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Quan el novembre passat 
la UNESCO aprovava la 

declaració de les Falles com 
a patrimoni immaterial de la 
humanitat, culminava un anhel 
col·lectiu que és fruit del treball de 
moltes generacions de valencians 
i valencianes que, gràcies al seu 
esforç creatiu, han generat un espai 
cultural digne de ser preservat.

Tal com recull l’expedient presentat 
davant la UNESCO per a explicar la 
nostra festa, amb el pas dels segles, 
les Falles han anat transformant-se 
en paral·lel a l’evolució de la societat 
valenciana que les va crear al seu 
caliu. Com en tantes altres coses, la 
innovació ha sigut la millor aliada 
de la mateixa tradició, adaptant-la a 
cada temps i garantint així la seua 
pervivència fins als nostres dies.

És així com s’ha anat configurant 
un llegat format per l’ús popular 

de l’espai públic, la música de les 
nostres bandes i colles, els llibrets i 
tota la literatura fallera en valencià, 
la indumentària, l’art pirotècnic i per 
descomptat, la tècnica dels nostres 
artistes fallers, que són els elements 
que ens han permés obtindré este 
reconeixement mundial.

I és la suma d’estos elements la 
que fa que les Falles siguen molt 
més que una festa, que siguen un 
motor econòmic, social i cultural 
fonamental per a València i tantes 
altres localitats del nostre territori. 
Una xarxa veïnal que cohesiona i 
vertebra. Una peça imprescindible 
per a comprendre una identitat 
plural com la valenciana. La 
festa gran de València. Una festa 
valenciana que ara és, també, 
universal.

De fet, la declaració de les Falles 
com a patrimoni de la humanitat ha 

de servir d’estímul per a projectar 
amb força la imatge de les Falles al 
món, tots els seus valors creatius: 
l’ús popular de l’espai públic, els 
llibrets i tota la literatura fallera en 
valencià, l’art pirotècnic, la música 
de les nostres bandes i colles, la 
indumentària i, per descomptat, la 
tècnica dels nostres artistes fallers.
 
Però, al mateix temps, este 
reconeixement ha de servir també 
per a potenciar la cohesió social 
al voltant de les Falles entre els 
valencians i les valencianes, perquè 
esta és i serà sempre la millor 
garantia del seu futur. Una cohesió 
social que els milers de fallers i 
falleres —com a principals gestors 
de la festa— tenim el deure moral 
de promoure i ampliar al conjunt de 
la societat valenciana. Una cohesió 
sincera que poques coses com la 
cultura festiva de les Falles pot 
generar.

És així com el repte compartit 
d’esta candidatura ha d’entendre’s 
també com una oportunitat per a 
procurar l’excel·lència de la festa. 
Una oportunitat per a aprofitar tot 
el potencial que tenen les Falles. Per 
a buscar sempre la màxima dignitat, 
per a eixamplar la seua base social 
i acollir en esta cada vegada més 
gent, per a promoure el seu estudi 
i coneixement, per a explicar-
les, i per a fomentar i protegir els 
elements més genuïns. Només així 
aconseguirem que les Falles siguen, 
cada vegada més, la festa de tots i 
de totes.

PERE FUSET I TORTOSA
Regidor de Cultura Festiva de 
l’Ajuntament de València
President de la Junta Central Fallera

Gràcies a Pere Fuset Tortosa, 
President de Junta Central 

Fallera, per la seua implicació 
en el nostre llibret.

LES FALLES
Patrimoni Immaterial de la Humanitat

TOTHOM SAP QUE AQUEST ÈS UN ANY ESPECIAL, 
PERQUÈ TENIM DE PRESIDENTS  A ONCLE I NEBOT.

De segur serà un ple d’anèctotes i bons records. Els desitgem de 
tot cor que visquen unes falles memorables.



Estimats fallers, amics i veïns,

Tinc el gran plaer de dirigir-me a 
vosaltres de nou, després de tres 
anys del meu últim exercici com 
a president. L’amor a aquesta festa 
de les falles m’ha fet tornar al 
capdavant de la comissió i accepte 
aquest càrrec amb alegria però 
també sent conscient de l’enorme 
responsabilitat que té.

Enguany, no hi ha dubte que hem 
fet un gran esforç d’acostament a 
tots vosaltres. L’esperit de la nostra 
directiva i de la nostra comissió és 
crear una gran falla amb esforç i 
dedicació per a ser reconeguts com 
una falla important en la nostra 
festa.
L’expressió viva de Camí Nou de 
Picanya és aquest llibret. Des d’ací 
volguera donar les gràcies a la meua 
benvolguda comissió per “Fer Falla”, 
sense el vostre esforç, el somni dels 

nostres representants no tindria 
la màgia que ha tingut, i encara 
ens queda la gran setmana fallera 
i vull invitar a tot el Barri de Sant 
Isidre a gaudir plenament d’aquesta 
setmana tan bonica per a tots.

Aprofite l’ocasió per a agrair a les 
meues Falleres Majors, Sandra 
Izquierdo Sanz i Sara Jarque Ávila, 
els esplèndids moments viscuts 
junts. Amb elles he compartit dies 
inoblidables, des del primer minut 
han destacat amb llum pròpia en 
tots els actes i han sabut portar el 
nom de la nostra falla fins al seu 
màxim esplendor. Besets de tot cor 
per a les dues.

I que dir del President Infantil? 
El meu nebot David Guerra 
Hernández, estàs sent un president 
molt gran, amb lo xicotet que eres i 
és que el teu cor és tan gran... Estic 
tan orgullós de tu i de lo bé que ho 

estàs fent. El somni de compartir 
la màgia de les falles junts s’està 
complint i no vull que mai t’oblides 
de lo molt que t’estime David.

Per finalitzar vull agrair també 
als anunciants i abonats el seu 
gran esforç perquè a pesar de les 
adversitats del dia a dia continuen 
recolzant-nos  en el nostre llibret 
que enguany compleix 36 anys 
d’història.

Ha arribat l’hora d’eixir al carrer 
i gaudir de la música, la pólvora, 
la llum i dels nostres monuments 
fallers, en un any ple d’alegria 
perquè la festa més bonica del món 
ja és Patrimoni de la Humanitat. 
Una festa viva, amb passat, present i 
un futur etern.

Vos desitge unes bones falles 2017 
a tots.

ANDRÉS HERNÁNDEZ 
GARCÍA.

SALUDA PRESIDENT 
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Andrés va ser president a l’any 2014 i aquest any torna de nou a dur la direcció de la nostra comissió 
amb més experiència i amb més ganes que fa uns anys
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Benvolguda família fallera

Un any més estem a les portes 
de les festes falleres. Alegres i 
il·lusionats però també conscients 
de la gran responsabilitat que 
suposa el compartir amb la 
humanitat el compromís amb les 
nostres festes josefines, fent-nos al 
seu torn partícips de la creativitat 
col·lectiva i el projecte comú que 
estem disposats a viure i a disfrutar, 
com sempre ha sigut, i ara més 
encara, doncs, ja sóm Patrimoni 
Inmaterial de la Humanitat.

Agraïr-vos, de tot cor, l’esforç, 
treball i dedicació que al llarg de 
l’exercici heu demostrat en cada 
acte, en cada moment. Sentir-vos 
tan prop de mi m’ha fet reafermar 
el meu sentiment de carinyo cap 
a esta falla i la seua comissió, 
al mateix temps que sentir-me 
partícip d’esta gran família.

Se’m fa difícil explicar amb 
paraules el que vaig sentir quan, 
des de ben xicoteta, vaig entrar per 
primera vegada en el nostre casal, 
però el que sí que em resulta fàcil 
és el presumir i sentir-me orgullosa 
de la meua falla i la meua comissió 
allà per on vullga que vaja.

La història de nostra Falla s’ha anat 
forjant a través dels anys amb foc, 
pòlvora i art. Este any 2017 és molt 
important per a mi ja que per fi 
s’ha fet realitat el meu somni, ser la 
Fallera Major d’esta comissió i passar 
a formar part, junt amb vosaltres, 
d’eixa meravellosa història.

A mes, des d’ací m’agradaria donar 
les gràcies a la meua família, a 
la directiva, a tota la comissió i 
als meus amics pel seu suport i 
col·laboració en tots els actes, que 
des del primer dia han fet possible 
que duguera a terme el meu somni 
i que amb la seua il·lusió han fet 
que siga inoblidable. Durant tot 
l’exercici he estat acompanyada per 
Andrés que ha cuidat de mi en tot 
moment i també per Sara i David, 
junts hem passat moments màgics, 
tot i que estic segura que el millor 
està per vindre.

Aprofite l’ocasió per animar a tota 
la comissió i al veïnat a gaudir de la 
festa i a viure intensament les Falles 
2017, així com a participar en tots 
els actes i activitats que s’ofereixen.

Vixca la Falla Camí Nou de Picanya 
Nicolau Primitiu i adjacents !!!

Vixca València !!!

CRIDA FALLERA MAJOR 2017

SANDRA IZQUIERDO I SANZ
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Sandra és fallera de la nostra comissió des de fa molts anys

AQUEST ERA EL SEU GRAN SOMNI I PER FI ENGUANY HA ACONSEGUIT FER-HO 
REALITAT… I ESTÀ DISFRUTANT  AL MÀXIM
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PARLANT AMB LA NOSTRA FALLERA MAJOR 2017

Sandra és una estrela i per això hem fet de paparazzi i tenim unes fotos seues en 
exclusiva

LAURA: Com te vas sentir el dia que en 
ta casa es va prendre la decisió que series 
la pròxima Fallera Major?

 SANDRA:  Va ser un moment 
inoblidable… Quan  m’ho van dir no m’ho 
creia, perquè encara que sempre havia 
volgut ser Fallera Major pensava que seria 
d’ací a moltíssims anys. Pensar que seria jo 
i que seria ja era una sensació màgica.

PILAR: Com estàs vivint tots estos mesos 
des de que et  van nomenar Fallera Major?

 SANDRA: Estan sent uns mesos molt 
intensos, carregats d’emocions i plens 
de moltíssima il·lusió. Estic vivint cada 
moment al màxim i no em perd cap acte.  
Poder compartir totes estes sensacions i 
emocions junt amb la meua família, els 
meus amics i la meua comissió està sent 
increïble.

LAURA: Has acabat la carrera en 
Comunicació Audiovisual i actualment 
treballes en  Mencanta  Brand, com 
compagines això de treballar i ser Fallera 
Major?

 SANDRA: Doncs, quan alguna cosa 
t’agrada de veritat  traus temps de qualsevol 
part. Sóc una persona organitzada i això 
em permet gestionar-me el temps de la 
millor manera possible i traure el màxim 
profit de tot.

LAURA: A més donaves classes 
extraescolars de  ball, gimnàstica rítmica 
i continues actuant amb el teu grup de 
teatre  Komos, de veritat  Sandra, com  
ho fas?

 SANDRA: Tot el que faig m’agrada de 
veritat, per això traure temps no és difícil. 
Només cal tindre  ganes i molta il·lusió… 
eixos són els ingredients més importants 
per a  aconseguir-ho.

PILAR: Se t’està fent  curt l’any?

 SANDRA: Mira que m’havien avisat de que 
passava molt ràpid, però no m’imaginava 
que fóra a ser tan cert. Tant la proclamació 

com la presentació les veia molt lluny i ja 
han passat! De veritat  passa volant…

PILAR: Com et  sents al saber que les  
Falles estan tan prop?

 SANDRA: Il·lusionada, molt il·lusionada. 
Estes  falles seran distintes i és meravellós 
poder  disfrutar-ho junt amb els meus 
amics i la meua comissió. Saber que estan 
tan prop fa que em senta nerviosa i feliç. 
Tinc moltíssimes  ganes que arriben, però 
no vull que passen… perquè com he dit 
abans tot  passa molt ràpid i és  un somni 
que estic vivint amb els ulls ben oberts.

LAURA: Quin és el moment de la 
setmana fallera que esperes amb més 
il·lusió?

 SANDRA: Espere amb emoció cada dia 
de la setmana fallera, però si haguera 
de triar un en concret seria sens dubte 
l’ofrena. Vorer a la La Mare de Déu sempre 
m’emociona, i enguany vore-la amb la 
banda de Fallera Major i junt amb la meua 
comissió… serà un moment d’eixos que em 
deixen sense paraules.

PILAR: Esperaves que enguany  fora a ser 
tan especial com ho està sent?

 SANDRA: M’esperava que fóra  bonic, 
però no m’hauria pogut imaginar que fóra 
a ser tan perfecte. Ser Fallera Major era  
allò que sempre m’havia fet moltíssima 
il·lusió, però el poder  compartir-ho amb 
gent tan meravellosa és el que  ho convertix 
en  un somni més especial.
 
LAURA: Sabem que tens molta família, 
però ens  han comentat que la teu iaia és 
una de les culpables que enguany sigues 
Fallera Major, és veritat que és una de les 
persones que ho està vivint d’una manera 
més especial?

 SANDRA: Sí, la meua iaia està vivint 
aquest any amb moltíssima il·lusió. Sempre 
m’acompanya en tots els actes que pot i fa 
que siguen moltíssim més inoblidables per 
a mi. Està disfrutant moltíssim i això fa que 
jo  ho disfrute encara més, perquè vorer 

que la tinc al meu costat és de les coses que 
més m’emocionen.

LAURA: De tots els actes que has tingut 
fins ara, quin posaries en primer lloc? 
Encara que sabem que tots han sigut 
molt especials per a tu…

 SANDRA: És cert, tots han sigut molt 
especials. Cada acte portava molt  treball 
darrere i només tinc paraules d’agraïment 
cap a totes aquelles persones que han 
fet que  visquera moments tan màgics. 
Si haguera de destacar algun dia seria 
probablement la proclamació.  Va ser un 
acte carregat de màgia, cada detall estava 
tractat amb molta cura i  a cada pas que 
donava em donava compte de tot el treball 
que hi havia darrere. A més vaig sentir 
molt a prop a la meua comissió, els meus 
amics i la meua família.  Va ser un acte 
molt emocionant…

PILAR: Què ens pots  comptar dels teus 
representants? Sabem que vos emporteu 
genial,  compta’ns.

 SANDRA: Els he agafat moltíssim d’afecte. 
Són tres personetes encantadores i em  sent 
molt afortunada de poder compartir aquest 
any junt amb ells. Andrés és molt  atent amb 
mi, sempre està pendent de tots els detalls, 
perquè jo  estiga i em senta més còmoda en 
qualsevol situació. Sens dubte es preocupa 
perquè estiga molt agust i la veritat que  
ho aconseguix amb la seua presència 
perquè és una persona encantadora. El 
seu nebot i el meu Presi Infantil és un 
amor. Em fa sentir una princesa i sempre 
té un somriure que regalar-me. Contagia 
alegria, saber estar, dolçor, afecte… tot són 
adjectius positius per a  descriure-lo. I com 
no… Sara, la meua xicoteta princeseta, una 
xiqueta encantadora, tímida i molt dolça 
que cada dia em sorprén més. Com veus 
no em falten raons per a voler-los tant…

PILAR: A més, no  pares de parlar de 
com t’emportes de bé amb els presidents 
i falleres majors del sector, quin moment 
és el que més has disfrutat amb ells?

 SANDRA: Sempre que estem junts ens  

ho passem en gran. He tingut molta sort 
perquè són tots encantadors i hem fet una 
pinya increïble. Tots els actes han sigut 
meravellosos però si haguera de ressaltar 
algun seria el sopar de Nadal on vam poder 
estar tots junts i cantar en un karaoke, va 
ser increïble!
És molt bonic compartir aquest any junt 
a ells perquè tots  compartim un mateix 
sentiment: l’amor per València i la seua 
festa. Per això poder ser representants de 
les nostres  falles és  màgic…
Els presis són de deu, sempre estan alegres, 
atents i són molt divertits… junt amb  a ells  
res pot eixir malament. I les meues Doris… 
les meues xiquetes del sector, que des del 
minut un  connectarem a la perfecció. 
Cada una d’elles té  alguna cosa que les fa 
màgiques, són les millors companyes de 
viatge que podria tindre.
 
Què significa per a tu ser Fallera Major?

 SANDRA: Per a mi ser Fallera Major 
és representar a la meua comissió amb 
orgull i sentir que arreplegue en la meua 
persona un conjunt de tradicions que cal 
preservar i cultivar, és l’amor per les  falles, 
per València, per la seua gent i la seua 
cultura, és valorar el treball i l’esforç que 
hi ha darrere i poder disfrutar de cada 
moment junt amb les persones que  ho fan 
possible. Ser Fallera Major és representar 
el sentiment valencià, és sentir les  
mascletaes, i sentir-me part d’una  família 
fallera. Ser Fallera Major és un sentiment 
meravellós…

Per acabar, què els diries com a Fallera 
Major a tots els membres de la teua 
comissió?

 SANDRA: Donar-vos les gràcies per fer  
del meu somni una realitat encara millor 
del que havia pogut imaginar. Espere que 
recordeu aquest any amb tant d’afecte i 
carinyo com jo m’ho estic guardant al meu 
cor. És tot un orgull per a mi representar 
a la  falla en la que he crescut i disfrutat 
de moments tan inoblidables. Cadascun 
de vosaltres feu que la  Falla  Camí Nou de 
Picanya Nicolau Primitiu sone amb força.
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Als teus vint-i-dos anys, al fi, 
has aconseguit el que des de 

ben xicoteta repeties una vegada 
i una altra, ser Fallera Major de 
la teua falla de sempre. Aquest 
exercici 2016-2017 representava 
l’ocasió, el teu moment. Una vegada 
aconseguits els objectius personals 
que t’havies marcat, havíem de 
compartir amb tu el somni que 
sempre has perseguit.

Ja saps que tota la teua família està 
amb tu en este meravellós viatge 
que et va a reportar moments 
entranyables i inoblidables junt 
amb la teua comissió. És moment 

de disfrutar, de riure i perquè no, 
també somiar, continuar somiant.

Disfruta, una vegada més, de cada 
segon, de cada instant d’enguany, 
sigues tu mateixa i fes el que més 
t’agrada, representar a la teua 
comissió i compartir amb tots els 
teus sentiments.

Viu-ho com tu eres, amb eixa 
humiltat i eixa il·lusió que afiges 
a tot el que emprens i fas, a tot el 
que somies i vius. Eixa il·lusió i eixe 
somriure teu ens fa ser més feliços.

Et volem.

DEDICAT A SANDRA, 
FALLERA MAJOR 2017
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La falla parla de les tradicions 
importades que fan que les nostres 

pròpies queden relegades a un segon pla.

Es veu a la falla una escena típica 
del Halloween americà; dos xiquets 
disfressats toquen a la porta del veí 
per rebre uns caramels. Ells totalment 
despistats han tocat a la porta del 
cementeri i l’esglai que s’enduran serà 
ben gran.

A la falla  es parla del Halloween, del 
Sant Valentí, de l’Oktoberfest, de la fira 
d’abril, en fi, totes les festes que hem 
incorporat al nostre dia a dia.

Que els valencians som meninfonts, 
ho tenim tots ben clar
i igual ens dóna a tots
que de casa ens vinguen a tirar.

Ací pot vindre qualsevol
a imposar la seua cultura.
a lo nostre no li fem ni dol,
a les nostres tradicions ni sepultura.

Halloween està de moda,
dels difunts ja no fem cas.
De qualsevol  festa boba
ens fiquem d’ella fins el nas.

De Frankenstein o de mòmia,
la disfressa és el de menys;
Amb amics  o amb la núvia,
el ridícul anem pel carrer fent.

BATMAN I ROBIN

Fuset de Batman es disfressa,
un superheroi de ficció, 
que la festa vol salvar
i li fa.... la defunció.

Martínez Tormo, el secretari,
l’acompanya en la gran gesta
i ells lluiten a diari
per millorar nostra festa.

Es fiquen amb lios cada dia,
amb normes per a falleres
de llargària i volumetria,
versos i rècord de paelles.

Celebren Halloween amb il·lusió,
els han donat el caramel del Patrimoni,
l’UNESCO ens ha donat molta emoció.
Esperem que no ens aparega un dimoni.

CARABASSES

Abans fèiem Arnadí cassolà
amb la carabassa i el moniato,
ara fem decoració i a fer la mà
fent el tonto un bon rato.

En comptes de fer un Arnadí golós,
li pintem ulls, boca i nas
eixim perdent un bon mos
i nostra tradició pateix un fracàs.

El pares disfressen als fills,
a l’escola celebren la festa invasora.
Llepolies mengen a mils,
Mentre nostra cultura , plora.

ZOMBIE

Disfressat de zombie a l’ajuntament,
sembla algun funcionari despistat;
ha d’estar molt marejat el element,
ja que de lloc l’han canviat.

I és que el regidor que sempre ha manat,
ara li dol estar quatre anys a la oposició;
per a ell tot està canviat,
i fins i tot, estrenen una imputació.

I és que era una tradició,
que el PP guanyara les eleccions;
el canvi els ha pillat a traïció,
sense poder i amb imputacions.

Ara corren una carrera molt lenta,
com un zombie de pel·lícula ,
la cosa mal es presenta:
quatre anys sinó són trenta.

FRANKENSTEIN

A trossos i mossos està fet,
és el Frankenstein de la falla;
és el problema de festejos al llibret,
que sembla que mai s’acaba.

Que si Fira d’Abril sevillana,
amb flamenc i rebujito,
que si l’Oktoberfest alemanya..
açó a la Falla li costa un colló de mico.

El Halloween també està present,
i una bona festa eivissenca;
els Nadals també celebrem,
tenim una programació molt valenta.

CEMENTERI DE LA CRISI

Un cementeri tenim a la ciutat:
és el comerç i nostra indústria;
la crisi no ens deixa alçar el cap,
i la realitat es veu molt mústia.

Aquesta tradició no és importada,
la tenim ací des de ja fa temps;
els polítics bé ens l’han clavada,
res solucionen i ens foten en tot moment.

Les tendes obrin i tanquen,
cartells de es ven o es lloga;
els comerços menys venen,
i així res fa que a València es moga.

L’Ajuntament intenta trobar solució,
però el problema ve de llarg;
la gent té baixos sous i poca ocupació,
i així el comerç heu té ben amarg.

LA NÚVIA PLANTADA

El dia dels enamorats a València,
sempre ha sigut Sant Dionís a l’octubre;
ara un Sant Valentí sense essència,
nostra tradició ens vol fotre.

Amb aquesta trista confusió
un ja no sap enamorar-se;
i sumit en una gran desil·lusió,
desisteix el nuvi a casar-se.

La pobra núvia plantada al altar,
perquè el nuvi té un gran cacau;
i com és agarrat i no vol dues vegades gastar...
diu que no es casa que li costa un ou.

XAVIER HERRERO MARTÍNEZ

FALLA CAMÍ NOU DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU 
EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

SECCIÓ SEGONA A
LEMA: “Halloween de tota la vida”
ARTISTA: Xavier Herrero Martínez
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UN ANY DE RECORDS I 
MOMENTS ESPECIALS
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Hola, sóc David, el vostre 
President Infantil d’aquest any 

2017.

Estic molt content i il.lusionat 
d’estar gaudint d’aquest exercici junt 
amb tots vosaltres. Ja tenim ací les 
falles i sé que ho passarem genial 
tots junts.

Vull donar les gràcies a les meues 
delegades d’infantils, Sara i Laura 
per realitzar unes festes tan 
estupendes enguany per a mi, 

i donar les gràcies com no a la 
meua directiva infantil i a l’adulta 
per tant d’esforç en eixa magnífica 
presentació per a la nostra Fallera 
Major Infantil Sara i per a mi.

Aquest està sent un any espectacular 
al teu costat Sara i des d’aquests 
renglons t’envie una abraçada i un 
beset molt gran.

No em puc oblidar de la Fallera 
Major, Sandra. Gràcies per totes 
eixes mostres d’afecte en cadascun 

dels moments viscuts enguany, han 
sigut dies plens de rialles. Un beset 
fortíssim.

Oncle Andrés, en primer lloc 
donar-te les gràcies per fer realitat 
aquest somni que tant esperava. 
Està sent increïble vivint-ho al teu 
costat… Tants bons instants que 
quedaran marcats per sempre junts 
i que mai volguera oblidar-los.
Gràcies per tot.

I com no també he d’agrair als meus 

pares i en especial a tu mama, per 
estar acompanyant-me en cada acte 
i gaudint alhora amb mi. Mama 
t’estime.

Vull invitar a tots, fallers, falleres, 
xiquets i xiquetes del barri a gaudir 
de la millor festa del món per a mi, 
Les Falles!!!!!

Visquen les Falles 2017!!

DAVID GUERRA HERNÁNDEZ.

SALUDA PRESIDENT INFANTIL 
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PARAULES AMB MOLTA ESTIMA DELS TEUS PARES 

Hola comissió fallera,

Soc Gloria i m’agradaria 
compartir amb tots vosaltres la 
meua experiència com a mare de 
President Infantil.

Tot va començar un diumenge de 
dinar familiar, ja teníem clar que el 
meu germà Andrés es presentava a 
President, i com no li vaig preguntar 
als meus fills, Iván i David si volien 
ser presidents junts.
Iván immediatament va dir un “no” 
rotund perquè les mascletas no són 
el seu punt fort.
Però David tot il.lusionat i ple 
d’emoció va contestar… “ Siiiiii, Jo 
si que vull, jo vull ser president amb 
l’oncle, em fa molta il.lusió”.

I eixa és la decisió que ha marcat 
aquest magnífic any.

A partir d’eixe dia fill, els nervis i 
el moviment a casa ha sigut de no 

parar ni un segon, comprar teles, 
sabates, mitges, mocadors…

Moltes vegades hem parlat i 
m’has dit que no t’imaginaves 
totes les sorpreses que estaves 
vivint enguany. Com el dia de 
l’Intercanvi de Faixins, amb eixa 
festa de Star Wars plena de detalls 
i regals, les paraules que des del 
cor et vaig dedicar i el suport de la 
teua directiva infantil van ser molt 
emotius. I els play backs de la teua 
comissió i del grup del costat fosc, 
els “troopers”, espectaculars.

Cada setmana estàs desitjant que 
arribe el divendres per a gaudir 
en la falla o fora d’ella amb la teua 
Fallera Major Infantil Sara i els 
representants adults Sandra i el teu 
oncle.

En el sector, en cadascuna de les 
exaltacions ho passes de cine amb 
la resta dels presidents infantils, no 

pareu de jugar i córrer i quan arriba 
l’hora de desfilar per la passarel.la, 
ací estem el teu oncle i jo arreglant-
te per a què esteu perfectes tu i Sara.

És una emoció molt gran vestir-vos 
al teu oncle i a tu per a cada acte, 
la iaia també està sempre al vostre 
costat per a ajudar amb cada detall, 
fins i tot els més delicats com són 
la faixa i el mocador…. El que 
estem aprenent…!! En realitat, és 
una barreja de nervis i corre preses 
les que fan que tot isca genial i és 
que sempre intentem buscar la 
perfecció i l’elegància en la vostra 
indumentària.

Em sent tremendament feliç amb la 
família fallera que ha trobat al meu 
xicotet David.
Sara, ets un cel de xiqueta. Sandra, 
un amor de senyoreta i que vos diria 
del meu germà Andrés, gràcies per 
tot el que m’estimes i m’ajudes a 
complir els meus somnis i els de 

la meua família i David, em falten 
les paraules quan vull expressar 
tot el que t’estime i quant feliç em 
fa veure’t radiant i content en el teu 
càrrec.
Els quatre representants han 
format una família fallera, es 
complementen a la perfecció i 
només escoltant les seues rialles i 
veient les seus mirades plenes d’il.
lusió em sent completament feliç.

Les falles s’acosten David i tan sols 
espere que gaudisques plenament 
de la setmana gran de la nostra festa 
tant o més ho estàs fent durant la 
resta de l’any representant a la teua 
comissió infantil com a President 
Infantil 2017. 

Gràcies a tota la Comissió i vos 
desitge unes Falles 2017 per al 
record.

Gloria Hernández García.
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Hola, sóc Sara, la vostra Fallera 
Major Infantil. Ja estic açí per 

a poder disfrutar com mai de la 
setmana fallera. Seran unes falles 
inolvidables.

He tingut la sort de representar 
a aquesta falla junt a Sandra, 
Andrés y David aquest any que ja 
som Patrimoni Inmaterial de la 
Humanitat. Recordeu sempre que 
el 2017 haurà sigut el nostre any.

Vull donar-li les gràcies a Sara, la 
nostra delegada d’infantils, per 
tota la dedicació i paciència que té 
i l’amor i apreci que despré. I com 
no, donar les grácies a la meua 
mare per haver fet el meu somni 
realitat, i al meu germá per haver-
me entregat la banda màgica de 
Fallera Major.

S’acosta la setmana fallera, i per 
tant també la il·lusió i els nervis 
cada vegada son majors, pero tots 
junts disfrutarem de la millor i 
major festa de tot el món.

CRIDA FALLERA MAJOR INFANTIL 
2017

SARA JARQUE I ÁVILA
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HI HAVIA UNA VEGADA UNA PRINCESETA QUE SOMNIAVA AMB SER 
REGINA DE LA SEUA FALLA…

I ENGUANY ES FARÀ REALITAT EL SEU SOMNI

12



GAUDEIX, GAUDEIX I NO DEIXES MAI DE SOMRIURE

Hola a tots.

Per a mi enguany és un tant diferent, 
divertit, especial i emocionant. Mai 
m’havia imaginat com seria un any 
faller sent la teua filla la Fallera 
Major Infantil.

La veritat és que em va vindre una 
miqueta de sorpresa, sense pensar-
ho molt. Jajajaja

Són un montó d’emocions juntes: 
d’alegria, felicitat, estrés, eixes 
presses per a no aplegar tart i molts 
nervis. Es junten totes quan aplega 
el moment d’estar a punt en les 
millors gales.

Veig tan guapa i radiant a Sara 
quan es vist de fallera! És una 
transformació!

Cada volta que toca vestir-se de 

fallera, li canvia fins a l’humor, la 
cara i el caràcter.  Es convertix en 
una altra xiqueta radiant i plena de 
felicitat. Ho porta en molt orgull. 
Transmet felicitat, se li veu en 
la cara, dóna igual les hores que 
passen. I jo disfrute solament de 
vore-la tan feliç. No em canse de 
mirar-la!

Que es té q vestir de bon matí! 
Llavors es vist i tan contenta. En 
eixe somriure i eixa careta d’alegria 
que va en qualsevol trage, que no 
torna a deixar de somriure fins que 
no se’l lleva, dóna igual les hores 
que hagen passat.

Pero no tot és tan bonic, també 
hi ha coses que no es veuen i no 
es conten. Com els nervis que 
es passen quan s’està creant eixa 
transformació, quan hi ha que 
pentinar-la, bo, millor dit, quan la 

tinc q pentinar jo!

−¡*AAAAAAYYYYYY!!!¡Que és 
el meu cap!− el tradicional− ¡eixe 
ganxo, NOOOOOO!, ¡Lleva-m’ho, 
lleva-m’ho, lleva-m’ho… PORFA!! 
−seguit de− ¡*MAAMMAAAAA!!!! 
¡Jooooo!!!

Com no: 

−¡Que ja és l’hora!!¡Que no 
apleguem!!¡Agarra  la banda!!! −un 
−¡Em falta el llaç!!−o −esta agulla 
esta torçuda, ¡Arregla-me-la!!

Bo i un montó de coses més.

Que vos vaig a contar que qualsevol 
fallera no sàpia. Supose que en totes 
les cases serà igual o paregut, és 
com un dia d’ofrena ple de nervis, 
però cada cap de setmana.

Es porta amb molt orgull. No 
importa lo cansada que estigues! 
Deixes de pensar en el restant de 
coses, solament vius per i per a la 
falla.

I açò és només el principi d’un llarg 
i bonic any, solament acabem de 
començar. Sé que serà un any molt 
divertit i ple d’emocions com he dit 
al principi.

Ens ha tocat una família fallera 
estupenda, estem encantades, ens 
ho passem molt be junts.

Només espere passar-ho igual de bé 
junt a tota la Comissió.

Gràcies per estar ahí!!

Marisa Ávila
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EL PRESIDENT I LA FALLERA MAJOR INFANTIL PARLEN AMB ELS SEUS AMICS

Maria. Bona vesprada  Sara, com fas per 
a poder compaginar els estudis amb els 
actes fallers?
Sara. Jaja, bona vesprada, es un poc 
difícil, però amb esforç i dedicació l’estic 
conseguint. Intente fer el màxim de deures 
a clase i estudie entre semana per açí poder 
tindre el cap de semana més lliure.
M. cual es la teua asignatura favorita? y la 
que més et costa?
S. Les meues asignatures favorites son 
Plastica perque m’agrada dibuixar i pintar, 
Música perque la profesora es molt maja i 
vull aprendre a tocar la guitarra i el piano.
El que més em costa es Sociales perque es 
historia i me’l tinc que aprendre tot de pe 
a pa.
Natalia. tens ídols? cuals son?
S. Sí, son Gemeliers y Calum, aunque 
també m’agraden més cantants.
M. qué aficions tens?
S. Els divendres de 5:30 fins a 6:30 vaig a 
funky amb una amiga de la meua clase, 
perque m’encanta ballar.
N. cuants viatjes has fet al llarg de la teua 
vida?

S. Fa un any y mig hem vaig anar anar 
a Paris amb la meua familia, i allí ens 
esperava la nostra cosina. Y a l’estiu ens 
anem a Cuenca y a un camping que està a 
Bugarra.
M. qué sols fer al teu temps lliure?
S. De fa poc a ara, tinc molt poc temps 
lliure, peò a ese temps m’agrada escoltar 
música, vore videos a YouTube, y els 
divendres si no hi ha cap acte faller m’hen 
vaig amb les meues amigues…
N. cual es el teu menjar favorit?
S. Son els macarrons amb tollina i tomaca, 
a més també m’agraden els canelons i la 
pechuga amb nata.
N. t’agrada la navidad?
S. Si, m’agrada molt, perque es junta tota 
la familia i me’l pase molt béamb ells, i 
perque m’agrada adornar la meua casa junt 
a la meua mare i el meu germá.
N. qual es el teu rei mag favorit?
S. Baltasar, perque sempre ha sigut el que 
més m’agradaba i més gràcia em fa.
M. Cambiant de tema… tens mascotes 
en casa?
S. si, tinc una gossa negra, que l’any passat 

va tindre cachorrets. Y també tenim un 
camaleó.
M. amb cuants anys vas començar a ser 
fallera?
S. Cuan estaba a la barriga de la meua mare 
ella ja era fallera, i a mi em va apuntar quan 
tenía 1 any.
N. quien vols que sea la fallera major 
infantil de l’any 2017?
S. M’agradaria que fora una amiga meua, 
ja que compartirem alguns actes y le tindré 
que posar la banda.
N. quins son les teues amigues?
S. De clase Irene y Mónica, que son les que 
millor m’entenen.
Y de la falla Natalia, María, Andrea, 
Carla, Laia, Lucía, Marta, Raquel, Sandra, 
Andrea, Nuria, Noelia y Eva (y de xics 
Mario).
N. quin vols que t’acompanye durant tot 
el teu reinat?
S. M’agradaria que m’acompanyaran 
totes les meues amigues, ja que son molt 
importants per a mi.
N. com et vas sentir al ser proclamada 
F.M.I.?

S. Em vaig sentir eufórica i molt 
emocionada, que després de tant de temps 
esperant el meu somni per fi s’ha fet 
realitat.
M. que acte t’agrada mes de les falles? I 
menys?
S. Els que més son la presentación perque 
es el primer acte oficial d’una Fallera Mojor 
i perque em posen la banda… I l’ofrena 
perque pasem per la Geperudeta.
I el que menys…Supon que será la 
despedida
M. t’agrada anar a vora falles o prefereixes 
quedarte a la teua falla?
S. M’agrada vore l’ambient de València, 
però este any com soc F.M.I. no em va a 
donar temps a ver València en Falles.
M. que tal et lleves amb les FMIs i 
presidents del sector?
S. Bo…poc a poc, eprque soc una persoca 
un poc vergonyosa, encara  no l’aparente, i 
em costa fer-me amb la gent…

David Guerra Hernández és el nostre 
President Infantil 2017, però potser 

el que molts desconeixen és que David 
no està a soles. Acompanyant-li està la 
seua altra meitat, el seu germà bessó Ivan. 
Ambdós són fallers de la nostra comissió 
des que van nàixer l’any 2006 i encara que 
David ha eixit més faller que Ivan, junts 
estan vivint intensament aquest any tan 
especial. 
Com a mostra del suport entre germans, 
Ivan vol que coneguem un poc més al 
nostre President infantil a través d’aquesta 
xicoteta entrevista.

Ivan: Per què vas voler ser President 
Infantil?
David: Perquè volia gaudir de la festa més 
a prop, ja que sempre m’ha agradat molt.
I: Quins són els teus dibuixos animats 
preferits?
D: Els dibuixos de “Pepinillo y Cacahuete”
I: La teua pel.lícula favorita?
D: Star Wars 7
I: Quin mes de l’any t’agrada més?
D: Febrer, perquè és el mes del meu 
aniversari i com no el mes de març per les 
falles.
I: T’agrada més vestir-te de Torrentí o de 
Saragüell?

D: M’agrada més el de Torrentí perquè crec 
que és molt bonic i elegant.
I: Quin acte faller fins ara, t’ha agradat 
més?
D: L’intercanvi de faixins entre presidents 
va ser una festa sorpresa molt xula.
I: Creus que ploraràs quan arribe la 
cremà del monument infantil?
D: Sé que ploraré, ja que és una nit on tot es 
converteix en cendra i passa a formar part 
dels records.
I: Que penses de la teua Fallera Major 
Infantil Sara?
D: Sara és una xiqueta molt divertida i molt 
bonica, sempre té un gran somriure.

I: Et portés bé amb els altres Presidents 
del sector?
D: Si, hem fet molt bona amistat tots i ens 
ho passem genial en les presentacions i 
festes de Patraix.
I: T’agraden els animals?
D: Siiiiii . Tinc un gos que es diu Nano, 
ocells, peixos i fins i tot una tortuga.
I: I l’última pregunta… Que opines dels 
representats adults, Sandra i Andrés?
D: Estan molt atents a nosaltres i els 4 
formem una família genial.

Enhorabona a tota la família i a gaudir de 
les Falles 2017.
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FALLA CAMÍ NOU DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU 
EXPLICACIÓ DE LA FALLA INFANTIL 2017

SECCIÓ PRIMERA
LEMA: “OBRI LES TEUES ALES”

ARTISTES: Manolo Martínez Reig i Sergio Alcañiz 
Valiente (Disseny i escultura)

La Bella Fada, el Dragó de Foc, el Mitològic Pegàs, i l’Home 
Pardal, quatre formes de representar la imaginació i la fantasia a 
través de les seues ales. 

Peter Pan i els xiquets, deixant-se portar per la utopia de no arribar 
a ser major mai. L’Unicorn Blanc amb les seues ales, deixa volar 
la fantasia i els llibres, que són la font d’imaginació més gran que 
tenim al nostre abast. Sempre que hi ha contes, hi ha un príncep 
i una princesa, amb ells la il·lusió de trobar un amor de somni.
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TOT UN ANY JUNTS

Moments per Recordar

TOT UN ANY JUNTS
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PRESIDENT: 
Andrés Hernández García

VICEPRESIDENTA 1:
Patricia Martín García

VICEPRESIDENT 2:
Vicente Barrachina Martínez

VICEPRESIDENTA 3:
Mª Luisa Ávila Requena

VICEPRESIDENT 4:
Manuel Izquierdo Palmero

SECRETARI:
Juan M. Garcés Romero

VICESECRETÀRIA:
Concepción Díaz Torralba

TRESORERA:
Rosa Martín García

COMPTADORA:
Silvia Soler Alarcón

VICECOMPTADORA:
Mº Pilar Gisbert Bronchal

DELEGAT DE FESTEJOS:
Alberto Rubio Edo

SUBDELEGATS DE FESTEJOS:
Laura Requena Roselló
Antonio Pérez Giménez
Álvaro De La Orden Fernández

DELEGADA DE MITJANS 
COMUNICACIÓ:
Palmira Calvo Andani

BIBLOTECARI I ARXIVER:
Jesús Socuéllamos Herreros

DELEGADA DE PROTOCOL:
Marta Tendero Penalba 

SUBDELEGADA DE 
PROTOCOL:
Amparo Penalba Mas

DELEGADA DE LOTERIES:
Mª Carmen Merchante Pérez

SUBDELEGADES DE 
LOTERIES:
Mª Luisa Sancho Lahuerta
Mónica Banacloy Andani

DELEGADA DE FEMENINES:
Begoña Yagüe Montoya

SUBDELEGATS DE 
FEMENINES:
Inmaculada Carrasquer Candel
Francisca Díaz Blesa
Noelia Navarro Sánchez
Begoña Bilbao Merino

DELEGADA D’INFANTILS:
Sara García Torralba

SUBDELEGATS D’INFANTILS:
Laura Talón Calero
Christian Carcelén Burguillos

DELEGAT DE MONUMENT I 
OFRENA:
José Francisco Gisbert Bronchal

DELEGAT D’ESPORTS:
Julio Micó Ruíz

SUBDELEGAT D’ESPORTS:
Josep Talón Calero

DELEGAT DE COMPRES:
Antonio García González

DELEGAT D’ACTIVITATS 
DIVERSES:
Joaquin Castelló Banacloche

DELEGADA DE PLAYBACKS:
Mª José Sanz García

SUBDELEGADES DE 
PLAYBACKS:
Estela Lilao Gómez
Mª Luisa Sánchez Rol

DELEGADA DE PLAYBACKS 
INFANTILS:
Nerea Carrascosa Sancho

DELEGADA DE PLAYBACKS 
INFANTILS:
Alba Calvo Andani

DELEGADA DE JUVENILS:
Paula Ferre Gallart

SUBDELEGADA DE JUVENILS:
Paula Vizcaíno Hervella

DELEGADA DE LLIBRET:
Isabel Bartolomé Planells

SUBDELEGADA DE LLIBRET:
Malena Alascio Fernández

Alejandro Abellán Jiménez
Isaac Aguilera López
Ovidio Alfaro Blasco
Francisco Almendros Marco
Francisco Almendros Molina
José Luis Álvarez García
José Luis Álvarez Piera
Marciano Anguix Martínez
José Ignacio Arcos García
Daniel Arcos Mas
Vicente Ballester Ochando
Francisco Ballester Sancho
José Barceló Lanzuela
Antonio J. Barrachina Martínez
Vicente A. Barrachina Martínez
Álvaro Bataller Salvador
Vte. Javier Bilbao Bonillo
Juan José Bosque Luz
José Daniel Carbonell Moragón
Francisco Carcelén Aparicio
Christian Carcelén Burguillos
Antonio Carmona García
Manuel Carmona Ortega
Fernando Carmona Sánchez
Juan Carlos Carmona Segado
Joaquin Antonio Castelló 
Banacloche
Óscar Castillo Ruíz

Óscar Castro Alascio
David Castro Salguero
Santiago Checa Sánchez
Emilio Cholbi Cuenca
José Antonio Civera Castellano
José Antonio Civera Díaz
César Clemente Gómez
Tomás Cólliga Sánchez
Adrià Company Soler
Joel Company Soler
Alfonso Vicente Crespo Payá
Antonio De Francisco González
Tomás De La Cruz Honrubia
David De La Cruz Sanabria
Álvaro De La Orden Fernández
Juan Ramón Delgado Álvarez
Manuel Díaz Torralba
Juan Antonio Duro Robles
Francisco Escuder Isidro
Plácido Esteban Hernández
Vicente Esteban Juan
Héctor José Estela Martínez
José P. Fernández López
Juan Bautista Francés Medina
Javier Fuertes Juan
Gregorio Gálvez Castro
Luis Miguel Garcés Iñiguez
Juan Miguel Garcés Romero

Antonio García González
Santiago García González
Fco. José García Oliver
Mario García Reyes
Antonio Ginestar Herranz
José Fco. Gisbert Bronchal
José Fco. Gisbert Castellano
Sergio Gómez Folgado
José Ant. Gómez Sánchez
Juan José Gómez Sanz
José Luis Gómez Villamarín
José Ant. González Díez
Francisco González Eslava
Francisco González García
Marco Antonio Gutiérrez Albert
Jose Antonio Gutiérrez Martinez
Andrés Hernández García
Vicente Huerta López
Manuel Izquierdo Palmero
Óscar Jarque Ávila
Salvador Javaloyes Sevilla
Nacho Llaosa Fortanet
Félix Llorens Granero
Ismael Llorens Marquina
Javier Lluch Pérez
Ignacio López Romero
Rafael López Sancho
Fco. Javier López Taboada

José Fco. Lucas Calero
Alvar Madrid Carrasco
Fernando Marco Molina
Jorge Marín Carmona
José Manuel Martín Cachero
Carlos Martínez Palomino
Evelio Martínez Pizarro
Julio Micó Linares
Julio Micó Ruíz
José Milán Sánchez
Fernando Molla Josa
Manuel Montero Palomares
Jorge Muinelo Díaz
Adrián Muñoz Escobar
Mario Muñoz Escobar
Guillermo Nácher Banacloy
Héctor Nácher Banacloy
Pascual Navarro Bartual
Fernando Navarro Blanco
José Luis Navarro De La Asunción
Juan Ignacio Navarro Mallen
Ángel Palomar Sebastián
Francisco Panadero Gómez
Antonio Jesús Parra Ruíz
Andrés Pedrón Mejías
Fco. Javier Pellicer Pellicer
José Pellicer Pellicer
Antonio Pérez Burgos

DIRECTIVA 2017

VOCALS
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INSÍGNIES

ARGENT

Antonio De Francisco González
Tomás De La Cruz Honrubia
Anabel De La Cruz Sanabria
David De La Cruz Sanabria 

Carmen Esteban Ramírez
Silvia Fernández Ruíz
Juan Bautista Francés Medina
Marta Francés Merchante
Andrés Hernández García 
Sandra Izquierdo Sanz 

Fernando Marco Molina
Mª Carmen Merchante Pérez
Ana  Mª Sanabria Casado

OR

Sofía Álvarez García 
Amparo Dolz Sebastián
Ruth Palomar Dolz
Sara Palomar Dolz

BUNYOL DE BRILLANTS I FULLES DE 
LLORER

María Alarcón López
Carmen Navarro Bartual
Pascual Navarro Bartual

BUNYOL DE FULLES DE LLORER

Sofía Álvarez García
Montserrat Marco Peco
Ana Belén Martín García
Patricia Martín García
Rosa Martín García           
Rafael Sanjuan Ríos

BUNYOL D’OR

Vanessa Alarcón Cuesta 
Ovidio Alfaro Blasco
Cristina Benlloch Gómez
Teresa Del Valle Ferrer
Pilar Del Valle Ferrer
Francisco González Eslava
Arantxa González Marquina
Carlos Martínez Palomino
Cristina Mayoral Navarro
Noelia Navarro Sánchez

Andrés Pedrón Mejías
Manuel Planells León
Victoria Ruíz Soldevila
Inmaculada Salvador Mateos  
Begoña Yagüe Montoya

BUNYOL D`ARGENT

Rosa Ana Almendros Alfaro
Álvaro Bataller Salvador 
Juan José Bosque Luz
Victoria Cariñena Mejías 
José Daniel Carbonell Moragón
Joaquín Antonio Castelló 
Banacloche
Naomi De Francisco San Miguel
Raquel Díaz Orden 
Yeni Milena Figueres Martínez
Sara García Torralba 
Sergio Gómez Folgado
Nuria Huerta López
Lara Laguna Llacer 
Mª Paz Lletget Gil
Manuel Montero Palomares
Mª Amparo Pascual García
Enrique Perís Orts 
Jaume Prieto López
Marta Quilez Sánchez
Mireia Reyes Moya

Raúl Reyes Moya
José Juan Sánchez Navarro
Guillermo Sanz Álvarez
Mª José Sanz García
Laura Talón Calero 
Paula Vizcaíno Hervella

BUNYOL DE COURE

Noelia Abellán Tolosa 
Isaac Aguilera López 
Cándida Almela López
Francisco Almendros Marco
Romina Álvez Chiarlone
Antonio Carmona García
Miriam Castellote Baello
Óscar Castro Alascio
Erika Cerón Torres
César Clemente Gómez 
David De La Cruz Sanabria
Juan Ramón Delgado Álvarez
Héctor José Estela Martínez
Esperanza Fernández Peña 
Neus Gálvez Adrián 
Lorena García Pous
Mª Del Mar Gimeno García
José Antonio Gómez Sánchez 
Belén Grande López 
Lucía Guillén Carrillo

Raquel Izquierdo Núñez
Óscar Jarque Ávila
Erika Lacruz Vidal
Nacho Llaosa Fortanet
Sandra López López
Rafael López Sancho
Susana Lluch Martínez
Alvar Madrid Carrasco
Laura Martí Montesinos
José Milán Sánchez
Elena Millán Miralles
Jorge Muinelo Díaz
Anna Mora Zárate
Héctor Nacher Banacloy
Vicente Pérez Ros
Alberto Real Soro
Diego Rodríguez Martínez
Celia Sánchez Sanz
David Senabre García
Rebeca Taberner Monrabal
Cristina Tinaut Rodenas
Maite Tolosa Molina
Raúl Vasco Mota
Nuria Vicente Martínez
Andrea Villa Navarro
Abril Zinola Fernández

BUNYOL D’ARGENT PÓSTUM
Dolores Valenciano Fernández

RECOMPENSES ADULTS

Antonio Pérez Giménez
Javier Pérez Lozoya
Vicente Pérez Ros
Enrique Peris Orts
Manuel Planells León
Martín Poveda Muñoz
Jaume Prieto López
Alfonso Primo Ortiz
Raúl Ramos Juan
Juan José Rández Martínez
Alberto Real Soro

Juan Pedro Real Soro
Ángel Luis Rentero Escobar
Raúl Reyes Moya
Jonathan Rodríguez Cano
Diego Rodríguez Martínez
Alberto Román Del Valle
Alberto Rubio Edo
José Juan Sánchez Navarro
Gabriel Sánchez Pascual
Juan Antonio Sánchez Valero
Rafael Sanjuan Ríos

Carlos Sanz Álvarez
Guillermo Sanz Álvarez
Daniel Sanz Martínez
Fdo. Jesús Selma Domínguez
Fdo. Jesús Selma Requena
Sergio Senabre Badenes
David Senabre García
Julio Sinisterra Pérez
Jesús Socuellamos Herreros
Ramón José Soler Puchades
David Soro Aparicio

Enrique Soro Aparicio
Santiago Tajahuerce Lozano
Josep Talón Calero
José Talón Pastor
Miguel Tejado Moya
José Tendero Lucas
Jose Javier Tendero Penalba
Raúl Vasco Mota
Roberto Villalobos Vita
Vicente Viñals Hernández

VOCALS (cont.)
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Quan li vaig demanar a Lluïsa la seua 
col·laboració en el llibret, mai podia imaginar 
tindre esta meravella...... Dedicat a tots els 

infantils de la nostra comissió.
Gràcies Lluïsa Salvador

Suelta mi mano. No es difícil. 
No ha de serlo.

 
Tu has sido capaz de hacerme 
soñar despierta al mismo tiempo 
que me has robado el sueño. 
Me has llenado de ilusiones 
pero también de miedos. Jamás 
imaginé que nadie fuera capaz de 
llenar mi cabeza y mi corazón de 
tan contradictorios sentimientos. 
Tu, que de pronto me miras y me 
preguntas «y porqué me llamas 
tesoro?» con tus manitas sucias, 
con tus mejillas rojas, con tus 
pequeños pies...
Tu, que inquisitivamente me miras 
mientras cocino, sin entender 
porque no te permito comer 
chuches o chocolate en lugar de la 
sopa... Con tu mirada clara, con tu 
mente atenta, con tus ojos llenos 
de ganas de aprender.
 
Tu, que aún usas palabras 
como «pollimios», «gráminas» 
o «quilones» con tu lengua 
de trapo y tus pasos seguros... 
 

Tu aprendiste a andar, a hablar, a 
saltar y correr, a comer, a querer, 
a soñar...
Tu me diste alas, me enseñarse a 
sonreir cuándo todo iba mal, tu, 
con tus pequeños dedos alrededor 
de los míos, me ataste firmemente a 
la tierra al mismo tiempo que, con 
tu mirada, me haces rozar el cielo... 
 
Tú, mi todo, mi alma, mi tesoro, 
mi amor, mi cielo, mi tierra, mi 
sueño y mi desvelo, mi alegría y mi 
preocupación... Tú, mi pequeño 
milagro, mi hijo... Tú te me has 
ido haciendo grande, y debes ir 
soltándonos la mano. No es difícil. 
No debe serlo. Lo conseguiste 
con tus primeros pasos, con 
tus primeras cucharadas, con 
tus trucos para enfundarte la 
chaqueta tú solito. Y poco a 
poco, con las cosas cotidianas, 
con esos pequeños actos, casi 
imperceptibles, alzas el vuelo... 
 
 
Suelta mi mano...    
     Abre tus alas.... 
          Echa a volar, pequeño. 
 
                  Echa a volar... 

SUELTA MI MANO...    
 ABRE TUS ALAS.... 

  ECHA A VOLAR, PEQUEÑO. 
 

ECHA A VOLAR... 
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ELS MÉS 
MENUTS DE 
LA NOSTRA 
COMISSIÓ

LAIA

Hola Canupi, soy Laia 
Pérez Martínez y estoy muy 
orgullosa de formar parte de 
esta gran comisión. Os deseo 
a todos unas buenas fallas 
2017!

CAYETANA

Hola amics fallers!!! Sòc 
Cayetana Àlvarez Cariñena, 
vaig nàixer el 3 de Septembre 
de 2016. Nou mesos abans la 
meua tía Vicky ja tenía clar 
que sì o sì sería presentada 
en aquest llibret. Com podeu 
deduir tinc una bona mestra 
en ella, perque si parlem 
dels meus pares, pare sevillà 
i mare valenciana pero no 
fallera, es tan sol ella la que 
sense poder evitar-ho em 
transmet el sentiment faller. 
Espere estar a l’altura i 
gaudir de valent amb tots 
vosaltres. 

JARA

Me llamo Jara Martín Ruíz, 
espero que sea un año 
inolvidable. Un saludo

GIULIA

Giula Lucas Lopez, va nàixer 
el 22 de juliol de 2016 i des 
d’eixe moment els seus iaios 
la van apuntar a la nostra 
comissió perquè visquera el 
que són les falles, la màgia 
de la festa valenciana. Segur 
que són unes falles molt 
especials per a ella, ja que 
tota la família és fallera, la 
seua iaia Aurora i la seua tia 
Aurora han sigut Falleres 
Majors. El que més il·lusió li 
fa és desfilar en l’Ofrena en 
braços dels seus papàs junt 
amb tots vosotros. Bones 
Falles a tots!!

LOLA 

Hola soy Lola Martínez 
Bilbao, y soy nueva en la 
comisión junto a mis papás 
y mis iaios. Soy sobrina nieta 
de Tonino y Angus y sobrina 
de Sara, nos conocimos en la 
presentación  y espero veros 
a todos pronto por la falla y 
pasarlo genial.

LUCIA

“Hola me llamo Lucía 
Llorens Ruiz, y nací el 23 
de abril de 2016.- Tengo 
muchas ganas de que lleguen 
las fallas para pasar por la 
Virgen con mi abuelito!! Son 
mis primeras fallas y espero 
que no me den mucho 
miedo los petardos!! Estoy 
muy orgullosa de formar 
parte de Canupi, ya que mi 
papá fue Presidente Infantil, 
y también he tenido muchas 
Falleras Mayores en mi 
familia.- Espero pasármelo 
muy bien con todos mis 
tios!!! Un besito muy fuerte!! 
“

SOFÍA

Hola amics i amigues! Em 
diuen Sofía Martínez i 
Àlvarez, i sí, sóc filla y neta 
de les Sofi’s. Vaig naixer el 
31 de maig de 2016 i pertany 
a aquesta comissió desde 
pocs díes després del meu 
naixement.

Tinc sang fallera 100% i 
espere disfrutar i aprendre 
molt de la nostra festa. Sabeu 
que jo ja he passat per la 
Mare de Déu amb la nostra 
comissió?? Si, si, ma mare i 
jo la varem fer juntetes les 
pasades falles i va ser molt 
emocionant.
La meua familia diu que sóc 
molt moguda i que m’agrada 
molt “la marxa”. Però, com 
no va a agradar-me si vinc 
d’una familia tan bailonga?

Tinc moltes ganes de que 
arribe la semana fallera i 
poder disfrutar amb la meua 
familia d’unes falles 2017 tan 
especials. En vegem per el 
casal! Besets!

CAYETANA GIULIA JARA LAIA

LOLA LUCÍA SOFÍA
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Natalia Abellán Tolosa
Laura Adrián Soriano
Laura Aleixandre Ramos
Cayetana Álvarez Cariñena
Aitana Ávila Hernández
María Ávila Sladkova
Noelia Blay Martín
Naiara Carbonell Huerta
Ana Carmona Sánchez
Marta Casado Díaz
Adriana Castillo Pérez
Alejandra Castillo Pérez
Vega Castillo Pérez
Nadia Castro Sánchez
Aitana Cortes Sanjuan
Alejandra Mª Crespo Tokarchuk
Valentina De Val Pérez

Paula Díaz Moruno
Natalia Díaz Zelada
Paula Escribano Abellán
María Esteban Horcajada
Nerea Ferris Lluch
Delia Garcés Castelló
Sofía Garcés Castelló
Lucia Garcés Rubio
Aitana Garrido Pedraza
Sandra Gilabert Pascual
Mireia Ginestar Gómez
Laia Girona Villanueva
Nela Girona Villanueva
Raquel Gómez Sánchez
Marta Guerrero Peris
María Guillena Calvo
Sara Jarque Ávila

Arancha Jordán García
Julia Lagos Lletget
Lucia Llorens Ruíz
Mª José Lluch Fenollosa
Carolina López Aparicio
Giulia Lucas Pérez
Nora Marco Panadero
Carla Martín Ruíz
Jara Martín Ruiz
Sofía Martínez Álvarez
Lola Martínez Bilbao
Carla Micó Ruíz
Paula Micó Ruíz
Candela Milán Izquierdo
Elena Montero Benlloch
Irene Mora Zárate
Erika Moya Castillo

Nayara Moya Castillo
Noa Muinelo Cerón
Nora Navarro Barraso
Luna Ocaña Salvador
Ainara  Ortí Blasco
Sara Ortí Rocha
Sofía Ortí Rocha
Nerea Panadero Lobo
Lorena Parra Gimeno
Andrea Pedrón Escamilla
Olivia Pérez Honesch
Ainhoa Pérez Martínez
Laia Pérez Martínez
Carolina Peris Bilbao
Lorena Planells Veses
Nerea Prieto Pérez
Ariadna Quílez Sánchez

María Ramírez Hernández
Shara Ramón Ramos
Blanca Rebollo Pérez
Marta Rentero Monleón
Yaiza Reyes López
Alejandra Rodríguez Ortiz
Paula Rodríguez Ortiz
Sandra Sánchez Soler
Lucía Senabre García
Andrea Sequí Santos
Cayetana Sequí Santos
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Sonia Ginestar Gómez
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Concepción Gómez Pérez
Amparo Gómez Sánchez
Carolina González Galán
Arantxa González Marquina
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Lucia Guillén Carrillo
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Alba Hernández Díaz
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Amparo Penalba Mas
Mª. José Peña Tornero
Carolina Pérez Giménez
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Marta Quílez Sánchez
Mª. Carmen Ramírez Gómez
Alba Ramírez Hernández
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Laura Requena Roselló
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Mireia Reyes Moya
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Isabel Ruíz Fabre
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Comissió Adulta
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 UN ANY QUE MAI OBLIDAREU

TRES PRESIDENTS PER A UNA REGINA
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UN PASSEIG PER LO MÉS ALT

No va poder ser però la teua comissió sempre va estar amb tu 

Amb tot el nostre afecte
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CAVALCADA 
2016 

VALÈNCIA 
AL MAR

Encara que estic poc de temps  en 
esta falla, vaig acceptar el repte 

d´encarregar-me de fer realitat la 
il.lusió de molts fallers d´esta comissió, 
per participar en la Cabalgada del 
Ninot, on any darrere any, Canupi ha 
tingut nom propi i ha sigut reconeguda.
                 Jo, que havia participat des 
de xicoteta sempre en la Cabalgada, 
durant tota la meua vida fallera, mai 
l´havia dirigit i organitzat, però ho vaig 
fer amb tota la il.lusió per continuar 
la trajectoria d´esta falla i dur-la a lo 
més alt.
                 La idea d´esta Cabalgada va 
nàixer del meu amor per la mar i esta 
terra que està banyada per ella. Per 
això,  vaig voler representar València 
dins la mar. .
                 La Porta de la Mar nos va 
introduïr en el món màgic d´una ciutat 
que ix entre les ones, monumental. 
Aconseguides les disfresses d´eixos 
monuments, entre els graciosos peixets 
que menejaven les ones.
                 A partir d´este moment vaig 
voler analitzar la festa, la indumentària, 
la llengua, la política, l´art i la cultura 
en general, des d´una visió crítica i 
satírica de la realitat, en un moment 
que demanaven i reivindicaven que 

les Falles foren reconegudes ja com a 
Patrimoni Inmaterial de la Humanitat, 
un objectiu que temps després s´ha 
complit i s´ha lograt.
              Des de la barca que 
representava les  Torres de Serrans, 
eixien els xicotets  pescadors com les 
màximes autoritats de la festa en la 
Cridà, convidant a tot lo món i agarrant 
els peixos, on es trobaven els més 
menuts de la nostra comissió, que ho 
varen fer molt bé junt als seus pares.
                Passarem després revista 
a la indumentària i criticarem que 
tot no val, perque per damunt de tot 
n´hi ha que respetar com s´han vestit 
al llarg dels anys els homens i dones 
valencianes, representat per les xiques 
més jovens que intentaren vestir-se lo 
més coent possible. Impressionantes 
aquelles disfresses de clotxines, 
carrancs i sirenes.
                I li arribà l´hora a la crítica 
dels teatres per no acollir grans obres i 
no representar tampoc la nostra cultura 
i el nostre folklore, on em va sorprendre 
el grup dels delfins en aquell simpàtic 
ball acompanyant a la barracuda 
que tants problemes nos va donar. I 
no oblidar-nos de la cova, el tesor i 
l`ánfora… Maravillós!

                 També acompanyà la crítica 
a la falta d´una televisió autonòmica 
desapareguda fa un temps i la polèmica 
entre les normes de la llengua, en les 
sensacionals peixeres, diccionaris i lo 
rat penat. 
                 I donarem pas en  sátira a la 
polèmica urbana del tancament dels 
carrers, que sobretot , augmenten en la 
setmana de Falles. Magnífiques aquelles 
gambes! I com no, l´autobús, el taxi i el 
metro. I quant que animaven els peixets 
en bicicletes.
                 En ironia representaren amb 
el PolP la corrupció viscuda junt als 
seus taurons. I com no! eixes piranyes 
atacant a les meduses, tortugues, cavalls 
i estreles de mar, que interpretaven els 
retalls en sanitat, dependència, tercera 
edat i educació: Inmillorables!
                 I arribà Ribó! Gràcies al 
treball elaborat i detallat d´eixa carrossa 
de l´Ajuntament, realitzada amb tanta 
dedicació, i esforç. Moltes gràcies Paco, 
ESPECTACULAR! A més era on anava 
el meu fill. 
                 I per damunt de tota esta 
crítica, vullgué resaltar la riquesa 
del nostre poble amb els vistosos 
peixos exòtics i la carrossa que seguia 
representant tota eixa grandiositat, ( 

que encara que apagada per la plaça va 
passar), lluïa. Allí,  resaltava una bonica 
Perla: Nuria. Gràcies a tu princesa, 
que encara que un poquet malalteta, 
estigueres impecable, tancant el camí 
d´esta Cabalgada enguany.
                 Només em queda donar-vos 
les gràcies a tota la comissió, perque 
gràcies al vostre treball, esforç i temps, 
tantes hores dedicades a l´elaboració de 
les disfresses, recollirem el 2º PREMI 
EN COMPARSA i el 2º PREMI EN 
VESTUARI. Enhorabona!!  
I agraïr de tot cor a Loli, ser més que la 
meua mà dreta en esta aventura i estar 
al meu costat des del primer moment 
fins a l´últim. I com no, a ti Àlvar, 
perque m´has animat, t´has implicat, 
m´has ajudat, has participat I has patit 
les meues hores d´ausència dedicades a 
este projecte. Gràcies tesor! 
                  Des d´ací vos anime a tota la 
Comissió a no perdre la il.lusió de fer 
Cabalgada, perque es disfruta tant fent-
la com eixint en ella i perque és una 
manera de fer Falla. I si som coneguts, 
és per participar en la Cabalgada del 
Ninot.
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QUE BÉ HO PASSEM.
GRÀCIES A TOTS CANUPI!

NUM. 317  •  FALLES 2017
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ENGUANY LA FESTA CONTINUA
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NOMENAMENT FALLERA MAJOR 2017

SEMPRE AMB UN SOMRIURE

PROCLAMACIÓ

Viuràs tants records, que segur sera difícil quedar-se amb un
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PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA FALLERA MAJOR 

No podia ser d’una altra manera, radiant com una estrela
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MIRANT ARRERE - La màgia d’aquesta parella ens arriba a tots
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QUE SERIA DE LA FALLA SENSE LES GUILOPADES D’AQUESTS ANGELETS

Ells ho passen genial, però nosaltres  gaudim vegent-los
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POPURRI DE FESTES INFANTILS
2017
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NOMENAMENT 

Per fi es llig la carta... Ja estàs nomenada sara, aço comença

PROCLAMACIÓ

Que  il·lusió passar per primera vegada el passadís del casal per a ser proclamada
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PRESENTACIÓ

Esta data no se t’oblidarà mai. Per fi tindràs eixa banda, amb la que sempre has 
somniat, per fi tindràs la teua banda de Fallera Major Infantil
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DELEGACIÓ PLAYBACK MAJOR

 Els artistes de la comissió. Gràcies a tota la comissió i, especialment, a tots 
els que han col·laborat des de coreografia, vestuari, transport, etc... Molt de 

treball pero gràcies a tots  ha segut molt fàcil. Una abraçada. Maria José Sanz.

DELEGACIÓ DE PLAYBACKS INFANTIL

Des de la delegació de PLAYBACKS infantils, de la qual ens encarreguem enguany, volem agrair la col·laboració i l’afany/la voluntat/l’espenta  
que han demostrat perquè tot isquera perfecte en la presentació i aplaudir a eixe grup d’artistes que tenim en la falla, els quals ens han fet riure i 
gaudir de cada moment que hem passat amb ells. Des dels que no se posaven a la cua del tren quan devien, fins als que aconseguien emocionar-
nos amb els seus balls. Volem dir-vos que hem gaudit moltíssim d’aquesta experiència, i ens encanta poder compartir-la amb vosaltres enguany. 

NEREA i ALBA, delegades de PLAYBACKS infantils.

CONCURS DIBUIX INFANTIL
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DELEGACIÓ D’ESPORTS
Des de la delegació d’esports volem agrair a tots 
els que han participat en els campionats durant 
aquest any. L’equip de pilota compost per Josep 

Talón Calero, Carlos Sanz Álvarez i José Luis 
Álvarez han aconseguit quedar tercers en la lliga 

i l’any que ve continuaràn jugant en 1a. 
L’equip de birles va conseguir arribar a la 

final quedant sexts en el campionat de J.C.F. I 
estava compost per: José Daniel Carbonell, Juan 

Sánchez i Raúl Ramonos.
El campionat de truc ho van  guanyar Vicente 
Huerta i Vicente Barrachina. I, finalment, el 
campionat de parxis ho van guanyar Marisa 

Sancho i Milagros Planells. Moltes gràcies

SOPAR DE GALA
DELS JUVENILS

Encara que estigues lluny 
ens recordem de tu
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SETMANA CULTURAL 

La nostra setmana cultural ha 
segut enfocada a l’aprenentatge 

de conceptes de la indumentària. 
Per exemple, un taller de 
costura y patronatge, un taller 
de perruqueria i maquillatge, 
xarrada de la transformació de les 
joies al llarg dels segles...

El dijous 19 de Gener sigué 
l’Inauguració de la nostra Setmana 
Cultural i de l´esperada Exposició 
d´Indumentària, on es veu el canvi 
de les diferents prendes al llarg 
del anys. En acabar, es presenten 
dels col·laboradors que participen 

durant la setmana cultural (Rosa 
Sempere, El Tabalet, Margarita 
Vercher i Bartual Tejedores)

El divendres 20 a la nit, desfilada 
de roba interior tradicional, per 
Margarita Vercher. On dones de la 
nostra comissió seran les modelos 
per a lluir diferents articles que 
s’usen per a aquest termini.

El dissabte 21de gener, visita al 
Museu Valencià d’Etnologia, 
exposició “Inventant la tradició” 
que realitza un recorregur a través 
de la indumentària tradicional 

valenciana. Com objecte de l’estudi 
es  centra en la figura del llaurador 
y la llauradora valenciana.

Per la vesprada, un taller de costura 
i patronatge per Isabel Reig de “El 
Tabalet” o se van a aclarir dubtes 
de com confeccionar un trage.

Després de sopar es realitza un 
sorteig de diferents complements 
d´Indumentària i en acabar, 
xarrada  de “La transformació de 
les joies al llarg dels segles” per 
Rosa Sempere, on es pot observa 
com han canviat les nostres joies 

des de els seus inicis.

El dumenge 22 de gener, taller 
de perruqueria i maquillatge de 
valenciana impartit per dones 
de la nostra comissió en el que 
aprenem conceptes bàsics per a 
pentinar.

Dinem en la falla una paella 
d’arròs a banda. I per a finalitzar 
el dia, i també la setmana cultural, 
desfilada de teixits de la firma 
“Bartual Tejedores” on dones de 
la nostra comissió llueixen teixits 
de la seua nova col·lecció.
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CÓM ES VEU UNA FALLA DES DE DINS.

Cóm es veu una falla des de 
dins.

Hola, sóc Juan. Junt a la 
meua família porte 6 anys 
en esta Comissió i mai havia 
pertangut a cap altra Falla.

Els primers anys han passat 
amb un desconeixement 
total del món Faller. No 
coneixia la complexitat ni 
el funcionament d’una falla. 
Tot era nou i més d’unes 
entropessades he tingut per 
això. Simplement em deixava 
portar: les festes se succeïen, 
els actes eren desconeguts, no 
coneixíem a ningu... estàvem 
molt perduts.
El nostre primer acte va ser 
la presentació infantil, li vaig 
posar a la meua filla la banda 
abans de pujar a la passarel·la, 
estava nerviós i va ser un 
error de novat. Gràcies a 
una persona que ens ho va 
comentar a temps no vam fer 
l´espectacle davant de tota la 
Comissió. Eixa persona era 
una ajudant de femenines, De 
veritat hi ha una Delegació 
de Femenines? Em vaig 
preguntar. Quant important he 
sabut que és: sempre prestant 
ajuda, presents en molts actes 
(de vegades sense ser vistes) .

Vaig descobrir que hi havia 
una Delegada de Protocol, 
Protocol en una falla? 
Necessària sens dubte: sempre 
atenta, marcant el ritme dels 
actes, indicant el correcte.
Quantes delegacions! I totes 
elles necessàries per al bon 
funcionament de la Falla.
La presentació és sense dubte 
un dels meus actes preferits, 
per dos vegades m’ha tocat 
el Pernil. Bromes a part, he 
caminat diverses vegades la 
passarel·la amb les meues dos 
filles i amb la meua dòna. Bon 
record sens dubte.

Després del Nadal van 
començar els preparatius de la 
Cavalcata del Ninot. Al principi 
no anàvem a participar , però 
el cuquet d’eixir, disfressar-nos 
i passar-nos-ho bé va poder 
més. Quant treball i sacrifici 
comporta per a una família 
amb xiquets menuts: realitzar 
les disfresses o buscar-los, 
pintar, decorar carros, etc.
Treball i més treball és el 
que realitza el Delegat de 
Cavalcata: desenrotllar una 
idea, plasmar-la, portar-la a 
terme, quadrar a totes eixes 
persones... nervis, ofuscació 
i paciència. Molta paciència, 
cal tindre per a acontentar i 
tractar a tots, i sempre hi ha 
algú que no està d’acord.
Van aplegar les Falles, seguíem 
perduts: sense grup, sense 
amics. No teníem més idea 
que els actes que es reflectien 
en el programa del Llibret, 
un xicotet reflex del que és la 
nostra setmana gran.

El punt d’inflexió va ser quan 
aconseguirem formar part 
d’un grup, vàrem ser acceptats 
socialment en la Falla.
A poc a poc els exercicis han 
anat passant. Sí, he aprés que 
es criden exercicis. Una altra 
cosa que desconeixia.
El meu primer gran record, 
la nit que baixe a ajudar a 
muntar les taules per a un 
sopar, substituint la meua 
dòna que es va quedar a cura 
de la meua filla major. Vaig 
treballar, però vaig riure molt. 
Gràcies a totes eixes dònes que 
em van acceptar: Mila, Isabel, 
Amparo, Luisi, Palmira, M. 
José entre altres. Un altre 
gran record, la nit que ens 
disfressem per a realitzar un 
playback en l’inici de les falles 
del 2014. Quin trio.
L’any següent em van demanar 
formar part de la Delegació 
de Festejos però per temes 
laborals no vaig poder ajudar-

los. Va ser al següent quan no 
vaig perdre l’oportunitat, volia 
estar dins, volia saber què era 
estar dins. No volia tornar a 
perdre eixe tren.

Que fa una Delegació de 
Festejos? Eixa va ser la meua 
primera pregunta. Resumint: 
esta en tot, ajuda a tots, i és un 
no parar.
Comencem l’exercici i ja tenim 
faena: programar les festes, 
temàtiques, quadrar dates, 
pensar en menús, gent, etc. 
Vaig conéixer el que era estar 
en mode Sant Joan, Mode 
Proclamació, Sopar Nadal, 
l’asfixiant Setmana Cultural, i 
la programació de la Setmana 
Fallera, una setmana que no 
s’acaba mai. Treball, treball i 
més treball.
Suposa dedicar-li molt de 
temps, temps que et lleves 
d’estar amb la família, del teu 
temps lliure. La recompensa és 
poca. De vegades no agraïda 
i moltes vegades qüestionats 
per les decisions preses. Però 
em va portar un grat record.

Enguany estic dins, però 
realitzant altres funcions, sóc 
el secretari d’esta gran falla. He 
de donar les gràcies a què em 
recolzen i ajuden, es especial 
a Concha mi vicesecretaria. A 
la meua predecessora per estar 
ahí quan tinc un dubte.
Intent realitzar el meu treball 
el millor possible i assumir els 
meus errors. És un treball fosc, 
de vegades imperceptible però 
amb molta responsabilitat. 
Hi ha un tracte directe amb 
la gent, amb Junta, amb 
l’Ajuntament i amb tota la 
directiva. Esgotador.
Formar part de la directiva 
és un treball sacrificat al 
mateix temps que gratificant. 
Hi ha bons moments, molts. 
Però també hi ha roïns: gent 
que no col·labora, gent que 
no valora el treball realitzat, 

gent disconforme,... Una 
representació mínima, per 
sort.

Jo particularment em sent 
agraït de poder haver tingut 
esta oportunitat i aconsellaria 
les persones que se’ls brinde en 
un futur que accepten. Sempre 
és bo conéixer com es realitzen 
les coses, per ardu que siga. 
Entendre que es treballa per a 
tots i no uns pocs, que prima 
l’interés de la majoria. Hi 
haurà díscols i moments roïns, 
però els bons els superen amb 
créixens.

Done les gràcies a Isabel per 
donar-me l’oportunitat de 
col·laborar i descobrir-me la 
falla per dins. Done les gràcies 
a Andrés per deixar-me formar 
part del seu equip i per portar-
li la contrària en moltes coses, 
però entenent nos al final.

No vullc deixar passar 
l’oportunitat d’agrair a la meua 
família i en especial a la meua 
dòna per permetre’m formar 
part d’este boig món.

Sens dubte una experiència 
meravellosa.

Juan Miguel Garcés Romero
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Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la vega envia
la riquesa que atresora,

i es la veu de l’aigua càntic d’alegria 
acordat al ritme de guitarra mora...

Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, sultana, tons jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;

penjen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant resso,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu

la llum salude d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valencia!

¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!!

HIMNE DE VALÈNCIA

43



LA FALLA
CAMÍ NOU DE PICANYA

NICOLAU PRIMITIU
AGRAIX ALS ANUNCIANTS

LA SEUA PARTICIPACIÓ 
EN EL LLIBRET 2017

CANUPI!
NUM. 317  •  FALLES 2017

44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61

email: info@vetsalutvalencia.com -
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C/ Jose Andreu Alabarta, 32
46014 - València
tel. - fax: 96 381 64 97
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PROGRAMACIÓ DE FESTEJOS 2017

FEBRER
DIUMENGE 26:

20:00h CRIDA en les torres de Serrans.  Concentració 
en el casal a las 17:30h per anar tots en metro.

 

MARÇ
DISSABTE 4:

10:30H REPLEGÀ de la falla. Concentració a la Falla 
per tal de visitar als nostres veïns i comerços de la 
nostra demarcació. 
Agraïm la seua col·laboració i els desitgem unes bones 
falles.  
17:00h VISITEM L’EXPOSICIÓ DEL NINOT 

DIJOUS 9:

20:30H SORTEIG DE TAULES DE LA CARPA. A 
continuació montarem les cadires i les taules

DIVENDRES 10:

21:00h INAUGURACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ. 
Els nostres representants encendran les llums que 
il·luminaran les nits de la nostra setmana fallera. En 
finalitzar, INAGURACIÓ DE LA CARPA, on de segur 
gaudim de moments únics i molt especials.  
21:30h SOPAR D’ENTREPÀ. Serà el primer 
sopar de les falles a la nostra carpa i en acabar, els 
nostres presidents i falleres majors faran l’acte d’ 
INTERCANVI DE REGALS 
23:00h “CANUPI HEM SONA!” Prepareu- se per 
passar una nit mes que divertida. Animeu- se a 
participar ballant o cantant alguna cançó  (Per a 
qualsevol que vulgui participar només es tindrà que 
apuntar a una llista que estarà col·locada en el nostre 
casal )

DISSABTE 11:  
21:00h SOPAR OFERIT PER LA NOSTRA FALLERA 
MAJOR SANDRA IZQUIERDO I SANZ. En acabar 
el sopar SANDRA també ens convidarà a una nit de 
DISCOMÒVIL!! Tots junts podrem gaudir dels primers 
balls de les Fales 2017. 
Sandra, estem segurs de que fins a aquest moment ja 
has viscut moments únics e inoblidables, deixa que la 
teua comissió faci la festa i gaudeix d’aquesta setmana 
fallera. Gràcies.

DIUMENGE 12: 
14:00h CONCURS GASTRONÒMIC- La falla fica 
l’arena i el carrer, la resta a gust del consumidor. Si s’ 
animeu a fer paella...i haurà jurat i premi assegurat! 
Recordeu que s´ha de pagar 20E com a fiança. Qui no 
paga no fa flama!
DILLUNS 13: 
18:00H XOCOLATÀ OFERIDA PER EL FORN 
ROCAMONDE per a la nostra comissió infantil
DIMARTS 14: 
17:45h REPLEGÀ DEL NINOT INFANTIL. 
Concentració al nostre casal per tal d’acompanyar en 
metro a Sara i David. Portarem tots junts al casal el 
nostre ninot infantil. Haurem d’anar uniformats amb el 
nostre polar taronja i amb moltes ganes de passar-ho be!  
20:30h SOPAR DE LA PLANTÀ INFANTIL, pizzes 
oferides per la falla. En acabar liurament de les insígnies 
als nous fallers i les recompenses de junta central fallera 
als veterans de la nostra comissió infantil.
DIMECRES 15: 
8:00h PLANTÀ INFANTIL “OBRI LES TEUES ALES” 
DELS ARTISTES MANOLO MARTINEZ I REIG I 
SERGIO ALCAÑIZ I VALIENTE 
9:00h DESPERTÀ INFANTIL. Farem el màxim soroll 
possible per a despertar a tots els veïns del barri, 
que es note que JA ESTEM EN FALLES! 
10:00H DESDEJUNI INFANTIL. Hem d’agafar forces 
i per això els nostres representats ens conviden a una 
xocolatà! Moltes gràcies David i Sara 
10:30H DIBUIXEM LA FALLA INFANTIL mentre 
esperem la visita del jurat. 
11:00h PARC INFANTIL,  ara es el moment de botar 
sense parar... que el ritme no pare! 
14:00h GLOBOTÀ. La nostra comissió infantil seran 
els pirotècnics... esclatarem tots junts una mascletà ben 
colorida! 
17:BERENAR OFERIT PEL NOSTRE PRESIDENTE 
INFANTIL DAVID GUERRA HERNÁNDEZ. Gràcies 
David 
19:00H REPLEGÀ DEL NINOT GRAN. Concentració 
al nostre casal per a acompanyar als nostres 
representants adults Sandra i Andrés per a arreplegar-
ho. Anirem uniformats amb el nostre polar taronja. 
21:30h SOPAR DE LA PLANTÀ OFERIT PER LA 
FALLA per a la comissió adulta. En acabar els nostres 
representants faran entrega de les insígnies de la 
falla als nous integrants de la comissió i també de les 
recompenses de junta central fallera. 
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00:00H PLANTÀ DE LA NOSTRA FALLA. Aplega el 
moment més esperat per a tots, els nostres ninots de 
la falla ja formen tot un conjunt amb molt de sentit. 
Tots junts vorem el resultat de treball de l’artista Xavier 
Herrero i Martinez amb el lema “HALLOWEEN DE 
TOTA LA VIDA”. Està clar que esta es una de les nits 
mes màgiques.
DIJOUS 16: 
11:30h VISITA AL POLÍGON VARA DE QUART. 
Concentració al casal amb la nostra indumentària 
regional per fer la tradicional visita a les empreses 
col·laboradores del polígon. Al tornar cercavila per la 
nostra demarcació. 
17:30H RECOLLIDA DE PREMIS INFANTILS. 
Concentració al casal per a dirigir- nos a la plaça 
de l’ajuntament i replegar els premis de la comissió 
infantil. Tots el xiquets vestits amb la indumentària 
regional. 
21:30H SOPAR OFERIT PER LA FALLA. 
23:00H DISCOMÒVIL 3D. Per a gaudir tots junts 
d’una estupenda nit de falles.
DIVENDRES 17: 
10:00H CONCENTRACIÓ EN EL CASAL PER 
REGPLEGAR ELS PREMIS DEL MONUMENT 
ADULT. Anirem vestits amb la nostra indumentària 
regional. En acabar CERCAVILA PER LA NOSTRA 
DEMARCACIÓ. 
14:00H ARROS EN FESSOLS I NAPS oferit per la falla 
a la comissió adulta. Imprescindible portar el tiquet. 
20:45H CONCENTRACIÓ EN EL CASAL PER A LA 
OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DELS 
DESAMPARATS. Es un dels actes mes esperats per als 
fallers. La comissió de Camí Nou de Picanya enfilarà el 
carrer del Micalet i desfilarà als peus de nostra mareta. 
Anem a dur-li e nostre ram ple de records i desitjos. 
En acabar, anirem a la nostra falla per a celebrar aquest 
moment tan especial. 
DISSABTE 18:  
8:30H DESPERTÀ. Deurem de fer el màxim soroll 
possibles, les nostres falles estan arribant a la seua fi. 
11:00H ESMORÇAR DELS NOSTRES JUVENILES per 
a agafar forces i no perdre les bones costums. 
12:00H CERCAVILA per el nostre barri lluint els 
nostres trajes regionals i acompanyats de la banda de 
musica. 
14:00H MASCLETÀ. Tot un espectable de soroll, llum i 
olor a pólvora.  
17:30H BERENAR DE LA NOSTRA FALLERA 
MAJOR INFANTIL SARA JARQUE I ÀVILA. Moltes 
gràcies Sara 
18:00H QUINTO Y TAPA JUVENILS. Per que no 
volem que s’acabe la festa... a vore si podem acabar amb 
tots el quints! 
NIT TEMÁTICA PER A LA COMISSIÓ ADULTA. LA 
TEMÁTICA SERÀ: ÉRASE UNA VEZ… 

21:30H SOPAR OFERIT PER LA FALLA.  
23:00H ORQUESTA “GRUPO COUGAR” Prepareu els 
cossos per a ballar en una nit plena de diversió!

DIUMENGE 19: 
11:00H CONCENTRACIÓ EN LA FALLA PER FER 
LA CERCAVILA per a dirigir-nos a la Parròquia de 
Sant Isidre 
13:00H MISSA EN HONOR A SANT JOSEP. Junt a la 
Falla amiga i veïna Barri de Sant Isidre. Escoltarem la 
missa en honor al nostre patró. 
14:30H MASCLETÀ. S’encendrà la metxa de l’ultima 
mascletà de les nostres falles 2017, quina emoció... 
 A CONTINUACIÓ, APERITIU DE 
GERMANOR oferit per la falla per a la nostra comissió. 
18:30H VESPRADA INFANTIL DE DISFRESSES I 
DESFILADA. Concentració al casal per a arreplegar a 
la nostra fallera major infantil Sara, amb quina disfressa 
ens sorprendran enguany? 
21:00H SOPAR DE LA CREMÀ INFANTIL oferit per 
la falla. Uns deliciosos “Perritos calents”! 
22:00H CREMÀ INFANTIL. Els nostres representants 
prendran la metxa que posarà punt final a la setmana 
fallera del 2017. El foc i la flama diran adéu a la gran 
falla que ens ha acompanyat aquests dies. Sara i 
David, de segur que son molts els records que aneu 
a tindre d’aquest any. Esperem que hageu gaudit al 
màxim de cada moment i que els hageu fet especials 
e inoblidables. Gràcies per compartir amb la vostra 
família fallera la vostra felicitat. 
22:30H SOPAR DE LA CREMÀ GRAN d’entrepà. 
Arriba el torn per als adults. Es l’últim sopar de la 
setmana fallera. En acabar tots a arrepleguem les taules 
i les cadires i les durem al casal per a netejar la carpa. 
00:00H CREMÀ. Arribem a la fi, a la nit que posa el 
punt i final a la setmana fallera 2017. Sandra i Andrés 
encendran l’ultima metja de les falles. Estem molt 
segurs de que haveu gaudit cada moment d’aquest any 
al màxim, fent-los tant especials com inoblidables. 
Guardeu al vostre cor cada sentiment viscut al llarg 
d’aquest, el vostre any.  
Quan la falla es faci cendra, les falles del 2017 passaran 
a formar part de l’historia de la nostra falla, Camí nou 
de Picanya. Per a concloure aquest meravellós any 
brindarem en el nostre casal per les falles que acaben 
de finalitzar i per les que ja han començat. Siguen 
benvingudes les falles del 2018!

NOTA: Tots els actes programats poden ser variats 
substituïts o anul·lats per diversos motius que serien 
anunciats amb antelació a la pissarra del casal, al 
facebook i al correu dels fallers
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