i el “Sarau”.

La nostra comissió promou la vessant cultural a través de la indumentària valenciana, anys en el 
llibret de la Falla fomentant l’ús del valencià, la representació de Sainets o l’escenificació de grans musi-
cals o la nit de la poesia en valencià en què hem posat de rellevància autors valencians com Joan Fuster. 
Un dels actes més destacats és el “Sarau” amb el qual gaudim del cant valencià i de les danses. Eixe dia 
comptem amb una gran representació del cant i del ball valencià conformat per persones artistes de la 
nostra comissió, i també de diferents grups de danses de Xàtiva i de les poblacions veïnes, així com de 
cantants valencians rellevants i dels músics que formen la rondalla. 

Una altra qualitat que defineix als feliuets i feliuetes són els principis i valors que sempre tenim en 
compte per  aconseguir una comissió més igualitària i inclusiva. Una falla que fa anys treballa perquè 
les dones i els homes tinguen els mateixos drets i obligacions i que puguen gaudir de la festa Josefina 
amb les mateixes oportunitats. Som una falla que compartim la festa amb la gent del barri de Sant Feliu i 
aquest, dins de les seues possibilitats, ha col·laborat amb la Comissió. Sempre deixem les portes obertes 
perquè totes les persones que vulguen puguen visitar-nos i passar-ho d’allò més bé els dies de falles.

Són 50 anys tocant el tabal del nostre escut i que actualment continua sonant i esperem que conti-
nue molts anys més, per això també donem molta importància a la gent jove i a la infantil de la Comissió, 
perquè elles i ells són el nostre futur, són les persones que continuaran tocant el tabal, continuaran fent 
falla.
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Fallera Major Infantil
Marilín Cortell Perelló

President Infantil
Dani Pavia Pinos

Fallera Major
Laura Martínez Sinisterra

Presidenta
Lucía Sinisterra Cariñena
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MONUMENT GRAN
LEMA: 50 anys fent falla
SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Juane CortellSa
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Herois i heroïnes

SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Matías Almela Piqueras Sa
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Verge del Carme i adjacents

L
a nostra comissió, es caracteritza per ser una falla xicoteta, però una gran família 
formada per un grup reduït de persones, que amb il·lusió, intenta any rere any 
treballar per la nostra festa i intentant que mai puga arribar al seu fi, és per això 
que fem l’esforç de mantindre’ns reinventant-nos cada exercici.

Ens agrada gaudir de la festa, la música, la pólvora, i cadascun dels actes que com-
ponen la setmana fallera.

Marcant-nos sempre el mateix objectiu, continuar treballant per millorar cada any 
amb més dedicació si cal, per tal d’engrandir la nostra festa.

Sols ens queda emplaçar a tots els veïns i veïnes de Xàtiva i voltants, perquè gaudei-
xen d’aquestes falles i compartir amb nosaltres aquests dies.
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Fallera Major
Belén Soriano Megías

Fallera Major Infantil
Daniela Carpio Correas

Junta gestora
Ximo Correas Ventura, Luisa Sanz García, Nacho Pla Pérez i Esther Ramírez Bonilla
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MONUMENT GRAN
LEMA: Viatge a Egipte
SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Venancio Cimas
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: La Mediterrània

SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Vicent Gomar
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Sant Jordi

E
mplaçada en el casc antic de la nostra ciutat, concretament a la Plaça Sant Jordi 
des de fa més de 30 anys. L’any 1987 un grup d’amics propiciaren la fundació de 
la falla Sant Jordi, prenent relleu de la falla San Jorge. Som una falla en la  qual 
conviuen varies generacions d’una mateixa família, aportant experiència els més 

majors i força i dinamisme els més joves. 
La Falla Sant Jordi us desitja que passeu unes bones falles i ens acompanyeu en tots 

els actes de la setmana fallera 2023. Com sempre, les portes del nostre casal roman-
dran obertes per a totes aquelles persones, falleres i no falleres, que estimen la nostra 
festa i, en especial, a la nostra comissió.
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Fallera Major Infantil
Vera Langa Suñer

President Infantil
Guillem Tormo Soler

Fallera Major
Lucía Soro Torres

Junta gestora
Francisco Cabrerizo Soler, Álvaro Caldes Gandia, 

Toni Navalón Martínez, Alba Tormo Climent, 
Maria Tormo Climent i Raimon Tormo Llopis 
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MONUMENT GRAN
LEMA: A l’abordatge
SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Juane CortellSa
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Sent colors
SECCIÓ: Primera

ARTISTA: Vicente Fco. Lorenzo Sa
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Abú Masaifa

A
l Juny de 1985 un grup de joves i bojos amics constituïen la comissió Abu Ma-
saifa. Situada a l´avinguda amb la mateixa denominació, i al barri més nou i 
amb més projecció de la ciutat de Xàtiva.

 No tardaria en augmentar el nombre de components fins ser, hui en dia, 
una de les més nombroses de la nostra ciutat.

Històricament aquesta comissió ha lluitat per aconseguir el màxim guardó, sempre 
ha volgut destacar amb el seu monument infantil, el qual va ser aconseguit per prime-
ra vegada el 1996 de la mà de l’artista local i membre fundador de la comissió, Josep 
Angulo. Vàrem repetir premi els anys: 1997, 2003, 2010, 2018 i 2019.

 Aquest any podríem dir que serà el primer any en la història de la comissió que es-
taran les dos falles tant la infantil com la gran en la secció especial. 

La comissió ha indultat diversos anys el ninot infantil: 1993, 1995, 1996, 1997, 1999 i 
2003.

Cal afegir, que l’any 1998, competint en primera secció de falles infantils, la comissió 
aconsegueix el premi a la millor falla infantil de Xàtiva.

També ha aconseguit premis a la millor presentació, millor carrossa de cavalcada 
del ninot entre altres. Aquesta comissió sempre s’ha caracteritzat per la joventut de la 
gran majoria dels seus membres. I és per això que treballen molt les seues presentaci-
ons, cavalcades i llibrets explicatius, en els quals estan realitzant una tasca magnífica 
els últims anys amb grans premis aconseguits.
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Fallera Major Infantil
Alba Perucho Soler

President Infantil
Xavi Moran Garcia

Fallera Major
Laura Sierra Sanchis

President
Pablo Benito Climent
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MONUMENT GRAN
LEMA: L’univers de la seducció
SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Erik Martínez
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Univers Juràssic

SECCIÓ: Especial
ARTISTA: Bernardo Estela
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Murta Maravall

L
a falla Avinguda de la Murta-Acadèmic Maravall va ser fundada l’any 1982 per 
una colla de joves amics, tots ells amb arrels falleres diverses, encetant així un 
nou projecte que va ser l’origen del que hui és una important comissió, amb gent 
molt diversa que, fins i tot, està formada per membres d’altres poblacions veïnes 

a la ciutat de Xàtiva.
Ens podem descriure com una falla jove amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes 

per treballar per la nostra tradicional festa fallera.
Ens caracteritzem per organitzar amb èxit la ja tradicional dansà popular, la recone-

guda “Festa de les Paelles”, l’esportiva i, alhora, cultural exhibició de pilota valenciana 
i un destacat concert amb dolçaines i tabals a mans de la xativina colla de “la Socar-
rada”.

Tot açò, i molt més, és el que portem entre mans en aquesta falla, dirigida actual-
ment per la presidenta Iris Arroyo i Fernández, que us convida, junt amb tota la comis-
sió, a participar d’aquestes i d’altres activitats que, any rere any, gaudim amb la vostra 
participació. 

Al mateix temps, volem aprofitar per transmetre que les portes de la nostra comissió 
estan obertes per a vosaltres, per als falleres i les falleres, per als amants de les Falles, 
per als socarrats i les socarrades i, com no, per a tots els veïns i veïnes de les altres po-
blacions que desitgen vindre a conèixer-nos.
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Fallera Major Infantil
Carla Castellano García

President Infantil
Guillem Plá Colomer

Presidenta
Iris Arroyo Fernández
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MONUMENT GRAN
LEMA: Equilibris
SECCIÓ: Segona
ARTISTA: Palacio i Serra
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Mi colección de…

SECCIÓ: Primera
ARTISTA: Juan Carlos Banacloy
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Passeig Cardenal Serra

H
ola a tots els fallers i les falleres.

Les primeres paraules de la nostra comissió volem dedicar-les a mostrar 
el condol amb les famílies, amics i coneguts dels dos joves integrants del món 
faller de Xàtiva que han perdut la vida fa unes setmanes.

També volem mostrar el nostre suport a tots el habitants de l’illa de la Palma que 
estan passant, des de fa tres mesos, una situació tan dolorosa i difícil. El volcà ha deixat 
a molts sense llar, sense mitjà de vida i a tots ens ha omplit de tristesa.

Respect a la COVID 19, un any després —i sempre amb tota la prudència necessà-
ria— la situació ha canviat. Hem avançat substancialment en la lluita contra la pandè-
mia gràcies al descobriment i autorització de les vacunes, al gran nombre de persones 
que s’ha vacunat, així com al propi procés de vacunació.

Així i tot, estem veient que el virus encara té la capacitat de fer-nos mal, de moltes 
maneres. Es torna a transmetre molt ràpidament i, per tant, el risc no ha desaparegut. 
Al contrari. Per això, hem de continuar anant amb compte, protegir-nos i actuar amb 
la major responsabilitat individual i col·lectiva. Tots hem de fer el possible per a no fer 
passos arrere en aquesta crisi sanitària que tant de sofriment ha causat.

No obstant això, des de la comissió Passeig - Cardenal Serra esperem que enguany 
per fi puguem viure unes falles ‘normalitzades’ i que, de nou, puguem gaudir de la nos-
tra setmana fallera com sempre l’hem coneguda, omplint els carrers de la ciutat de 
Xàtiva d’olor a pólvora, musica, llum i color.

Salutacions.
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Fallera Major Infantil
Amaia Hueso Moya

President Infantil
Ximo Costa Fernández

Junta gestora
Yasmina Guerola i Revert, Fele Miralles i Vitores, 

Manuel Expósito i Ruiz
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MONUMENT GRAN
LEMA: El circ de la vida
SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Rafa Lidón
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MONUMENT INFANTIL
LEMA: Namaste

SECCIÓ: Primera
ARTISTA: Rafa Lidón
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Corts Valencianes

J
a estem en falles!!!

Per fi, Comissió, ja tenim ací les falles.
Sí Comissió…, aquestes paraules van dirigides a vosaltres, a tots els que com-

ponem la nostra comissió
En primer lloc, gràcies. Moltes gràcies …
Gràcies perquè no heu perdut la il·lusió. Ni una pandèmia, ni una guerra, ni una crisi, 

han pogut amb vosaltres… no ens ha separat sinó que ens ha fet mes forts… tots junts 
com una família hem eixit endavant.

Com totes les famílies hem aguantat les despeses, els problemes, la desil·lusió… fins 
i tot el mal temps de l’últim any… hem eixit endavant… ho hem aconseguit.

Ens hem hagut d’apretar el cinturó… treballar i traure diners d’on no hi havien…
Sí, amb molt de treball i tots junts
Recalcar com la gent s’ha deixat de banda vacances i ha dedicat el seu temps en 

treballar per tots i per a tots en el “xiringuito” de la fira d’agost.
Com els pares i mares han quadrat pressupostos… per tal que els seus menuts gau-

disquen d’aquesta màgica festa… El somriure d’ells als actes i al casal fa que tot haja 
valgut la pena, família!!

I ara… Sí, ara ens toca gaudir!! Omplim els carrers i els actes de la nostra samarreta… 
si la nostra CORTS VALENCIANES.

Fallers i falleres de Corts Valencianes, gaudiu com mai. Aquests anys malaurada-
ment hem aprés que s’ha de gaudir de cada instant, de cada moment…

I vosaltres sabeu… sabeu com fer-ho!!
Gràcies a tots! del primer fins l’últim, del gran al menut, perquè aquesta tradició sols 

pot ser mantinguda per vosaltres.
VISCA LES FALLES. VISCA CORTS VALENCIANES.
I recordeu: SOM I SEREM CORTS VALENCIANES.
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Fallera Major Infantil
Amparo Gómez Armero

President Infantil
Agustín Gómez Armero

Fallera Major
Maria Teresa Armero Nieto

Junta gestora
Silvi Amorós Martínez, Santi García Juárez, 
Tomás García Oltra, Óscar Mas Navarro i 

Ricardo Ortega Fernández
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LEMA: hip! Hip! Birraaa!
SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Vicente García Pérez
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LEMA: Por Osiris

SECCIÓ: Tercera
ARTISTA: Vicente García Pérez
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Una vegada visitades totes les comissions, els nostres personatges varen decidir quedar-se, cadascun d’ells en una d’elles, és a dir, formarien part de la comissió que més els agradara, i així, definitivament poder plantar els seus monuments i gaudir al 100% d’aquestes falles. Unes falles que de segur seran inoblidables.
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XXXIX Concurs del Cartell Anunciador 
Falles 2023

I Concurs de Reels Fallers

Concurs de Postals Nadalenques

Concurs de Narrativa Curta

I Concurs de Poesia Satírica

XXVIII Saló Fotogràfic “El Món de
les Falles”

Lliurament dels premis de Jocs de
Saló

XXXIX Concurs del Cartell Anunciador 
Falles 2023

I Concurs de Reels Fallers

Concurs de Postals Nadalenques

Concurs de Narrativa Curta

I Concurs de Poesia Satírica

XXVIII Saló Fotogràfic “El Món de
les Falles”

Lliurament dels premis de Jocs de
Saló

Ningú no s’ha d’enganyar: dir “BON DIA” ja és fer literatura.                           Joan Fuster
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XXXIX Concurs del Cartell Anunciador 
Falles 2023

I Concurs de Reels Fallers

Concurs de Postals Nadalenques

Concurs de Narrativa Curta

I Concurs de Poesia Satírica

XXVIII Saló Fotogràfic “El Món de
les Falles”

Lliurament dels premis de Jocs de
Saló
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I Concurs de Reels Fallers

@belen_sm
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Concurs de Postals Nadalenques

Fallers i el Nadal

VICENTE SUÁREZ FERREIRA
7 anys

Visió de fallers

OLIVIA MARTÍNEZ HERRERO
10 anys
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Concurs de Narrativa Curta
La clau dels somnis
JÚLIA ARRIAGA DUET

Un dia vaig escoltar, que cada estrella que bri-
lla al cel, representa un somni. 

Com cada nit, el cel s’anava il·luminant amb 
llumenetes, unes de més menudes i brillants i 
d’altres més grans. De seguida vaig mirar a aque-
lla estrella, no era la més gran, ni tampoc la que 
més brillava, però això sí, era la meua estrella, 
la més especial per a mi, aquella que guardava el 
somni que tenia des de menuda.

Cada nit anava al llit amb aquest somni, no 
veia el moment que arribara, ni tan sols sabia si 
algun dia arribaria. Però en ell em veia cada 15 
de març.

Una nit que no podia dormir i només feia que 
donar voltes, la mare, va seure a la vora del llit i 
em va preguntar:

—Què et passa filla?
Mentre ella m’eixugava les llàgrimes, jo li 

vaig explicar el meu secret, li vaig contar que 
aquella xicoteta estrella amagava el meu somni i 
que no sabia com podia aconseguir-lo.

Aleshores, ma mare em va explicar que és 
cert, que les estrelles guarden els nostres som-
nis, però que si busquem al nostre cor, i treballem 
per a aconseguir-los, trobarem la clau que els 
obrirà la porta. 

I amb les seues paraules va ser com vaig 
aconseguir adormir-me aquella nit, desitjosa de 
trobar la clau del meu somni.

Amb el cap al coixí encara podia veure la 
meua estrella, hui brillava més que mai, la seua 
llum era especial, almenys, així ho sentia jo. En 
despertar al dia següent, vaig notar alguna cosa 
entre les mans, com vaig poder, vaig obrir els 

ulls i vaig veure una clau, era xicoteta i daura-
da, però que significava? quina porta podia obrir 
eixa clau?

De seguida vaig recordar les paraules de ma 
mare, estava segura, que aquella era la clau del 
meu somni, el que jo tant havia desitjat... però 
com podia obrir un somni amb una clau? Si els 
somnis no tenen porta.

Em vaig alçar i com cada dia vaig desdejunar, 
sense deixar de pensar en aquell regal que havia 
trobat entre les mans.

Que era el que jo volia que obrira la clau? 
Això ho tenia clar, el meu desig era ser una gran 
artista fallera i plantar la millor falla de Xàtiva.

Per fi ho veia clar, aquella clau anava a guiar-
me per a aconseguir el meu somni. 

Aquell mateix dia vaig començar a prepa-
rar-me i vaig explicar a casa el que jo volia ser 
de gran. Els meus pares, que estimaven tant les 
falles com jo, em van ajudar en tot i així va ser 
com vaig estudiar per a ser ARTISTA FALLERA. 

Anys després vaig obrir el taller, vaig comen-
çar fent monuments xicotets, després amb la mi-
llora de la tècnica vaig anar ampliant els cadafals 
i els ninots.

Era cert, una part del meu somni s’havia fet 
realitat. Encara no he plantat la millor falla de 
Xàtiva  però, l’estrella s’il·luminarà cada nit per 
recordar-me, que si els somnis es desitgen amb 
força i es treballa per ells, també es poden fer re-
alitat.

Un dia seré una gran artista fallera i plantaré 
la millor falla de Xàtiva.
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I Concurs de Poesia Satírica
El museu de les mancances

JOSÉ LUIS LAGARDERA VENTURA

Corria l’any 2015,
era per allà un mes de març,
que al carrer Montcada es va pondre
un d’eixos ous electorals.

Un Museu Faller a Xàtiva !
Era necessari, era esperat.
Un nou espai festiu i cultural
en el cor de la ciutat.

Però com sol sempre passar
amb el que naix a corre-cuita
des de l’inici es va comprovar
que l’anunci tenia una fuita.

Amb quatre ninots i tres quadres
tot l’espai va quedar ocupat.
Tal vegada no era el lloc idoni,
tal vegada no ho havien pensat.

Per les parets horror vacui:
Quadres de falleres majors,
textos sense corrector ortogràfic
i portades dels llibrets guanyadors.

I una cosa estic pensant jo...
una cosa que em ve a mi al cap:
Quin sentit té un museu
que no es pot visitar?

Ni horari, ni personal,
ni exposicions itinerants;
lloc sols per a reunions
i com a seu de la Junta Local.

Almenys podrien convertir-lo
en la nova Venècia valenciana
perquè en alguna que altra ploguda
semblava un afluent del riu Guadiana.

Bé, malgrat tot cal dir
que a voltes sí que s’obria,
però des de fa temps que està tancat
i omplint-se de porqueria.

Un projecte es va presentar
per remodelar-lo i deixar-lo de deu
però tarda més en dur-se a terme
que les obres de la Seu.

Es van voler allí clavar
els ninots indultats i guapets,
però en menys de deu anys
tots acabaren estant obsolets.

On aniran a parar ara
els made in Paco Roca o Ureña?
Tornaran a les seues falles,
o es sortejaran entre la penya?

En lloc de plantejar-se fa temps
una obra eterna i tan cara
hauria estat millor encara
trobar un lloc més propens.

En fi, veurem quan arriba el final
i si el podem estrenar per a falles,
o tal vegada gasten bengales
i torna a esdevindre anunci electoral.

En tot cas tocava parlar ja
del museu de les mancances
que venia a ser referencial
i continua tancat per vacances.
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XXVIII Saló Fotogràfic 
“El Món de les Falles”

Faller i mascletada
ANDRÉS CARULL BLASCO

2n premi

Foc i aigua
CÈLIA COLOMER FUENTES

1r premi

Entrada a Sant Josep

EDUARDO ESPEJO REYES

3r premi
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XXVIII Saló Fotogràfic 
“El Món de les Falles”

Falles i olé
LAURA SIERRA SANCHIS

Abú Masaifa

Concurs faller

Nit de Cap d’Any
JOSÉ LUIS LAGARDERA VENTURA

Concurs popular
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XXXIX Concurs del Cartell Anunciador
Falles 2023

La Falla Municipal
SUSANNA MARTÍNEZ GOMAR
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No acceptes la derrota fins que no trobes que sortiràs guanyant.   Joan Fuster.

Premis 
Falles 2022
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Premi Igualtat de Gènere
Mercat

Premi Millor Somriure Cadafal Falla
Benlloch Alexandre VIé

Concurs Primera Part 
Presentació Teatre
1r. Verge del Carme
2n. Corts Valencianes
3r. Cid-Plaça La Trinitat

Concurs Carrosses de Lloguer 
Cavalcada del Ninot Infantil
1r. Sant Feliu
2n. Verge del Carme
3r. Corts Valencianes

Concurs de Carrosses de Confecció 
Pròpia Cavalcada del Ninot Infantil
1r. Abu Masaifa
2n. Ferroviària

Concurs de Carrosses de Lloguer 
Cavalcada del Ninot (Gran)
1r. Sant Jordi
2n. Corts Valencianes
3r. Espanyoleto

Concurs de Carrosses de Confecció 
Pròpia Cavalcada del Ninot (Gran)
1r. Raval
2n. Mercat
3r. Ferroviària

Premi Millor Grup Escènic Cavalcada 
del Ninot Infantil
1r. República Argentina
2n. Raval
3r. Selgas Tovar

Premi Millor Comparsa Infantil
1r. Raval
2n. Abu Masaifa
3r. Verge del Carme
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Premi Millor Grup Escènic Cavalcada 
del Ninot (Gran)
1r. Abu Masaifa
2n. Ferroviària
3r. Raval

Premi Millor Comparsa Cavalcada 
del Ninot (Gran)
1r. Raval
2n. Abu Masaifa
3r. Ferroviària

Premi Millor Coberta de Llibret 
de Falles Xàtiva 2022
Abu Masaifa

Premi al Millor Llibret de Falles
1r. Selgas Tovar
2n. Espanyoleto
3r. Abu Masaifa
4t. Joan Ramon Jiménez
5é. Benlloch Alexandre VIé
6é. Sant Jaume

Premi Millor Decoració de Monument 
Infantil
1r. Abu Masaifa
2n. Ferroviària
3r. Murta Maravall

Premi Millor Decoració de Monument 
(Gran)
1r. Raval
2n. Ferroviària
3r. Abu Masaifa

Premi Millor Crítica Local
1r. Molina Claret
2n. Espanyoleto
3r. República Argentina

Premi Millor Crítica Fallera
1r. Sant Feliu
2n. Sant Jordi
3r. Corts Valencianes
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Premi Monument Infantil
Enginy I Gràcia Secció Tercera
Verge del Carme (1)

Monument Secció Tercera
1r. Verge del Carme
2n. Sant Feliu (2)
3r. Tetuan (3)
4t. Sant Jaume (4)
5é. Passeig Cardenal Serra (5)
6é. Mercat (6)
7é. Corts Valencianes (7)

Enginy I Gràcia Secció Segona
Joan Ramon Jiménez (8)

Monument Secció Segona
1r. Cid-Plaça de La Trinitat (9)
2n. Joan Ramon Jiménez

Enginy I Gràcia Secció Primera
Molina Claret (10)

Monument Secció Primera
1r. Molina Claret 
2n. Murta Maravall (11)
3r. República Argentina (12)
4t. Benlloch Alexandre VIé (13)
5é. Segals Tovar (14)
6é. Sant Jordi (15)

Enginy I Gràcia Secció Especial
Raval (16)

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Monument Secció Especial
1r. Raval.
2n. Abu Masaifa (17)
3r. Ferroviària (18)
4t. Espanyoleto (19)

10

13

16

19

11

14

17

12

15

18
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Premis Monuments Grans
Enginy i Gràcia Secció Tercera
Sant Jaume (1)

Monument Secció Tercera
1r. Sant Jaume
2n. Tetuan Porta Sant Francesc (2)
3r. Cid-Plaça de La Trinitat (3)
4t. Corts Valencianes (4)
5é. Passeig Cardenal Serra (5)
6é. Verge del Carme (6)

Enginy I Gràcia Secció Segona
Murta Maravall (7)

Monument Secció Segona
1r. Murta Maravall
2n. Mercat (8)
3r. Selgas Tovar (9)
4t. Sant Feliu (10)

Enginy I Gràcia Secció Primera
Abu Masaifa (11)

Monument Secció Primera
1r. Sant Jordi (12)
2n. Benlloch Alexandre Vié (13)
3r. Abu Masaifa
4t. Joan Ramon Jiménez (14)
5é. Molina Claret (15)

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Enginy I Gràcia Secció Especial
Raval (16)

Monument Secció Especial
1r. Ferroviària (17)
2n. República Argentina (18)
3r. Raval
4t. Espanyoleto (19)

10

13

16

19

11

14

17

12

15

18
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Escacs
1r. Abú Masaifa
2n. Raval
3r.  Avinguda Selgas

Manilla
1r.  Ferroviària
2n.  Sant Feliu
3r.  Corts Valencianes

Parxís
1r.  Verge del Carme
2n.  Sant Jaume
3r.  Corts Valencianes

Dòmino
1r. Murta Maravall
2n.  Passeig Cardenal Serra
3r.  Benlloch Alexandre VIé

Bac
1r.  Tetuán Sant Francesc
2n.  Sant Jaume
3r.  Raval

Truc
1r.  Murta Maravall
2n.  Ferroviària
3r.  Raval
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RECOMPENSES
DE LES COMISSIONS

FALLA EL CID
RECOMPENSA DE JLF
Francisco García Cubero
 
RECOMPENSES INFANTILS DE JC
Gisela Huerta Cardós
Patricia Adelina Kallai

FALLA TETUAN
MAJORS
BUNYOLS DE COURE
Lucas Monènech González
Carla Moreno Terol 
Raquel Blanco Naval
Fernando Castells Naval

BUNYOLS D’ARGENT
Miguel Jordà Maravall
Carles Perales Arcos 
Anabel Quiralte Garcia

BUNYOLS D’OR
Belen Moreno Rodríguez

FULLES DE LLORER
Carla Roca Bataller

BRILLANTS
Belinda Naval Corts

INFANTILS
BUNYOLS DE COURE
Jade Margoth Duarte
Quim Quiralte González
Hugo Álvares González
Siro Enciso Diez
Migue Jordà Sancarlos
Marina Sancristobal Toledano
Manuel Sancristobal Toledano
Elena Carlota Sancristobal Toledano

Luca Vila Morant
Joaquin Vila Morant
Denis Marzal Pla
Paula Alcocel Cerdà
Èric Hostalets Gandia
Gara Mollà López
Iraya Mollá López
Julia Valls Navarro

FALLA RAVAL
BUNYOLS D’ARGENT
Alvarez Chordá, Pilar
Alventosa Julià, Cristina
Aznar Soler, Vicent
Corts Belinchon, Silvia
Lomas Munera, José Carlos
Perez Tormo, Ruben
Ramon, Kiko Dauden
Rubio Argente, Víctor
Sala Someño, David
Segrelles Pavía, Jose Manuel
Taengua Benet, Blanca
Vicente Toldos, Violeta

BUNYOLS D’OR
Alumbreros Rodríguez, Manuel
Belda Martínez, Clara
Fernández Ibáñez, Neus
García Sánchez, Manoli
Idrissi Yahyaoui Tormo, Kaltoum
Requena Valiente, Miriam
Roca Benito, Sergio
Terol Miralles, Sara

FULLES DE LLORER
Alagarda Vivas, Antonio
Arce Tomás, Javier
Bellver Gisbert, Rubén
Cabanes Navalón, Manuel
Ferrando Vila, Mariví

Només hi ha una manera 

seriosa de llegir, que és 

rellegir. 

Joan Fuster
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Llorens Cremades, Raimon
Maravet Albert, Josep
Molina Solís, Carlos
Molla Castells, Ana
Mora Pascual, Flavia Elena
Moreno Sancho, Julia
Ortega Mateu, Rebeca
Pardo Montes, Amparo
Romero Grau, Inmaculada
Sarrión Martí, Pablo
Tapias Peris, David
Terol Miralles, Andrea
Terol Miralles, Lluís

BRILLANTS
Llorens Cremades, Jaume
Navarro Vidal, Verónica
Santamargarita Pino, Javier
Santamargarita Pino, Patricia
Terol Albert, María

DIST. ARGENT
Balaguer Rosa, Anna
Barrio Sanchis, Aïna
Bellver Vicente, Gala
Bixquert Robres, Héctor
Bosch Llácer, Mar
Díez Sanchis, Blanca
González Pérez, Judith
Llorens Requena, Abril
Marcuello Esparza, Daniella
Marcuello Esparza, Marc
Miguel Trenado, Unai
Sarrión Ferrando, Pol
Serrano García, Kira
Talens Escalante, Edurne

DIST. OR
Arenas Pérez, María
Llorens Requena, Aitana
Martinez Sanchis, Gimena
Montero Camañes, Marta
Sarrión Ferrando, Olga
Sisternes Moreno, Lola

FALLA ESPANYOLETO
MAJORS
BRILLANTS
Dominguez Rivera, Francisco
Gaya Gómez, Almudena
Gil Moncho, Federico
Gutierrez Arnau, Ricardo
Navarro Mestre, Vanessa
Picó Canet, Trinitat
Roldán López, Sandra
Grau Martínez, Miquel Angel
Hernan Perez, Eva
Tormo Perez, Mercedes Maria

FULLES DE LLORER
Alberola Gómez, José Manuel
Álvarez Gallego, José
Carralero Plaza, David
Diego Ventura, Inmaculada
Esteve Dominguez, Juan Fco.
García Morell, Pilar
Solves Monton, Vicenta
Vidal Revert, Maria De Los Desamparados
Albiñana Gallego, Aleixandra
Boils Peropadre, Heliodoro

OR
Crespo Garcia, Ignacio
Juan Noguera, Ricardo
Perales Vila, José
Revert Torremocha, Laura
Vercher Peris, Julia Isabel

ARGENT
Alberola De La Asunción, Joaquin
Barbera García, Armando
Barbera Micó, Modesto
Cerda Ferrero, Cristina
Dauder Vila, Ana Maria
Diego Soler, Enrique
Escribano Sinisterra, Carla
Fernandez Guijarro, Angela
Garcia Perez, Sonia
Garcia Sancho, Maria Elvira
Iborra Casanova, Alejandro
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Martí Rubio, Agueda
Mira Fuentes, Ofelia Maria
Monroig Revert, Carmen
Navarro Garcia, Carmela
Perales Bellver, José Rafael
Perales Pastor, Carmen
Saez Sancho, Natividad
Vicedo Revert, Cristina
 
INFANTILS
OR
Ribes Roldán, Hugo
Pla Valls, Lucas
Mas Perales, Andrea
Gregori Grau, Zaira
Grau Gil, Nàdia
Domínguez Diego, Inmaculada
Díez García, Valeria
Carralero García, Leire
Boils Rus, Helio

ARGENT
Juan Cerdá, Ricardo
Juan Cerdá, Leo
Guerrero Sanchis, Aitor
Grau Gil, Oriol
Gil Bacete, Candela
Fresco Ordiñana, Olivia
Edo Solves, Alysa
Dauder Perales, Josep
Corberán Albiñana, Álvaro
Álvarez Hernán, Manel Josep
Valencia Navarro, Alejandro
Soler Sampedro, Gala
Soler Martínez, Júlia
Soler Bellver, Alba
Sisternes Martínez, Blanca
Ripoll Perigüell, Joana
Ribes Roldán, Sofía
Ordiñana Gramaje, Martín
Moret Roldán, Sara
Mas Perales, Paula

FALLA MERCAT
RECOMPENSA DE JLF
Omar Marti Garcia

BUNYOL D’OR
Tamara Carpintero Alventosa.

BUNYOLS D’ARGENT
Nacho Cantador Terol
Pablo Climent Alvarez
Alba Enguix LLopis
Ismael Ghani Tomas
Josep Moya Vela
Alejandro Nadal Soler
Efren Palop Garcia
Adrian velazquez catala

DISTINTIU D’OR
Andrea Relea Such

DISTINTIU D’ARGENT
Laia Catala Estornell
Miriam Giner Such

SOCARRATS
BRILLANTS
Fina Carpintero Calatayud
Noelia García Vidal
Mª Seo Taengua Fasanar

OR
Susi Salinas Sánchez
Rafael Taengua Amat

ARGENT
Cristina Albuxech Avila

COURE
Cristian Borreda Alventosa
Jose Cardona Martínez
Ignacio Cantador Terol
Angélica Cortés Piera
Lara López Monpo
Sergio Santarremigia Casañ
Alba Sánchez Salinas
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SOCARRADETS
OR
Izan Palop García
Alvaro Pastor Molina

COURE
Guille Estornell Rosenova

FALLA REPÚBLICA ARGENTINA
RECOMPENSA DE JLF
Ricardo Duet Aliques

SOCARRAT DE BRILLANTS
Jesús Fèlix Soler Valls

SOCARRAT D’OR
Teresa Ferrando Català
Enrique Ferrer Burgos
Pilar Tormo Esteve

SOCARRAT D’ARGENT
Carlos Arriaga Perucho
Carles Climent Valor
Gabriel González Martínez
Neus Martínez Tortosa
Miguel Angel Oltra Almiñana

SOCARRAT DE COURE
Ana Albert Amorós
Pablo Andrés Alvarez
Andreu Casesnoves Andrés
Guillem Casesnoves Andrés
Víctor Fitó Tormo
Rosana Gregori López
Mar Iborra Naval
Carlos Pitarch Sánchez

BUNYOL D’OR I BRILLANTS 
AMB FULLES DE LLORER
M. Lluïsa Garcia Bataller
Óscar Iborra Mollà
Roberto Rejón Asenjo
Vicent Tormo Aldeguer
M. Pilar Tormo Esteve

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
Sílvia Amorós Rubio
Mónica Beltrán Esteban
Esther Pardillos Baldrés

BUNYOL D’OR
Raquel Hernández Ferrando
Tatiana Moreno Martínez
Pilar Vinaches Ballester

BUNYOL D’ARGENT
Carla Calatayud Fuster
Fernando Casesnoves Andrés
Macarena Díez Tormo
Sergio Estarlich Sanz
Marta Ferrer Esplugues
Gabriel Pla Grau
Alexandre Soler Casesnoves
Carmen Vila Boronat

INFANTILS
SOCARRADET D’OR
Inés Iborra Naval

SOCARRADET D’ARGENT
Carme Ballester Sánchez
Carme Estarlich San Cristóbal
Enrique González Palop
Jordán Jordà Martínez
Olivia Llin Sanjurjo
Emma López Cerdà
Carlota Martín Tudela
Juliana Ramírez Vera
Marta Torregrosa Perucho
Valentina Banyuls Ventura
Blanca Gozalbes Pastor
Elsa Oltra Gregori
Jan Pla Canet
Helena Reynau Calvo
Angela Tudela Tormo
Arnau Vidal Vercher
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DISTINTIU D’OR
Cesc Duet Moreno
Victòria Serra Barberà
Anna Torregrosa Perucho

DISTINTIU D’ARGENT
Ana Gallego Agustí
Martina Pallàs Beltrán
Adriana Rizo Bonora
Paula Sanz Vidal

FALLA AVINGUDA SELGAS
MAJORS
BUNYOL D’ARGENT
Eliseo Donat Lleó
Cristina Esparza Climent
Loles Merino Roncero
Dámaso Mollá Galán
Raúl Pérez Arenas
Javier Pérez Monfort
Ignacio Richard Pont

BUNYOL D’OR
Paula Albiñana Moral
Ana Arnau Orts
Amanda Borrás Tormo
Andrea Martí Mejías
José Francisco Pérez Nadal
Francesc Roca Fabra
Violeta Sanchis Ballester
Andrea Tomás Terol

BUNYOL AMB FULLES DE LLORER
Juan Vicente Agustí Pla
Mª Pilar Ávalos Gil
Clara Corts Jover
Miguel López Ochoa
Aleixandre Monzó Postigo

BUNYOL AMB BRILLANTS 
I FULLES DE LLORER
José Cantador Maset
Sonia Cebrián Fajardo
Jorge Peinado Tolosa
Maria Rendón Garrido

Paqui Sánchez Torres
Paqui Terol Mena
Elsa Tormo Barberá
Mª José Torres Navajas

INFANTILS
DISTINTIU D’ARGENT
Ángel Artigues Pérez
Bruno Artigues Pérez
Noa Bellver Pelegero
Carlos Benavent Vila
Jorge Benavent Vila
Arnau Donat Cebrián
Claudia Lara Zorraquino
Irati Merino Richart
Ángela Mora Roselló
Gina Pastor González
Paula Pérez Monzó
Gerard Peropadre Rendón
Iker Tomás Pérez

DISTINTIU D’OR
Mateo Agustí Corts

RECOMPENSA
Francesc Roca Fabra

FALLA FERROVIÀRIA
INFANTILS
BUNYOL D’ARGENT
Triana Álvarez  Gandía
Marco Balaguer Márquez
Adriana Cañete Gasó
Aleix Carbonell Bachiller
Ana Fernández Huerta
Cesc Fitor Llopis
Xavi Lluch Pascual
Jana Márquez Pérez
Pablo Miñana Almiñana
Sofia Penalba Martinez
Aday Perelló Pérez
Laia Pitarch Taengua
Carla Taengua Saez
Alma Tordera Boils
Sofia Vynyarska
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BUNYOL D’OR
Daniela Bernabeu Santamargarita
Cayetana Bolinches Arnau
Paz Cabanes Corberan
Noah Climent Gimenez
Salvador Iborra Soler
Carles Lluch Pascual
Alexia Masip Madrid
Nicolau Mateu Cortell
Gonzalo Navarro Llorens
Pilar Perales Carabella
Sergio Perales Quiles
Daniel Perelló Pérez
Concheta Pérez Beltrán
Jordi Pitarch Taengua
Xavi Ribera Silva
Mónica Sánchez Agustí
Amparo Sanchis Agustí
Guillem Siles Sanz
 
MAJORS
BUNYOL D’ARGENT
Clara Vila Aparisi
Miriam Tapia Pérez
Esther Musoles Tornador
Francisco Mota Arévalo
Carla Maronda Tomás
Blanca Lluch Salinas
Jose Luis Grau Ferragut
Jordi González Aranzueque
Lorena Giménez Sanchis
Yaiza Garzando Camarasa
Leticia García Sanchis
Mª del Carmen Calatayud Bolinches
Alba Bellver Aparici
Montse Bataller Climent
Jose Enrique Aguilar Cháfer
 
BUNYOL D’OR
Andrea Plá Roselló
Teresa Perales Isern
Victor García Rovira
Laura Aranda Chulia
 

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
Mª Carmen Reig Blesa
Carla Marzal Pardo
Marta Márquez Hernández
Javier Guaita Delgado
 
FALLA BENLLOCH
INFANTILS
DISTINTIU DE COURE
Pep Cerda Gorba
Nayla Fernandez Fuster
Lucía Sanchez García
Nico Sansano Fuster

DISTINTIU D’ARGENT
Jaume Benages Carballo
Álvaro Gisbert Benet
Nacho Pérez Sanvictorino

DISTINTIU D’OR
Jaume Peinado Grau
Angie Marcela Valero Valdivieso

SOCARRADETS
ARGENT
Joan Benages Carballo
Héctor Gisbert Benet
Jaume Peinado Grau
Angie Marcela Valero Valdivieso

COURE
Daniel García Martínez
Hugo González Cosme
Saúl González Cosme

MAJORS
BUNYOL DE COURE
Marta Belda Pla
Teresa Benet Sanvictorino
Carlos Enrique Gargía Alabor
Joaquin Herencia Rando
Andrea Hurtado Mullor
Carme Torregrosa Orts
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BUNYOL D’ARGENT
Marina Ciscar Soler
Gloria Ciscar Soler
Ana Isabel Gaya Pla
Lilaya Navalon Martínez
Lucia Sanvictorino Català

BUNYOL D’OR
Carmen Benet Sanvictorino
Rafael Gil Moncho
Andrea Simón Pla

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
Maria Jose Gorba Marti

BUNYOL D’OR I BRILLANTS
AMB FULLES DE LLORER
Maria Amor Bolinches Vidal

SOCARRATS
ARGENT
Ángel José Sánchez Palop
Gemma Richart Soler
Noelia Carballo Zorraquino
Ana Martínez Agustí
Alejandro Borreda Alventosa
Héctor Benavent Martínez
Jordi Benages Fons

COURE
Joaquín Heredia Rando
Estefania Gozalbes Almazan
Aitana García Cucarella
Carlos Enrique García Alabor
Carmen Benet Sanvictorino

RECOMPENSA DE JLF 
Joffre David Valero Collahuazo

FALLA SANT JAUME
RECOMPENSA DE JLF
Miquel Ferrano Vila

FULLES
Maria Beltran Ferrero
Daniela Gimeno Ceballos
Milagros Mompo Sanchez
Beatriz Perez Valera

BUNYOL D’OR
Aitor Fuentes Lopez
Jose Francisco Gallego Arias
Sergio Rico Bosca

BUNYOL D’ARGENT
Natalia Barrios Gosalbes
Maria Bonet Gimenez
Manolo Caballero Luna
Laura Carrillo Barber
Mª Teresa Mompo Sanchez
Paula Patiño Lopez
Maria Perez Prats
Antonio Puchades Mompo
Alejandro Vallin Frances
DISTINTIU D’OR
Martina Alcover Gil
Aaron Fasanar Cerda
Noa Feo Girones
Emma Momparler Gimeno

DISTINTIU D’ARGENT
Alba Fasanar Cerda
Marc Garrido Pueblas
Nela Garrido Pueblas
Axel Jorge Tudela

SOCARRATS
BRILLANT
Estefania Gil Esparza
Francisca López Descals

OR
Beatriz Pérez Valera
Daniela Gimeno Ceballos
Francisco Cháfer Ciscar
Marian Adame Nadal
Miquel Ferrando Vila
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COURE
Estefania Pueblas Mira
Mª del Mar Vila Pastor
Natalia Cerda Montagud
Vanesa Escobar Abad
Juan Blanco Colotto
Ana Esparza Herrero
Norberto Antolí Flores
Salvador Agustí López
Raquel Camarasa García
Nuria Mas Cloquell
Joaquin Llácer Esplugues

SOCARRADETS
OR
Noa Esplugues Sousa

ARGENT
Martin López Juan
Lara Poveda Pardo

COURE
Carlota Balaguer Velasco
Abril Balaguer Velasco
María Balaguer Alfonso
María Grau de Luna
Tiago Fores Pueblas

FALLA MOLINA CLARET
INFANTILS
RECOMPENSA DE JLF
Àngela Sánchez Tormo

BUNYOL DE COURE   
Xavi Vercher i Mallol 

BUNYOL D’ARGENT
Marc Baraza i Ventura
Amelia López i Gandia
Jorge Martínez i Sánchez
Bianca Padilla i Llácer

SOCARRADETS
ARGENT
Guillem Baraza Ventura
Goya Fasanar Taboada
Gorka García Ventura
Blanca Juanes Gil
Bianca Padilla Mallol
Carlota Vercher Mallol
Paula Victòria Benavent

COURE
Cayetana Balaguer Pascual
Lyam Gisbert Jordà
Carmen Tormo Benavente
Xavi Vercher Mallol

MAJORS
BUNYOL DE COURE
Álvaro Gironés i Soriano
Pablo Herrerías i Beneito
Àngela Mallea i Sarasol
Julia Mallea i Borrás
Julia Martínez i Garcia
Alejandra Mompó i Mateu

BUNYOL D’ARGENT
Josep Agustí i Bordera
Pilar Barberá i Aranda
Carla Boluda i Bonora
Reyes Camarasa i Aranda
Nicolás Díaz i Marchirant
Marta Díaz i Martínez
Maria Esteve i Sánchez 
Sandra Garcia i Gosalbes
Patri Garcia i Vela
Ana Gironés i Soriano
Javier Gironés i Ballester 
Sara Martí i Cháfer
Ana Martínez i Giner
Carlos Pascual i Garcia
Elena Penalba i Martínez
Pablo Lluch i Castells  
Julia Ferrandis i Boluda 
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BUNYOL D’OR
David Alcañiz i Richart
Júlia Ferrandis i Boluda
Javi Ferrero i Català
Rafa Llácer i Climent
Pablo Lluch i Castells
Alba Pedro i Calabuig
Vanesa Benavent i Bataller
Francis Victòria i Signes 
Bunyol or i fulles de llorer:
Toni Vercher i Vercher
Laia Baraza i Lorente 
Marta Benavent i Climent
Vanesa Benavent i Bataller

BUNYOL D’OR I BRILLANTS
Inma Bordera i Moscardó
Marlén Bru i Murillo
Mari Carmen Mateu i Payás

SOCARRATS
BRILLANTS
José Agustí Martínez
Gema Beneito Navalón
Fernando García Llácer
Begoña Taboada Tomé
Eladio Tudela Aguilar
Maria José Ventura Moral

ARGENT
José Luis Mollà Rodríguez

COURE
Alba Tomás Badenes
Paula Tormo Garrigós

FALLA JOAN RAMON JIMÉNEZ
RECOMPENSA DE JLF
Juani Martínez i Paton

DISTINTIU DE COURE
Victoria Viñes i Ruiz

DISTINTIU D’ARGENT
César Cervera i Ibáñez

Dídac Gramaje i Llorens

DISTINTIU D’OR
Ximo García i Ibáñez

BUNYOL D’ARGENT
Angel Barbera i Pardo
Mikaela Choque i Viroche
Marisol Ricart i Tolosa

BUNYOL D’OR
Magdalena Canet i Borreguero
Aida Richart i Sanchez

BUNYOL OR I FULLES LLORER
Angela Borreguero i Hervas
Pedro Gil i Valero

BUNYOL DE BRILLANTS
Juani Martínez i Patón

SOCARRATS 
BRILLANTS
Juan José Correas Díaz

OR
Manoli Ibáñez Casanova

ARGENT
Angela Gil Borreguero

COURE
Christian Llopis Pérez
Carlota Cuquerella Tortosa
Candela Tortosa Balaguer

SOCARRADETS 
ARGENT
Axel Sentandreu Ortega
César Cervera Ibáñez

COURE
Alvaro Jiménez Tomás
Victoria Viñes Ruíz
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FALLA SANT FELIU
RECOMPENSA DE JLF
Aitana Mateu Chapi

BRILLANTS
Bataller Sanclemente, Anabel
Bataller Sanclemente, Rosa Ma
Boluda Perez, Marga
Cortell Lladosa, Jose Ma
Roca Aliaga, Rosa Ma
Roca Aliaga, Susana

FULLES
Casanova Richart, Maria
Mari Pardo, Luis
Pinos Peris, Paula
Pla Moscardo, Fco. Javier

OR
Esplugues Barbera, Pau
López Tormo, Sara
Martinez Sinisterra, Laura
Soriano Gil, Maria
Vidal Perez, Ivan

ARGENT
Ferrando Molla, Sara
Ferrer Bello, Inma
Gimenez Lopez, Sergio
Grau Gimeno, Alba
Llopis Prats, Marta
Mateu Chapi, Aitana
Pérez Aguilar, Arturo José
Pinos Peri, Merche
Roca Chapi, Andreu
Roldan Martinez, Ivan
Velasco Vila, Sergi

INFANTILS
OR
Benito Ferrando, Arnau
Tormo Bautista, Pablo
Vidal Lopez, Xavi
Argent Inftanils:
Aliaga Tomas, Adrià

Aliaga Tomás, Gerard
Benito Ferrando, Aitana
Moscardó Roca, Valentina
Pavia Pinos, Martín
Perez Llopis, Marc
Simon Perucho, Noa

FALLA VERGE DEL CARME
RECOMPENSA DE JLF
Isabel Rodriguez Albal 

INFANTILS
OR
Merlos Diaz, Maria
Carpio Correas, Daniela

ARGENT
Moran Sanz, Ona

MAJORS
FULLES
Molto Jimenez, Jose Fernando

OR
Peris Merlo, Elena
Perez Ramirez, Jose Luis
Marave Esteve, Jorge
Taengua Agusti, David

ARGENT
Ramirez Soler, Fermin
Pino Sabater, Carlos
Benavent Molina, Sergio

FALLA SANT JORDI
INFANTILS
BUNYOLETS D’ARGENT
Blanca Bonet i Delegido
Ruth Tormo i Soler
Julia Villanueva i Pastor
Mercedes Zapata i Diaz

SOCARRADETS
OR
Aitana Pelegero Pérez
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ARGENT
Blanca Bonet Delegido
Reyes Guirado Borrás
Ruth Tormo Soler
Mercedes Zapata Díaz

COURE
Angela Tudela Tormo

MAJORS
BUNYOLS D’ARGENT
Daniel Alamán i Gilabert
Álvaro Caldes i Gandia
Sara Chulià i Angulo
Carlos Daudén i Ramón
Javier Galán i Patiño
Jorge Martí i Manzano
Jaume Mateu i Ripoll
Isabel Moscardó i Suñer
Júlia Moscardó i Suñer
Patricia Ramos i Morcillo
Irene Sala i González

FULLES
Sandra Arce i Tomás

BRILLANTS
Laura Alcaraz i Gallego

SOCARRATS
OR
Andrea Delegido Terol
Mercedes Tomás Pastor

COURE
Noelia Llácer Soler
Mireia Juan Vulla
Estela Martí Ramos
Isabel Suñer Hermosilla

FALLA ABÚ MASAIFA
INFANTILS
OR
Perucho Soler, Alba
Pavia Solves, Adrián

Núñez Pla, David
Giner Guarner, Sara

ARGENT
Martínez Santos, Maria Lucía
Martínez Santos, Francisco
Beltrán Giner, Sofia
Arriaga Signes, Helena

MAJORS
BRILLANTS
Vila Soro, Nieves

FULLES
Viñes Más, Andrés Luis

OR
Pascual Pardo, Andrea
Jiménez Toribio, Ana
Hernández Fernández, Laura
González Morell, Lorena
García Pons, Vicent
Fuster Fabra, Lara
Cabanes Martínez, Inmaculada

ARGENT
Martínez Almiñana, Luis
Catalá Bosch, Eva
Calatayud Martí, Minerva

FALLA MURTA MARAVALL
RECOMPENSA DE JLF 
Cristina Peris Argudo 

INFANTILS
OR
Castellano i García, Laia
García i Santamargarita, Julen
Martorell  i Giménez , Gerard
Morell i Juan, Alberto
Oltra i Peris, Sofia
Tormo i Taengua, Paula
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ARGENT
Argente i Juan, Ferran
Llopis i Pérez, Estela
Llorens i Companys, Hugo
Moscardó i Cerdá, Alba
Sebastiá i Perucho, Luca
Zorraquino i Pérez, Lara

MAJORS
BRILLANTS
Albiñana Navarro, Rafael
Gabanes Iniesta, Mar
Castellano Tudela, Pepe
Chuliá López, Laura
Colomer Camus, Susana
Juan Sarión, Rosa María
Tormo Richart, Neus

FULLES
Amorós Salinas, Joano
Garcia López, Rebeca

OR
Guerrero Perucho, Raquel
Horcajuelo Sanchis, Raquel

FALLA CORTS VALENCIANES
INFANTILS
DISTINTIUS D’OR
Ximo Molla i Martinez

DISTINTIUS D’ARGENT
Bianca Ballester i Cerda
Alba Belda i Mari
Amparo Gomez i Armero
Ferran Molla i Martinez

DISTINTIUS DE COURE
Arnau Belles i Ballester
Bryan Galeano i Dudau
Martina Castagno i Sisternes
Martina Gomez i Gil
Mia Castells i Oltra
Estefania Ribot i Sanchez
Alvar Chafer i Martinez

Danae Rosello i Sala
Carles Fuster i Paton
Jimena Tomas i Duarte
Julia Fuster i Paton

SOCARRATS
COURE
Rubén Tapia Sánchez
Rubén Gutiérrez Peña
Oscar Tomás García
Roberto Muñoz Fuster
Eduardo Barberá Marco
Víctor Soriano Sanchis
Joan Zinveliu
Marta Labrador Berenguer

SOCARRADETS
ARGENT
Ferran Molla Martínez
Enzo Requena Torregrosa
Shaila Zinveliu Vendrell
Alba Belda Nari
Ayla Ledesma Carmona
Vera García Real
Martina Gómez Gil

COURE
Africa Barberá Fabra
Aitor Barberá Fabra
Arnau Belles Ballester
Paula Mas Borrás
Ainara García Sancho
Allegra Requena Torregrosa
Mia Castells Oltra
Danae Rosello Sala
Jimena Tomás Duarte
Thiago Tomás Duarte
Yasmin Ledesma Carmona

RECOMPENSA 
DE LA JUNTA LOCAL FALLERA
Pablo Balaguer Peris
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Fotografies de grup
de les comissions
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FALLA EL CID PLAÇA DE LA TRINITAT

FALLA TETUAN PORTA DE SANT FRANCESC
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FALLA DEL RAVAL

FALLA ESPANYOLETO
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FALLA PLAÇA DEL MERCAT

FALLA REPÚBLICA ARGENTINA
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FALLA AVINGUDA DE SELGAS I ADJACENTS

FALLA FERROVIÀRIA
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FALLA BENLLOCH ALEXANDRE VIÉ

FALLA SANT JAUME
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FALLA MOLINA CLARET

FALLA JOAN RAMON JIMÉNEZ
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FALLA SANT FELIU

FALLA VERGE DEL CARME I ADJACENTS
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FALLA SANT JORDI

FALLA ABÚ MASAIFA
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FALLA MURTA MARAVALL

FALLA PASSEIG CARDENAL SERRA
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FALLA CORTS VALENCIANES
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Resum gràfic
de l’any faller

2022



JL
F

192

PRESENTACIÓ
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CAVALCADA
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PASDOBLE

VIOLÈNCIA MASCLISTA
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CRIDA
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OUS
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DANSADA

MASCLETÀ
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PLANTÀ
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DIA 16 DE MARÇ
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DIES 17 I 18 DE MARÇ
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DIA 19 DE MARÇ
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SANT JOSEP · ABRIL
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COMIAT
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Guia 
comercial
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MATERIALES  Y HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

CONTENEDORES PARA ESCOMBROS

C/ Ronda Sequia de la Vila 11 · 46800 XÀTIVA
Tel. 96 228 10 10
Móvil 626 144 345

pedidos@mafercon.es

WWW.MAFERCON.ES
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C/ Mateo Pueyo, 16 - Xàtiva

670.359.574

       

@habito__    @angelfdezpf

C/ Mateo Pueyo, 16 - Xàtiva
670.359.574

       

@habito__    @angelfdezpf

C/ Mateo Pueyo, 16 - Xàtiva
670.359.574

       

@habito__    @angelfdezpf



Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.
*205 contactos de Mystery Shopper mediante canales a distancia y 2.000 entrevistas online. 

Trabajo de campo realizado entre Mayo y Julio de 2021. Más información en: www.lideresenservicio.com/metodología/ 

Carretera de Simat, 58 
46800 Xativa, Valencia

962 270 161 Pide cita
Años

Red
de talle

res

Bosch Car Service  
Talleres Saetabis Multimarca
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