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Editorial Rafael EscrigRafael Escrig

La dirección de este periódico me 
sugiere que, dadas las fechas en 
que estamos, escriba alguna cosa 
referente al Día Internacional de la 
Mujer, o sobre las Fallas, tan próxi-
mas, que ya estamos presintien-
do su bullicio y su alegría. Escri-
biré sobre lo primero. 
Pienso que no sería necesario 
recordar que la mujer es igual al 
hombre en derechos y deberes, 
y que la única diferencia que les 
separa es su condición sexual. Si 
las situaciones de igualdad no se 
producen en ocasiones, es por la 
conducta irracional del hombre 
que, desde su posición de fuerza 
o de poder, humilla en el hogar o 
segrega en el trabajo a la mujer, 
pero exactamente igual que pue-
da hacerlo con otras personas que 
considere inferiores a él. Se tra-
ta simplemente de una condición 
machista que conduce al abuso de 
poder, bien sea físico o de auto-
ridad. Algo que sólo podría solu-
cionarse, de manera teórica, con 
la castración química, para redu-
cir de forma radical los niveles de 
testosterona que llevan al hombre 
a comportamientos machistas en 
todos los ámbitos. Claro que esto 
no es posible. 
Los gobiernos pretenden solucio-
nar el problema con leyes y dinero, 
pero a la vista de la situación ac-
tual, no consiguen ningún resul-
tado. El machista o el que abusa 
de su poder, porque su posición y 
su moral se lo permiten, de una u 
otra forma, se aprovechará siem-
pre del inferior y actuará contra él 
por instinto. El fenómeno del abu-
so sexual y el de poder, se da en 
todas las razas y todas las socie-
dades, desde las más atrasadas 
hasta las más modernas y evolu-
cionadas socialmente, como es el 
caso de los países nórdicos. Otros 
hechos que ayudan a mantener la 
situación de poder del hombre, 
son la educación, los roles socia-

les, las tradiciones y, en gran me-
dida, la publicidad.
En las películas de ciencia ficción 
con la acción situada cientos de 
años en el futuro, seguimos vien-
do a una mujer y un hombre con 
los mismos roles que en nuestra 
sociedad actual. Quiere esto de-
cir que nuestra forma de pensar 
nos impide otro escenario que no 
sea el conocido, al que parece ser 
todos nos hemos acoplado más o 
menos de una forma aceptable. 
Estamos en la segunda ola del 
feminismo. Primero se luchó por 
la libertad y ahora se lucha por el 
poder. Las mujeres tienen razón 
en quejarse del statu quo actual y 
levantar la voz por sus derechos, 
pero no debería hacerse con en-
frentamientos, como muchas ac-
tivistas feministas respaldan. La 
lucha es difícil por el papel que la 
mujer juega en la sociedad y en la 
familia actualmente. Se deberían 
cambiar muchas cosas. Lo mismo 
ocurre con el minusválido, el dé-
bil, el pobre, el diferente, el enfer-
mo o aquel que no está prepara-
do. Todos buscan la igualdad con 
el que está arriba, el mismo tra-
to y las mismas oportunidades. 
Combatir todo esto por la fuerza, 
no conduce a nada. Como antes he 
dicho, porque se trata de algo que 
está en el terreno de los instintos. 
Por lo mismo que no se puede lu-
char contra la pedofilia, la violen-
cia o tantas actitudes negativas, 
innatas o aprendidas de los seres 
humanos. Se podrán tratar, se po-
drán penalizar, pero por desgra-
cia, nunca erradicar. En el caso de 
la mujer, antes deberá encontrar 
su verdadero papel, que no es ni 
convertirse en el depredador que 
es el hombre, ni perder su femini-
dad para igualarse con su abusa-
dor. Hasta entonces, creo que la 
receta es mucha educación des-
de la infancia, justicia y respeto 
por parte de todos. 

Día de la Mujer

Tota la comarca de l’Horta es prepara per 
a rebre la setmana més important al món 
de les falles, les festes josefines, han do-
nat el seu tret d’eixida a tots els munici-
pis amb l’acte de la Crida. Hem volgut fer 
un especial amb tota la informació fa-
llera de la comarca no se ho podeu per-
dre ! Per altra part, no volem deixar de 
recordar el 8M, on es reivindica la lluita 
de les dones, hu i per hui, per aconse-
guir la igualtat i reivindicar aquesta xa-
cra que tant s’està patint amb la violèn-

cia de gènere, i ara més que mai també 
als adolescents, per això n’cal fer visi-
ble la necessitat de reivindicar el femi-
nisme, amb diferents activitats. També 
podreu troba l’agenda de totes les ac-
tivitats realitzades als municipis, per 
al Dia de la Dona. AgraIr com no a Ra-
fel Escrig la seva col·laboració aquesta 
vegada amb un article “El día de la mu-
jer y las fallas”.

Redacció Nou Horta

L’Horta ja está en Falles
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Carolina Sanchis i Vera 
Martinez, Falleres 
Majors 

Jéssica Medina

Carolina de 29 anys FM d’Alaquàs, pertany a 
la falla Avinguda Genovés, ve d’una família 
molt fallera. Els seus iaios són fundadors de 
la comissió i ells són els que li han inculcat 
l’amor per la festa. Vera de 12 anys és fallera 
des que va nàixer, de la falla plaça de la Lli-
bertat, la trajectòria fallera se remunta des 
de la seua bisaia, sa mare fundadora d’una 
falla i apassionada de la indumentària, és in-
dumentarista des de 1994.

Com va ser l’acte d’elecció, que va ser el pri-
mer que pensares quan et van elegir?
CAROLINA: Encara que no va haver-hi una al-
tra candidata, recorde el dia de l’elecció com un 
dia molt emocionant. Feia molt de temps que 
esperava que arribara eixe moment, i comp-
tar amb el suport de tota la meua família i de 
la meua comissió em va fer sentir molt afor-
tunada. El primer que vaig pensar quan em 
proclamaren va ser tot el que anava a viure 
a partir d’aquell moment. Tenia moltíssimes 
ganes i il·lusió per començar el meu regnat. 

VERA: Molt emocionant, en el claustre del 
Castell, quan van dir el meu nom, les cames 
me tremolaven. És un gran repte i responsa-
bilitat. Soc una xiqueta molt positiva, i sa-
bia que qualsevol repte el superaria sense 
cap problema.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa o més 
t’grada? 
CAROLINA: En aquest any, l’acte que he es-
perat amb més il·lusió però també amb més 
nervis és la Crida. Per a mi ha sigut sempre 
un dels dies més especials de l’exercici faller, 
i tindre jo el privilegi de donar la benvinguda 
a la nostra festa és una cosa que solament 
es pot viure una vegada en la vida.

VERA: M’agrada molt la crida, encara que em 
fi que molt nerviosa al veure a tots els fallers 

al peu del castell. I també m’agrada la cre-
mà, és una sensació de tristor i d’alegria al 
mateix temps.

Qué es per a tu ser fallera major del teu poble? 
CAROLINA:  Sense cap dubte, és un privile-
gi. Aquest càrrec m’ha donat l’oportunitat de 
conéixer molta gent més enllà del meu poble, 
d’aprendre molt més de la nostra festa i m’ha 
permés viure noves experiències que m’han 
fet créixer com a fallera i com a persona.

VERA: Un orgull poder representar als xi-
quets d’Alaquàs i una satisfacció, ja que he 
conegut a moltes persones, en especial a la 
meua fallera major Carolina i els represen-
tants de les comissions d’Alaquàs, tots som 
una pinya.

Quin element de les falles creu que te repre-
senta? pólvora, música, fl ors.... 
CAROLINA: Pense que un conjunt de tot, 
però si hi haguera d’elegir, diria la falla. 
Des de xicoteta he seguit molt activament 
el treball dels artistes fallers. Considere 
que la falla es el pilar fonamental de la 
nostra festa.

VERA: Jo soc música, m’encanta ballar, però tam-
bé soc pólvora, ja que m’encanten els petards

Tens algun referent al món de les falles?
CAROLINA: Si, la meua germana i la meua 
mare. Sempre han sigut el meu referent, ja 
que a més, les dos han ostentat el càrrec de 
Fallera Major d’Alaquàs. Elles sempre estan 
dispostes per a acompanyar-me i a donar-me 
els millors consells. 

VERA: El meu referent enguany es Caroli-
na, ella m’ha ensenyat i em dona molta con-
fi ança en cada acte. Estic molt contenta que 
siga ella la meua F.M

Alaquàs
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Entrevista Álex Ramos,
regidor de Falles

 JESSICA MEDINA 

Com s’estan preparant aquestes pròxi-
mes falles des de l’Ajuntament?
Tots aquests mesos des de que va fi-
nalitzar l’anterior exercici s’està tre-
ballant des de l’Ajuntament d’Ala-
quàs per a l’elaboració del calendari 
d’actes juntament amb la Junta Lo-
cal i l’Assemblea de presidents, amb 
l’objectiu de tindre una bona plani-
ficació tant en la setmana fallera 
com en la resta de l’any. La nostra fi 
sempre és treballar en coordinació 
amb JLF i amb presidències perquè 
tots els fallers tinguen el millor ca-
lendari cada any i que gaudisquen 
al màxim de tot.

Es reprén algun acte especialment que 
per pandèmia no s’havia pogut fer?
Enguany reprenem l’acte de dansà, 
prèvia a la inauguració de la  expo 
del ninot.
Aquests anys de pandèmia no havíem 
pogut realitzar-ho per la impossibili-
tat d’ajuntar a tots els faller i falleres 
per a assajar. De fet és el primer acte 
que realitzem a prop a la setmana fa-
llera que donarà inici a un calendari 
ple d’actes fallers.

Quin acte recomenaries que no es po-
den perdre de les falles d’Alaquàs?, i 
perquè.
Encara que sone a tòpic, crec que 
qualsevol faller o fallera no ha de per-
dre’s l’acte de la crida. Poder viure al 
costat de tots els fallers l’expectació 
d’escoltar les falleres Majors d’Ala-
quàs dient ben alt que “Ja estem en 
falles”, és de les experiències més mo-
tivadores que és poden viure. Per això 
també convide a fallers, falleres i veï-

nes que *isquen amb Carolina i Vera 
l’acte que encendrà la metxa d’unes 
falles que estic convençut que seran 
meravelloses.

Què penses que ens portarà aques-
tes Falles 2023?
Estic convençut que aquestes falles 
s’aprofitaran per a gaudir amb la gent, 
poder tornar a reprendre els hàbits de 
germanor, de poder compartir tots els 
moments amb amics i família en els 
casals i que entre els fallers i falleres 
d’Alaquàs de totes les comissions pu-
guen compartir moments i actes amb 
els fallers de comissions veïnes.
Si les falles destaquen per alguna 
cosa, és per treballar per a gaudir i 
no hi ha res més gratificant que gau-
dir en comú. És per això que espe-
re i desitge que aquestes falles esti-
guen plenes de bons moments i de 
bon temps. En definitiva, que siguen 
unes falles que passen a la història. 

Vols afegir alguna cosa més?
Voldria aprofitar finalment per a 
agrair a totes les presidències, jun-
tes directives i Junta Local Fallera pel 
seu treball incansable per fer sempre 
més gran les falles i Alaquàs. Pel seu 
treball desinteressat per fer unes fa-
lles en les quals fallers, falleres i veïns 
puguen gaudir al màxim.

Finalment, desitjar-los a tots els re-
presentants de les comissions falle-
res d’Alaquàs i més especialment a 
Carolina i Vera, les nostres Falleres 
Majors d’Alaquàs que gaudisquen de 
cada moment i que aprofiten cada se-
gon de les que seran les millors falles 
de la seua vida. 
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Brocat
Indumentaria valenciana

Academia de costura

Indumentarista oficial de la
Fallera Mayor Infantil de Alaquàs

Avda. Pablo Iglesias, 61  Alaquàs
Tel. 644 82 59 82

Isabel Leiva

Alaquàs inicia les falles 2023 amb la tradicional Crida

 REDACCIÓ  

Alaquàs va iniciar el passat diu-
menge 26 de febrer les Falles amb 
la tradicional Crida des del Castell 
d’Alaquàs. Les Falleres Majors de 
2023, Vera Martínez Silla i Caroli-
na Sanchis Mengod, acompanya-
des per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni 
Saura, el Regidor de Falles, Alejan-
dro Ramos i la presidenta de Jun-
ta Local Fallera, July Roselló, van 

ser les encarregades d’inaugurar 
les festes falleres.
L’acte va començar amb l’arriba-
da de les Falleres Majors al Cas-
tell d’Alaquàs, on estaven congre-
gades les onze comissions falleres 
així com les veïnes i els veïns d’Ala-
quàs que es van apropar per a viu-
re el moment. A continuació, van 
pujar al monument per a pronuni-
car el seu discurs amb el qual van 

donar per inaugurades les Falles 
2023 i van animar el món faller a 
viure la festa amb intensitat, res-
ponsabilitat i passió per les Falles.
A continuació, la comitiva falle-
ra es va desplaçar fins al’Auditori 
Nou per a celebrar l’acte de Pleite-
sia a les Falleres Majorsd’Alaquàs. 
Un acte ple d’emoció i sentiments 
amb el qual es donen per iniciades 
les Falles d’Alaquàs 2023.
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Alaquàs inicia la segona fase de millora de la 
il·luminació dels camps del TERÇ

REDACCIÓ  

L’Ajuntament d’Alaquàs està treba-
llant actualment en la substitució de 
la il•luminació dels camps B, C, i pis-
tes de pàdel i tenis de les instal•la-

cions esportives del Terç. Aques-
ta actuació municipal, que compta 
amb un pressupost de 76.580,90 eu-
ros té per objectiu millorar la llu-
minositat general per tal d’afavo-

rir les condicions més òptimes per 
a la pràctica esportiva i garantir un 
estalvi energètic.
Les luminàries que s’estan utilit-
zant són de tipus LED i tenen una 
potencia inferior respecte a les 

convencionals del 60%. Aporten 
a més millor rendiment lumínic i 
per les seues característiques su-
posaran un estalvi en el consum 
elèctric anual aproximat de 56.000 
Kw/h, i una reducció en les emis-

sions anuals de CO2 de 29,68 to-
nes, a més de l’estalvi econòmic 
que suposa l’actuació. Aquesta ac-
tuació forma part de la segona fase 
d’un projecte iniciat l’any 2020 en 
el camp de futbol A.

Durant els mesos de febrer i març es procedirà a la 
substitució dels equips d’il·luminació dels camps 

esportius B i C i de les pistes de pàdel i tennis

DESATASCOS Y EXTRACCIONES

Albañilería y fontanería en 
general
(industrial y familiar)
Limpieza de garajes,
sótanos, obras, pozos negros
fosas sépticas, embozos,
piscinas desatascos de
tuberías...tuberías...
Servicio de cámara de TV
Detector de arquetas
Mantenimiento de 
comunidades,
urbanizaciones y empresas
Vaciado de garajes, sótanos y
huecos de ascensorhuecos de ascensor
Arquetas y desagües de nueva
construcción
Vaciado de pozos y desatasco
Impermeabilización de 
terrazas

eltorrentino.es

666 138 439 - 656 609 288
961 566 098 - 963 630 898SERVICIO INCLUSO FESTIVOS

24H

EL TORRENTINO
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Se inaugura una exposició amb les notícies més 
destacades sobre el procés de recuperació del Castell 

 REDACCIÓ  

Alaquàs va inaugurar el passat diven-
dres 24 de febrer l’exposició ‘Un Cas-
tell per al poble en notícies de Laura 
Sena. 2003-2023’, una mostra que re-
cull una selecció de les notícies sobre 
el Castell publicades per la periodis-
ta al llarg de prop de 25 anys i que es 
compon de 30 informacions que va-
ren aparéixer en els diaris Las Provin-
cias i Levante-EMV.
En l’acte van estar presents l’Alcalde 
d’Alaquàs, Toni Saura, el comissari de 
la mostra, Tomás Roselló, l’autora i pro-
tagonista de l’exposició, la periodista 
Laura Sena, la Directora General de 
Cultura i Patrimoni, Carmen Amora-

ga, la Directora General de Pressupos-
tos i Regidora d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment d’Alaquàs durant els anys 2003 
i 2011, Eva Martínez, el president de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud, Josep 
Cabanes i en representació de Caixa 
Popular, Pilar Molina.
En les intervencions, l’Alcalde d’Ala-
quàs, va recordar la nit en què “el 28 
de febrer de 2003 la ciutadania va po-
der entrar al Castell d’Alaquàs. Per això 
hem volgut que la gent conega la his-
tòria i l’esforç que va suposar aquest 
procés. Amb aquesta exposició volem 
reivindicar el periodisme i posar-lo en 
valor per la tasca divulgadora i de po-
sicionament que va realitzar que va 

ser recolzada per la ciutadania”.
Eva Martínez, Regidora d’Urbanisme 
en el moment del procés de recupera-
ció, va destacar “el recolzament que en 
aquells moments tinguérem dels mi-
tjans de comunicació per a recupe-
rar el monument així com de l’equip 
de tècnics que van participar. Però, el 
més important va ser el recolzament 
de la ciutadania, que sempre van es-
tar al nostre costat, tant per a la recu-
peració com per a l’ús que se li havia 
de donar”. Carmen Amoraga va inci-
dir en què “hui commemorem un fet 
èpic i com ens ho han contat. Cele-
brem el periodisme com a bé de la so-
cietat i posem en valor una persona 
com Laura Sena que és referent perio-
dístic i referent de dones”. Tomás Ro-
selló va destacar la “professionalitat 
de la periodista per contribuir a l’èxit 
del procés d’expropiació i salvaguarda 
i difusió de la seua importància”. L’en-
carregada de tancar els discursos va 
ser Laura Sena que va destacar que 
aquest va ser “un procés sense prece-
dents del que jo era conscient que es-
tàvem escrivint un dels grans capítols 
més importants de la nostra història”. 

La periodista va explicar a més que 
aquest exposició és important perquè 
“posar de rellevància el periodismo i 
reflecteix una forma de fer periodis-
me que ja no existeix i un temps en 
què els diaris marcaven l’actualitat”.
L’exposició es compon de 30 notícies 
que es mostren en un itinerari circu-
lar en les sales nobles del monument, 
amb textos complementaris redactats 
pel comissari de la mostra, Tomàs Ro-
selló. Aquestes informacions permeten 
recuperar el procés expropiatori i de res-
tauració al que va set sotmés el Caste-
ll d’Alaquàs, un procés que és descone-
gut per a una gran part de la població, 
especialment per a les generacions més 

joves. També posa en valor el paper que 
va desenvolupar la societat civil d’Ala-
quàs, que es vorà reflectida en notícies.
A través d’aquesta exposició es realit-
za un recorregut per les dues darreres 
dècades del Castell Palau d’Alaquàs i 
es posa en valor tant la seua recupe-
ració (2003) com la rehabilitació in-
tegral (2005-2007) i la rellevància de 
les troballes arqueològiques i desco-
briments històrics realitzats sobre el 
bé. Una exhibició en la qual es recorda 
també qui són protagonistes en aquest 
període, que han sabut estar al servei 
de l’hereu més important del monu-
ment, el poble d’Alaquàs, a qui va de-
dicada aquesta mostra.

L’exposició està composada per 30 notícies publicades per la periodista Laura Sena i es pot 
visitar a les sales nobles del monument fins al 27 de maig 

Vehículos de ocasión y taller de reparación
C/ Costera, 2 Pol. Bovalar, Alaquàs 46970

Tel. 96 329 55 51
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Albal

Tret d’eixida a les Falles 2023 amb 
la Crida de les FFMM Sonia Mirón i 

Laura Martínez

 REDACCIÓ  

Davant de centenars de fallers i fa-
lleres, pronunciaren una emotiva 
Crida, este passat dissabte 25 de 
febrer, en un escenari excepcional. 
Degut a les obres de transforma-
ció de la céntrica plaça d’El Jardí, 
l’acte ha hagut de celebrar-se a la 
Plaça de la Constitució, que es va 
vestir d’un imponent marc festiu 
i que va presentar un ple absolut. 
“Hem tornat a la normalitat i no-
tem les ganes de festa i d’alegria”, 
subratllava l’alcalde qui va presi-
dir l’acte, juntament amb el regi-
dor de Festes Sergio Burguet i el 
president de la Junta Local Falle-
ra d’Albal (JLF), Miguel Martínez.
De nou, Albal enceta els dies grans 
de l’exercici “marcat pels records 
d’un passat recent que ens ha sepa-
rat físicament, però que ens ha unit 
com a poble”, va dir el primer edil. 
Però com que no podem viure dels 
records, ni de la incertesa, l’alcalde 
va convidar als presents “a demos-
trar la nostra positivitat i l’alegria 
que vos caracteritza, que caracte-

ritza al món faller”, amb un desig 
cap a les Falleres Majors “que pas-
sen un exercici meravellós, carre-
gat d’emocions bones, de germanor 
i de passió pel nostre poble”.
Emotives paraules també les pro-
nunciades per Sonia i Laura que 
trobaren en el públic i en els set 
casals representats a la Plaça les 
ganes de fer-les feliç i de fer ress-
orgir la festa de les flames. Les re-
gines van posar en valor les festes 
en honor a Sant Josep, Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat des de 2016, “ara desper-
ten per a aportar color i festa al 
nostre poble». Sumaren les seues 
veus per a donar la benvinguda a 
l’arribada de la primavera i abo-
garen, “per un exercici de germa-
nor i il·lusió».
Les Falleres Majors ja tenen les 
claus d’Albal, gest que simbolitza 
l’obertura a la festa i una invita-
ció a compartir l’alegria amb to-
tes i tots, obrint les portes d’Albal 
a aquelles i aquells que vullguen 
vindre a conéixer les falles mo-

destes i xicotetes albalenques, “ací 
trobaran grans cors, els de tots vo-
saltres”, va exclamar Ramón Marí.
Un Castell de focs d’artifici i l’Ofrena 
a la Mare de Déu dels Desemparats 
a l’Església Nostra Senyora dels Àn-
gels, on els va donar la benvinguda 
el pàrroc Engraci Bataller, va posar 
el brotxe final a la jornada que tal 
i com va indicar el president de la 
Junta Local Fallera (JLF).
Garantint la seguretat de la Festa
El regidor de Festes Sergio Burguet, 
mantingué una reunió de coordi-
nació amb els diferents estaments 
que estan involucrats en la festa 
i garantir la seguretat: Policia Lo-
cal, Bombers, Brigada d’Obres i la 
Junta Local Fallera.
Després de la Crida, les Falles d’Al-
bal es preparen per a compartir, 
juntament amb el veïnat, una Set-
mana Gran repleta de color, sàti-
ra i germanor. S’obriran les portes 
de l’Exposició del Ninot per visi-
tar i vore els ninots que formaran 
part dels monuments faller durant 
la sermana fallera.

El cartell de les Falles 
2023 és un homenatge 
a la Igualtat, la tradició i 
l’alegria

 REDACCIÓ  

L’Ajuntament d’Albal ha presen-
tat esta vesprada el cartell anun-
ciador per a les Falles 2023 obra 
del picassentí i estudiant de Dis-
seny Gràfic i Fotografia a l’Escola 
Superior d’Art i Disseny de Valèn-
cia, Alejandro Aguado, fill a més 
d’un conegut comerciant local ge-
rent d’una imprempta.
El saló de plens s’ha omplit de les 
màximes autoritats del món fa-
ller, encapçalades per les Falleres 
Majors d’Albal 2023, Sonia Mirón 
Maestre i la xiqueta Laura Ramírez 
Vila, recolzades per l’alcalde Ra-
món Marí, el regidor de Festes Ser-
gio Burguet, el president de Junta 
Local Fallera (JLF) Miguel Martí-
nez i membres de la corporació. 
Els representants de les set comis-
sions falleres han assistit a l’acte i 
han rebut de mans de les regines 
falleres una còpia del cartell que 
els acompanyarà durant els dies 
grans de la festa, als seus casals.
El creador ha explicat que el seu 
treball és una combinació de mo-
dernitat a través de la tipografia 

i de tradició, amb els colors ma-
rrons que recorden els monuments 
més emblemàtics de la ciutat. Con-
té també el violeta i morat de la 
Igualtat i la silueta d’una dona em-
poderada, en sintonia amb les po-
lítiques contra les desigualtats i la 
lluita contra l’explotació sexual del 
poble que presideix Ramón Marí. 
Elements com el foc i la pólvora 
també estan marcats en un carte-
ll colorit, sobre fons blanc purifi-
cador i que denota la combinació 
d’una convivència en pau.
Per la seua part, l’alcalde Ramón 
Marí ha agraït el compromís del 
col•lectiu amb la cultura i les tra-
dicions valencianes per «i per ha-
ver-lo ensenyat a voler més les 
Falles, una festa única al món Pa-
trimoni Immaterial de la Humani-
tat». També ha posat l’accent en 
la col•laboració de la ciutadania, 
el teixit comercial i associatiu lo-
cal per posar el seu granet d’are-
na en la celebració. El primer edil 
ha felicitat al jove creador “per 
una proposta que convida a l’ale-
gria i la festa».

“Ja estem en Falles!”, així i al uníson van donar el tret d’eixida 
a les festes josefines, les Falleres Majors d’Albal Sonia Mirón 

Maestre i la xiqueta Laura Ramírez Vila. 

C/ Castellón, 25 ALFAFAR - Tel. 610 81 54 32

YOTEAMUEBLO
LA MEJOR CALIDAD-PRECIO

valencia.yoteamueblo.com
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Susana Cazorla, 
regidora de festes

Alboraia

 JESSICA MEDINA 

Com s’estan preparant aquestes pròxi-
mes falles des de l’Ajuntament?
Aquestes falles són molt especials per a 
tots, principalment perquè són les prime-
res falles amb total normalitat després de 
tres anys, per la qual cosa, estem prepa-
rant-les principalment amb molta il·lusió.
Com sempre tots els actes de falles es pre-
paren conjuntament entre la Junta Local 
Fallera i l’Ajuntament, pel que volem des-
tacar el treball, implicació i esforç de la 
Junta Local que realitza durant tot d’any 
per a poder gaudir de les nostres falles.

Es reprén algun acte especialment que per 
pandèmia no s’havia pogut fer?
En Alboraia, no tinguérem falles durant 
dos anys continuats, i l’any passat vàrem 
celebrar unes falles amb moltes restric-
cions. Enguany hem tornat a fer actes 
que feia tres anys que no es feien com 
són la Cavalcada i la Gala fallera, que ja 
s’han realitzat i han estat tot un èxit de 
participació.
Quin acte recomenaries que no es poden 
perdre de les falles d’Alboraia, i perquè.
Recomaria que no es perderen cap acte 
dels que realitzarem per a les falles perquè 
tots són especials: la crida, la macrodes-
pertà, l’entrega de premis als monuments 
fallers, l’ofrena, però especialment el cer-
cavila que realitzarem el dia 5 de març to-
tes les falles juntes a Port Saplaya, ja que 

les 8 comissions falleres desfi laran con-
juntament per un entorn meravellós com 
és la nostra platja, el que permet gaudir 
de les nostres falles al mateix temps que 
de les nostres platges.

Què penses que ens portarà aquestes Fa-
lles 2023?
Aquestes falles segur que seran les falles 
del “retrobament”, recuperarem les nos-
tres tradicions en tota la seua esplendor, 
però principalment anem a retrobar-nos 
en els nostres companys de falla, en els 
nostres amics, veïns, i amb la gent que 
acudirà a gaudir del nostre poble.

Vols afegir alguna cosa més?
Convidar a tots els veïns i veïnes del nos-
tre poble, a apropar-se als Casals, a les car-
pes, i gaudir conjuntament amb les comis-
sions falleres de totes les activitats que 
han preparat durant la setmana fallera, 
per a conviure tots junts baix el mant de 
la convivència i la unió de tot el poble.
A més a més, convidar a la gent, a apro-
par-se al nostre poble, gaudir de la fes-
ta de les falles, aprofi tar per a conéixer 
més el nostre municipi declarat com a 
Municipi de Rellevància turística, assa-
borir els nostres productes tradicionals; 
l’orxata i els fartons, passejar per l’hor-
ta i les nostres platges, i gaudir d’unes 
falles en un marc incomparable com 
és Alboraia.
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Alboraia acull la IV Trobada de la Xarxa de Municipis 
Protegits contra la Violència de Gènere, que 

aconsegueix ja 163 municipis

 REDACCIÓ 

La Diputació de València va cele-
brar el passat 28 de febrer  la IV 
Trobada de la Xarxa de Munici-
pis Protegits contra la Violència 

de Gènere, de la qual formen part 
ja un total de 163 ajuntaments de 
la província, després de la incor-
poració de 19 localitats el mes de 
desembre passat, la qual cosa su-

posa pràcticament dos terços dels 
municipis del nostre territori.
Durant l’acte, que va tindre lloc a 
l’Auditori d’Alboraia, la diputada 
d’Igualtat, Eli García, ha entregat 
les plaques als representants dels 
nous membres de la plataforma 
de treball de conjunt. A la troba-
da han acudit, a més d’Eli García, 
el president de la corporació pro-
vincial, Toni Gaspar, les diputades 
provincials Pilar Molina, Dolors Gi-
meno i Carolina Mengual, i l’alcal-
de d’Alboraia, Miguel Chavarría.
La responsable d’Igualtat ha vol-
gut fer un esment especial als po-
bles més xicotets que s’han adhe-
rit a la Xarxa. “Recentment s’ha 
modifi cat el reglament per a fa-
cilitar la incorporació de munici-
pis de més xicotets, i ja s’han no-
tat els seus fruits perquè, dels 19 
nous ajuntaments adherits, huit 
d’ells són de municipis de menys 

de 1.000 habitants”, i ha ressaltat 
el cas de Benissuera, que a penes 
compta amb 188 habitants.
Cal recordar que la fi nalitat de la 
Xarxa de Municipis Protegits con-
tra la Violència de Gènere és vetlar 
per la prevenció, detecció i erradi-
cació de la violència a través d’un 
espai de coordinació institucio-
nal liderat que permeta millorar 
la gestió de les polítiques públi-
ques contra la violència de gène-
re de les entitats locals de la pro-
víncia de València.
En este sentit, el president Toni 
Gaspar ha subratllat “el paper dels 
ajuntaments, que són la primera 
institució també en la lluita contra 
la violència masclista, amb la seua 
policia local, amb els seus serveis 
socials, el seu departament d’igual-
tat i amb els seus sistemes de pro-
tecció i sensibilització local. Són 
els que més a prop estan de les do-

nes amenaçades, i per això és im-
portantíssim el treball en xarxa”.
La Xarxa compta amb una convoca-
tòria anual de concessió de subven-
cions als ajuntaments de municipis 
i entitats locals menors adherits. 
Per a 2023, la convocatòria comp-
tarà amb un total de 700.000 eu-
ros, la qual cosa suposa un incre-
ment de 100.000 euros respecte a 
la del passat any.
Així, des de 2018 es venen conce-
dint ajudes econòmiques en règim 
de concurrència competitiva per als 
diferents projectes i campanyes re-
lacionats amb la prevenció, detec-
ció i lluita contra la violència de gè-
nere, incloent-hi accions en matèria 
de coeducació, així com actuacions 
dirigides a l’erradicació de la prosti-
tució. Enguany com a novetat s’in-
clouen les mesures del Pla Estratè-
gic de la Dona en el Sistema Rural 
Valencià.

19 localitats s’han sumat en l’acte celebrat ahir a l’Auditori Municipal en el qual la 
diputada d’Igualtat, Eli García, va entregar les plaques
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El Dia Internacional de les Dones
reivindica, a tot el món, la lluita de les 
dones pels seus drets i visibilitza la 

desigualtat entre dones i homes.
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 REDACCIÓ 

La Diputació estrena març prenent 
la metxa de la seua campanya falle-
ra, en esta ocasió inspirada en ‘Las 
grupas’ de Sorolla, homenatge al ge-
nial pintor l’any en què se celebra el 
centenari de la seua mort, i amb el 
lema ‘Soroll a València’. L’artista, al 
qual la Diputació va pagar els seus 
estudis a Roma i altres ciutats italia-
nes entre 1884 i 1889, ja va ser recor-
dat en l’espot de les històriques Fa-
lles de setembre de 2021, amb eixos 
fotogrames de falleres i xiquets a la 
platja, i més d’una trentena d’obres 
de la seua etapa formativa ocuparan 
a partir del pròxim dilluns el Saló de 
Respecte de la corporació provincial.
Els estrets vincles de la Diputació 
i l’artista es traduiran en la prime-
ra exposició íntegra sobre Sorolla 
en la Comunitat l’any que porta el 
seu nom, però no serà l’únic gest 
de la institució amb don Joaquín, 

els traços fallers del qual han servit 
d’inspiració per a la creació de l’au-
diovisual i els cartells amb els quals 
es dona la benvinguda a les prime-
res festes post pandèmia, unes Fa-
lles amb ‘Soroll a València’.
En paraules del president Gaspar, “hi 
havia ganes de festa en estat pur, de 
recuperar l’essència d’unes Falles 
que en els últims anys han estat en 
quarantena, com la resta de la socie-
tat. I quina millor manera de fer-ho 
que apel·lant a la llum de Sorolla, al 
soroll d’una celebració que aglutina 
tot el millor de la ciutat i dels seus 
pobles i que es transmet a la resta 
del món a través d’eixes ambaixa-
dores que són les Falleres Majors.
Una d’eixes Falleres Majors és Ma-
rina Civera, qui va immortalitzar el 
seu regnat en 2019 amb aquella imat-
ge al balcó de l’Ajuntament alçant el 
puny violeta com a símbol de l’apo-
derament de les dones. Marina pro-

tagonitza, al costat del grup de balls 
populars Les Folies de Carcaixent, 
l’espot i els cartells amb els quals 
la Diputació celebra una festa que 
va obrir oficialment dijous 23 de fe-
brer, amb l’homenatge a les Falleres 
Majors de la història de València.
Fins a 32 dones que han representat 
i continuen representant a la ciutat 
i els seus municipis. La Diputació, 
que com cada any manté les ajudes 
tant als sectors tradicionals que do-
nen vida a les Falles com a les co-
missions del Cap i Casal i els muni-
cipis valencians.
Les més de 800 comissions falleres 
de la província estan convidades a 
la tradicional Recepció que la Dipu-
tació organitza cada any en la seua 
seu central de la plaça Manises. En 
esta ocasió, el dijous 9 estan convo-
cades les Juntes Locals dels munici-
pis, i el divendres 10 serà el torn de 
la resta de comissions.

Amb el lema ‘Soroll a València’, la corporació provincial llança la seua tradicional campanya fallera, inspirada en esta 
ocasió en ‘Las grupas’, un dels quadres més simbòlics de l’extensa obra de l’artista

La Diputació ret homenatge a Sorolla en la seua 
campanya de Falles

València



12 www.nouhorta.com Març 2023

Eva Zamora, alcaldessa

Alcàsser

Jéssica Medina

Com us esteu preparant aquestes 
pròximes falles des de l’Ajuntament?
Si bé és cert que cada comissió fallera 
s’encarrega de l’organització de la seua 
pròpia programació, des de l’Ajunta-
ment d’Alcàsser treballem braç a braç 
amb les diferents falles del municipi, 
amb l’objectiu de facilitar-les tots els 
recursos necessaris per al desenvolu-
pament dels actes programats. A més, 
des del consistori també ens encarre-
guem d’organitzar l’acte de la Crida, 
que es va celebrar el passat 25 de fe-
brer, i que, com cada any, va ser tot un 
èxit de participació.
Som conscients de la importància que 
tenen les Falles per a Alcàsser, i ja no 
només en matèria d’economia local, 
sinó per tot el que representen. I, per 
aquest motiu, les comissions falleres 
del nostre poble saben que ens tenen 
per a ajudar-los en el que faça falta.

Es torna a fer algun acte en especial 
que per pandèmia no s’havia pogut fer?
L’any passat, la programació fallera 
va recuperar la normalitat, però enca-
ra existien mesures de precaució que 
calia tindre en compte, com l’ús de la 
mascareta en espais interiors o quan 
es produïen massificacions a l’aire lliu-
re. Ara, estem davant unes Falles com 
les d’abans de la pandèmia, i es res-
pira en l’ambient eixes ganes de gau-
dir-les al màxim.

Quin acte recomanaries que no es po-
den perdre de les Falles d’Alcàsser i 
per què?

La veritat és que paga la pena viure 
tots i cadascun dels actes que orga-
nitzen les comissions falleres d’Alcàs-
ser, perquè darrere hi ha molt d’esforç 
i dedicació perquè isca a la perfecció. 
Però destacaria tant els espectacles 
pirotècnics, molt arrelats al nostre 
poble, com l’Ofrena i la Cremà. Crec 
que són dos dels actes més emotius 
de les Falles i que, a més, en el cas de 
la Cremà representa l’inici d’un nou 
exercici faller.

Què penses que ens duran aquestes 
Falles 2023?
Indubtablement, les Falles de 2023 
són les Falles de l’alegria, del ressorgir 
després d’aquests anys de pandè-
mia. Així que espere que les gau-
dim, però sempre amb cap. A 
Alcàsser ja es palpa les ga-
nes de celebrar la nostra 
festa gran, i pense que 
seran unes Falles per 
a recordar.

Vols afegir alguna 
cosa més? Un mis-
satge per als veïns?
Convide a tot el veïnat a 
viure i gaudir d’aquesta fes-
ta que forma part de les nos-
tres tradicions, però també de la 
nostra identitat com a poble. Aprofi-
te, a més, per a recordar la importàn-
cia de respectar la convivència veïnal 
i trobar un equilibri entre la festa i el 
descans perquè tots i totes puguem 
gaudir de les Falles.

La veritat és que paga la pena viure 
tots i cadascun dels actes que orga-
nitzen les comissions falleres d’Alcàs-
ser, perquè darrere hi ha molt d’esforç 
i dedicació perquè isca a la perfecció. 
Però destacaria tant els espectacles 
pirotècnics, molt arrelats al nostre 
poble, com l’Ofrena i la Cremà. Crec 
que són dos dels actes més emotius 
de les Falles i que, a més, en el cas de 
la Cremà representa l’inici d’un nou 

Què penses que ens duran aquestes 

Indubtablement, les Falles de 2023 
són les Falles de l’alegria, del ressorgir 
després d’aquests anys de pandè-
mia. Així que espere que les gau-
dim, però sempre amb cap. A 
Alcàsser ja es palpa les ga-
nes de celebrar la nostra 
festa gran, i pense que 

Convide a tot el veïnat a 
viure i gaudir d’aquesta fes-
ta que forma part de les nos-
tres tradicions, però també de la 
nostra identitat com a poble. Aprofi-
te, a més, per a recordar la importàn-
cia de respectar la convivència veïnal 
i trobar un equilibri entre la festa i el 
descans perquè tots i totes puguem 
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Alcàsser inicia les Falles de 2022 amb la Crida

 REDACCIÓ 

Centenars de fallers i falleres es 
van donar cita aquest passat dis-
sabte a l’Ajuntament d’Alcàsser per 
a celebrar la tradicional Crida, acte 
que dona inici a les Falles de 2023.
 Les Falleres Majors de les tres comis-
sions del municipi, Falla Trinquet, Fa-
lla Raval i Falla El Mercat, van donar 
la benvinguda a les festes més arrela-
des de València amb uns parlaments 
en els quals no van faltar les referèn-
cies a la pandèmia i en els quals van 
animar als fallers i falleres a gaudir de 
les festes més esperades i especials.
Eva Zamora, es va felicitar per la gran 
llavor  que fan durant tot l’any per 

cel·lebrar unes Falles inoblidables, i 
va animar a la ciutadania a celebrar 
les festes destacant el suport que sem-
pre se li brinda al col·lectiu faller per 
part del Consistori.
Així, després d’aquest acte, Alcàs-
ser es prepara per a viure uns dies 
en què cada comissió ha previst un 
complet programa festiu que omplirà 
de música, color i pólvora els seus ca-
rrers, i que culminarà el pròxim 19 de 
març amb la Cremà dels monuments 
de la Falla El Mercat i de la Falla del 
Trinquet. Per part seua, com és ha-
bitual, la Falla 
El Raval viurà els seus dies grans unes 
setmanes després.

Les tres comissions de la localitat van celebrar dissabte un acte en el qual el col·lectiu 
faller va donar la benvinguda a les festes de març

Les Jornades 
d’Igualtat 
visibilitzaran el 
treball de ‘Dones 
amb art’ 

 REDACCIÓ 

Un any més, l’Ajuntament d’Alcàsser or-
ganitza les Jornades d’Igualtat, un es-
pai de reflexió, reivindicació, creació i 
intercanvi on també hi haurà espai per 
a la festa. Del 2 al 23 de març, aques-
tes jornades que, cada any, s’organit-
zen amb motiu de la commemoració 
del 8M, Dia Internacional de la Dona, 
busquen destacar el treball de col·lec-
tius feminitzats i dones de la localitat.
Aquesta edició vol fer visible el tre-
ball de dones dedicades professional-
ment a la música, el teatre o el cine-
ma. Els reconeixements recauran en 
la cineasta Mar Navarro, l’actriu Ma-
ria Almudéver i la cantant lírica M. 
Carmen Fortea, com a representants 
de moltes altres dones alcasseres que 
treballen als sectors musicals, audio-
visuals o escenogràfics.
El dia del 8M, a les 11.00 hores, la plaça 
del Castell acollirà la lectura del mani-
fest escolar, i es procedirà a una marxa 
escolar pels carrers de la localitat amb 
la participació dels centres educatius 
i la Colla Guirigall. A la vesprada, a les 
17.00 hores, des del parc de la Trobada 
eixirà l’autobús gratuït per a assistir 
a la manifestació del 8M de València.
La programació continuarà el dijous, 9 
de març, a la Llar de Jubilats amb una 
Trobada per la Igualtat on hi haurà el 

lliurament de reconeixements de ‘Do-
nes amb Art’ i un recital poètic musi-
cal a càrrec de M. Carmen Sàez amb 
textos i poemes de Carmelina Sánchez 
Cutillas (18.00 h).
Ja el divendres, 10 de març, a les 18.00 
hores, Alcàsser commemorarà el 8M 
amb la lectura del manifest a la plaça 
del Castell i una marxa per la Igual-
tat amenitzada per la Colla Guirigall.
A més, mentre el 13 de març, la Sala 
Noble de l’Ajuntament acull la jornada 
de convivència i intercanvi ‘Ser Donal 
al Sud’; el dimecres, 15 de març, l’Espai 
de les Aigües Potable serà l’escenari 
d’una masterclass de ioga.
Les Jornades d’Igualtat d’Alcàsser aca-
baran amb la projecció dels llargme-
tratges seleccionats del palmarés del 
festival internacional ‘Dona i Cinema’ 
(21 de març, a les 18.30 h, al Centre Cul-
tural); i el taller d’autoestima impar-
tit per Laia Gimeno, el 23 de març a la 
Sala de Conferències del Centre Cul-
tural (18.00 h).
Tant l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamo-
ra, com la regidora d’Igualtat, Cristina 
Lucendo, han convidat a la ciutadania 
a «participar d’aquestes jornades que 
tenen com a objectiu conscienciar i re-
flexionar per a, junts, aconseguir una 
igualtat real i efectiva i, per tant, una 
societat més justa i més lliure».

Amb motiu del 8M, Dia Internacional de la 
Dona, s’ha preparat unes jornades de reflexió, 
creació, intercanvi i festa
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Mireia Meseguer i Julia Gil, 
Falleres Majors

Aldaia

Mireia Meseguer és la FM D’Aldaia, 
té 28 anys,
és fallera des de que va nàixer. La 
seua infància la va passar en la fa-
lla Sta-Rita i la seua adolescència en 
Plaça Europa, falla a la que pertany 
actualment. És de família molt falle-
ra. Sa mare ha segut FM , el seu pare 
president i directiu per molts anys i 
la seua germana fmi.
Julia Gil Taberner té 13 anys, i es fa-
llera des de que va nàixer de la falla 
Sant Vicent. Els seus pares i la seua 
germana també són fallers de tota 
la vida. El iaio Francisco Taberner 
i els seus amics varen fundar la fa-
lla la Saletta

Com va ser l’acte d’elecció, que va 
ser el primer que pensares quan et 
van elegir?
MIREIA:  L’acte d’elecció va ser un 
acte molt especial, ningú sabia el 
que podia ocórrer. I fou una gran 
sorpresa. El primer que vaig pensar 
el dia que en proclamaren va ser el 
mateix que el dia d’elecció. Aquest 
càrrec té una gran responsabilitat, i 
sols volia estar a l’altura que el ma-
teix es mereix i gaudir de tots els ac-
tes que estem vivint.

JULIA: El recorde com un dels més 
emocionants, havia somiat moltes 
voltes amb aquest moment i a la fi va 
arribar, no me’l podia creure. Em sent 
molt afortunada i estic molt agraïda.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa 
o més t’grada? 
MIREIA: La CRIDA, va ser molt emo-
tiva. Però sense dubte vull que arribe 

la vesprada de l’ofrena, i entregar el 
meu ram de Fallera Major d’Aldaia al 
meu pare, que és vestidor de la Verge.

JULIA:La crida ha sigut l’acte més 
especial per a mi fins al moment. El 
dia sencer va ser molt emocionant 
i el guardaré per sempre al meu cor.
M’agradaria donar les gràcies al nos-
tre volgut president David Solis, per 
l’esforç i dedicació per organitzar 
aquest acte, sense dubtes va superar 
totes les meues expectatives.

Qué es per a tu ser fallera major del 
teu poble? 
MIREIA: Ser Fallera Major d’Aldaia, 
pense que és la punta de la piràmi-
de a el que pot aspirar una fallera 
del nostre poble. Soc conscient de la 
gran responsabilitat que comporta 
aquest càrrec, però eren tantes les 
ganes de poder representar al meu 
poble, que per a mi ser Fallera Ma-
jor d’Aldaia és un gran somni com-
plit i un orgull.

JULIA: És tot un privilegi. Les falles 
és el que més m’agrada en el món, i 
tindre l’oportunitat de representar 
a tot el meu poble és una sort per a 
mi. Estic gaudint de cada acte com si 
fora l’últim, de la mà de la meua falle-
ra major, les Corts d’honor i els com-
ponents de jlf que els vull moltissim.

Quin element de les falles creu que te 
representa? pólvora, música, flors.... 

MIREIA: Diria que soc una mescla 
de tot un poc.
M’apassiona la pólvora, disfrute es-

coltant i tremolant en les mascle-
tades.
M’encanta la indumentària.
Se’m posen els pèls de punta quàn 
escolte qualsevol passodoble en una 
banda de música.
I l’olor que es queda en la plaça des-
puix de la vesprada d’ofrena és em-
briagador.
Igual que podria quedar-me hores 
contemplant els monuments als nos-
tres carrers.

JULIA: La música m’encanta, escol-
tar una xaranga em posa superfeliç 
i crec que és un element fonamen-
tal al món de les falles.

Tens algun referent al món de les fa-
lles?
MIREIA: Sempre he admirat la figura 
de la fallera major de València.
Però si he de dir-vos algun referent us 
diria la meua Família.
Començant pels meus iaios i finalit-
zant en els meus pares. Per saber in-
culcar-ne en tant de carinyo l’amor i 
respecte per la nostra festa i nostres 
tradicions.

JULIA: Sí, la meua fallera major Mi-
reia Meseguer. Ella és una persona 
bonica per fora però sobretot per dins, 
és elegant, generosa, intel·ligent, molt 
bona persona, amb un saber estar 
increïble i sempre amb un somriu-
re al seu rostre. Donar-li la mà em 
dona seguretat i al mirar-li als ulls 
em transmet la seua il·lusió i passió 
per les falles.
Sense dubtes, per a mi, un referent a 
seguir com a persona i com a fallera.

Jéssica Medina
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Entrevista

David Solis, Presidente 
Ejecutivo de Junta 
Local Fallera
 JÉSSICA MEDINA 

Cóm se esteu preparant estes 
pròximes falles des de Junta local?
Estem preparant – les amb la ma-
teixa il·lusió que sempre, o inclòs 
més si fora possible, ja que con-
sidere que són les Falles més es-
perades de la història, amb un 
calendari replet d’ actes i activi-
tats molt diverses per a tots el fa-
llers i falleres, que a més, també 
poden disfrutar la resta de ciu-
tadans de la nostra localitat que 
sempre són benvinguts a acom-
panyar–nos. 

Se torna a fer algun acte en espe-
cial que per pandèmia no s’ havia 
pogut fer?
Les Falles d’ Aldaia no deixàrem 
de realitzar cap acte com a tal. Els 
fallers estem fets d’ una pasta es-
pecial i, tant a les Falles de setem-
bre com a les de març, ens rein-
ventàrem i poguérem dur a terme 
ambdues setmanes falleres, com 
sempre però amb tots els requisits 

sanitaris necessaris per a garan-
tir la seguretat de tots.  
Quin acte recomanaries que no 
se poden perdre de las falles d’Al-
daia?, i perquè.
Crec que no hi ha cap acte del que 
oblidar- se, no haurien de perdre’ 
s cap. Tots tenen la seua màgia 
que els fa especials: la Crida, que 
cada any es més impactant i emo-
tiva, la Macrodespertà amb tro de 
bac, la cavalcada del ninot en la 
que les nou comissions treballen 
de valent per donar una desfila-
da única. Tampoc em puc oblidar 
del lliurament de premis, l’ ofre-
na, l’ operació quilo, la mascletà i 
la cremà. Com ja he dit cada acte 
fa que les nostres festes siguen 
les millors. 
El que sí voldria destacar és que 
aquest any, per primera vegada a 
la història de les falles d’ Aldaia, 
realitzarem el dia 15 a les 00:00 de 
la nit la Nit de l’ Albà, en la qual di-
rem al món sancer que Aldaia co-
mença les seues volgudes Falles.

¿Qué penses que ens va a dur 
aquestes Falles 2023?
Les Falles són part de la meua 
vida, per això mateix vaig deci-
dir ostentar el càrrec de president 
de Junta Local. Sóc feliç veient la 
categoria i el prestigi que tenim 
les nou falles d’ Aldaia que for-
mem Junta Local i això és el que 
a nivell personal em va a aportar 
a mi: la felicitat i satisfacció de 
saber que totes les comissions d’ 
Aldaia naveguen tots a una per a 
fer de la setmana fallera la nos-
tra festa gran

¿Vos afegir algo més? un missat-
ge per als veïns?
Espere i desitge que els veïns par-
ticipen activament dels actes fa-
llers i que la tolerància, el respec-
te i la diversitat imperen entre 
tots. D’ aquesta manera les Fa-
lles 2023, que ja són una reali-
tat, seran recordades per a sem-
pre com a les millors Falles de les 
nostres vides.

Fallers i falleres, amics i amigues.

Un nou cicle faller arriba al seu 
punt àlgid, i per fi tenim molt a 
prop els dies més esperant de la 
nostra Festa. Els fallers i falleres 
d’Aldaia heu treballat molt dur 
durant tot un any, sense pressa, 
però sense pausa, per a que que 
de nou en 2023 puguem tornar a 
viure i a disfrutar d’unes hores 
úniques i inigualables.

A les Falleres Majors d’Aldaia, 
Mireia Meseguer i Toledo, Julia 
Gil i Taberner: ara arriba la part 
més esperada del vostre som-
ni, el desenllaç d’una història 
d’amistat, alegria i valenciania. 

Estic totalment segur que les 
vostres Corts d’Honor, tota la 
gent que forma part de la Junta 
Local amb el seu president Da-
vid, i tot el món faller del nostre 
poble van a fer tot el que està a 
les seues mans per a que les Fa-
lles 2023 siguen les millors de la 
història. Per a que el conte del 
qual vosaltres sou les protago-
nistes culmine ple de bellesa i 
moments inoblidables.

Vull fer una menció especial a 
les comissions del nostre poble: 
Villarrobledo, Santa Rita, Sant 
Antoni, Sant Vicent, Plaça d’Eu-
ropa, Saletta, Colònia, Corts Va-
lencianes i Mestre Serrano: mol-

tes gràcies per ser, un any més, 
un exemple de dignitat, de tre-
ball ben fet, d’amor a la nostra 
terra, a la nostra forma de ser, a 
la nostra cultura i tradicions i a 
la nostra gent.

Disfruteu amb alegria i respon-
sabilitat de totes i cada una de 
les cites del calendari faller que 
vos esperen. Amb l’esforç i el sa-
crifici de totes les Falles d’Aldaia 
encaren amb il·lusió els seus mi-
llors moments.

Visca Aldaia i visquen les Falles!

Guillermo Luján
Alcalde d’Aldaia

Saluda de l’alcalde,
Guillermo Luján
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Les Falles d’Aldaia 2023 encenen la 
seua programació

Aldaia es prepara per a l’arribada de les Falles 2023, inundant el poble d’actes fallers, fins a arribar 
a l’esperada setmana gran de la festa

  REDACCIÓ  

Comença el compte arrere per a les 
Falles d’Aldaia 2023, i la localitat ja 
es troba immersa en plena progra-
mació fallera. Des de fa una setma-
na s’han dut a terme diversos actes, 
com la Nit de Rondalles, el Sopar de 
Gala en homenatge a les Falleres Ma-
jors d’Aldaia i els seus Corts d’Honor, 
així com el V Concurs del Cant de l’Es-
toreta Velleta, organitzat per la Junta 
Local Fallera d’Aldaia al Carrer San-
ta Bàrbara.
Dissabte que ve 25 de febrer a les 9 
h tindrà lloc la “II Macrodespertà” 
conjunta amb “Tro de Bac”, seguida 
de la Crida des del balcó de l’Ajunta-
ment a les 19 h de la vesprada, que 
donarà inici oficialment a les Falles 
2023. A continuació, s’inaugurarà 
l’Exposició del Ninot en l’edifici del 
Gent Jove (Antic Ajuntament). Eixe 
mateix dia, a les 12 de la nit, serà l’ini-
ci de Festes organitzat per la Falla La 
Saletta. L’endemà, diumenge 26 de 
febrer, es durà a terme a les 6 de la 
vesprada en el TAMA, la Presenta-
ció del Llibret de Junta Local Falle-
ra de les Falles 2023, el Lliurament 
de Premis Menors i la Gala d’Impo-
sició de Recompenses.

Ja al mes de març, el divendres dia 3 
se celebrarà la Nit d’albaes, que co-
mençarà a la porta de l’Ajuntament, 
seguida d’un recorregut pels casals 
de les comissions falleres de la lo-

calitat. L’endemà, es realitzarà l’es-
perada Cavalcada del Ninot, amb un 
recorregut que inclou la Plaça Euro-
pa, carrer Carme, carrer Església, ca-
rrer Major, l’Ajuntament i avinguda 

Blasco Ibáñez fins al carrer Bernabé 
Sanchis. Per a la setmana prefallera, 
el dimarts 7 de març, es realitzarà 
el Lliurament dels Llibrets de Falles 
2023 a la Biblioteca Municipal.

El 15 de març inicia la setmana fa-
llera amb la Plantà dels monuments 
de les comissions falleres infantils i 
majors. A mitjanit del mateix dia es 
durà a terme la Nit l’Alba, amb focs 
artificials en totes les demarcacions 
de les 9 comissions falleres i a la por-
ta de l’Ajuntament. L’endemà, 16 de 
març, a les 7 de la vesprada, tindrà 
lloc el Lliurament de Premis atorgats 
per Junta Local Fallera en la Plaça de 
la Constitució.
El 17 i 18 de març, tindrà lloc el cerca-
viles matutí per a visitar a les comis-
sions falleres. El dissabte 18 de març 
a la vesprada, tindrà lloc l’Ofrena de 
Flores a la nostra patrona, la Mare de 
Déu dels Desemparats, i en finalitzar 
aquest acte, es farà un espectacular 
castell de focs artificials.
El diumenge 19 de març de 2023, l’úl-
tim dia de les Falles, començarà a les 
12 h amb una missa en honor a Sant 
Josep a l’església de l’Anunciació. A 
les 13 h, tindrà lloc la tradicional Ope-
ració Quilo en el convent de les Ger-
manes de la Creu, i a les 14.30 h, es 
realitzarà la Mascletà anual. La Cre-
mà de les Falles Infantils arrancarà a 
les 20 h i la Cremà de les Falles d’Al-
daia a partir de les 23 h.

Benvolguts fallers i falleres.

Les Falles d’Aldaia són sinònim 
d’alegria i germanor, però sobre-
tot de sacrifici, de treball molt 
ben fet i de lluita per mantindre 
viva la flama d’una Festa que és 
l’expressió cultural i social més 
representativa de la nostra te-
rra per als valencians. Per això, 
moltes gràcies a tots per fer pos-
sible que enguany tornem a es-
tar a uns dies de tornar a viure 
els dies més grans de les Falles.

Els últims anys no han sigut fà-
cils, però les Falles d’Aldaia es-
tan més vives que mai. Com hem 

eixit de la pandèmia, amb un 
esperit renovat i enfortit, és la 
prova més factible de que quan 
caminem junts, de la mà, som im-
parables i indestructibles.

Les Falleres Majors del nostre 
poble, Mireia Meseguer i Toledo, 
Julia Gil i Taberner, sou la màxi-
ma representació de tot el món 
faller del nostre poble, i de mi-
lers d’aldaiers i aldaieres que, des 
de fora de les comissions, tam-
bé viuen la nostra Festa a flor 
de pell. Ara teniu per davant la 
millor part d’este viatge: els dies 
més esperats, allò que sempre 
heu somiat, prompte serà reali-

tat. Enhorabona i a disfrutar, per-
què les dos vos ho heu guanyat!

Per a l’alcalde Guillermo Luján 
i per a tota la corporació muni-
cipal és un honor poder aportar 
el nostre granet d’arena humil-
ment per a que les Falles con-
tinuen sent l’orgull de tots els 
aldaiers i aldaieres. Sabeu que 
podeu comptar amb la nostra 
implicació. Ara a disfrutar!

Visca Aldaia i visquen les Falles!

José Martínez Luna
Regidor de Falles d’Aldaia

Saluda del regidor,
José Martinez Luna
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Agenda de falles

3 DE MARÇ
A les 22:00 h. Nit d’albaes, co-
mençarà a la porta de l’Ajunta-
ment, seguidament recorregut 
pels casals de les comissions fa-
lleres de la nostra localitat.

4  DE MARÇ
A les 18:00 h. Cavalcada del Ni-
not, amb el següent recorregut: 
Plaça Europa, carrer Carme, ca-
rrer Església, carrer Major, l’Ajun-
tament i avinguda Blasco Ibáñez 
fins al carrer Bernabé Sanchis.

7 DE MARÇ
Entrega dels llibrets de falles 
2023 a la Biblioteca Municipal.

15 DE MARÇ
Plantà dels monuments de les 
comissions falleres infantils i 
majors.
A les 00:00 h. Nit l’Alba. Es dis-
pararan focs artificials alhora en 
totes les demarcacions de les 9 
comissions falleres i a la porta 
de l’ajuntament.

16 DE MARÇ
19.00 h. Entrega de Premis ator-
gats per Junta Local Fallera a la 
Plaça de l’Ajuntament.

17 DE MARÇ
A les 12:00 h. Passacarrer per 

a visitar a les comissions fa-
lleres.

A les 23:30 h. Ofrena a la Mare de 
Déu dels Desemparats a València 
per les nostres Falleres Majors

18 DE MARÇ
A les 12:00 h. Passacarrer per a 
visitar a les comissions falleres.

A les 18:00 h. Ofrena de Flors a 
la nostra patrona la Mare de Déu 
dels Desemparats. En finalitzar 
l’Ofrena hi haurà un castell de 
focs artificials.

19 DE MARÇ
A les 12.00 h. Missa a l’esglé-
sia de l’Anunciació en honor a 
Sant Josep

A les 13:00 h. Tradicional Opera-
ció Quilo al convent de les Ger-
manes de la Creu.
Itinerari: carrer Sant Vicent, ca-
rrer Sant Francesc, carrer Hernán 
Cortés i carrer Església.

A les 14:30 h. Mascletà

A les 20:00 h. Cremà de les fa-
lles Infantils. 

A les 23:00 h. Cremà de les fa-
lles d’Aldaia.

La Conselleria d’Economia 
mostra el seu ‘total suport’ al 
parc Pont dels Cavalls d’Aldaia

 REDACCIÓ 

Aldaia continua caminant en el pro-
cés de creació del nou parc empre-
sarial d’innovació Pont dels Cavalls 
i ha presentat a l’ajuntament, jun-
tament amb la Univesitat Politèc-
nica de València, l’ordenació i el 
desenvolupament urbanístic de 
la zona davant la visita del Con-
seller d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, 
Rafael Climent, i el Secretari Au-
tonòmic, Iván Castañón.
Cristina Moreno, arquitecta muni-
cipal, iniciava la presentació expli-
cant la immillorable ubicació de la 
nova zona empresarial. Amb totes 
les connexions i principals vies de 
transport, aeroport i port, este nou 
parc comarcal ‘no necessita noves 
inversions ni invasions del territo-
ri, excepte les del transport alterna-
tiu, ja que compta amb accessos a la 
CV-36, l’A7 i l’A3’. Juan Jaime Cano, 
catedràtic de la Universitat Politèc-
nica de València, explicava segui-
dament els detalls de projecte, pre-
sentat davant els equips de treball.
El conseller per part seua, així com 
el secretari autonòmic, s’ha mos-
trat il·lusionat amb el projecte as-

segurant que la Conselleria sumarà 
esforços perquè el parc siga una 
realitat el més prompte possible.
L’alcalde, Guillermo Luján, ha agraït 
la visita i l’interés, i ha convidat als 
representants de la Conselleria a 
signar en el llibre d’honor de l’ajun-
tament, davant els representants 
de la corporació municipal, equip 
de treball de conselleria i empre-
saris de la localitat, en el saló de 
plens del consistori.
Luján destaca que el “il·lusionant 
projecte està cada dia un pas més 
prop de ser una realitat, amb una 
superfície d’un milió de metres qua-
drats, similar a tot el nucli urbà re-
sidencial d’Aldaia, la qual cosa su-
posa incrementar la visibilitat del 
municipi i posar mires en el futur, 
en l’activitat i la creació d’ocupació”.
Climent assegurava, després de la 
presentació, la gran sintonia que 
s’aprecia en la relació entre els 
dos equips de treball: el de l’ajun-
tament i la Universitat, i ha trans-
més la seua enhorabona a Aldaia 
per presentar per fi este nou parc 
logístic en la localitat ‘tan positiu 
per a l’economia sostenible de tota 
la comunitat’.

Immillorable situació
L’entorn —situat en sòl no-inunda-
ble i fora de zones forestals d’ero-
sió— comptarà amb diferents nu-
clis verds i s’integrarà de manera 
respectuosa amb el barranc con-
frontant. «Volem posar-ho en va-
lor i no destrossar el territori», afe-
gia l’arquitecta municipal.
El seu disseny permetrà estendre 
l’anomenada ruta del colesterol d’Al-
daia; estarà connectat amb el nucli 
urbà mitjançant un carril bici per als 
vianants que «prolongarà els reco-
rreguts ja existents i crearà nous es-
pais atractius» —, detallava Cano— 
per a albergar activitats d’oci. Així 
mateix, com al parc industrial d’Elx, 
les empreses podran desenvolupar 
activitats més pròpies del sector ter-
ciari, com outlets, de manera que el 
recinte siga utilitzat durant els set 
dies de la setmana.
La integració social i mig ambien-
tal es basa en la idea de «generar 
benestar a la ciutadania. No volem 
hipotecar l’espai físic de les per-
sones; al contrari, busquem crear 
un entorn on puguen estar, gaudir 
i que no siga un impediment en el 
seu dia a dia».

El consistori presenta les novetats del gran projecte que suposarà 
el nou parc empresarial d’innovació, davant el Conseller d’Economia 
Sostenible i Treball, Rafael Climent, i el Secretari autonòmic, Iván 
Castañón
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Segona Carrera de les Dones Aldaia – Alaquàs
Les dos poblacions veïnes s’uneixen per segon any consecutiu per a organitzar una nova 

edició de la “Carrera de les Dones”.
  REDACCIÓ  

El pròxim 10 de març a les 19.00 h, les pobla-
cions d’Aldaia i Alaquàs es tenyiran de morat 
per a celebrar la setmana del 8M. Les dos po-
blacions veïnes s’uneixen per segon any con-
secutiu per a organitzar una nova edició de la 
“Carrera de les Dones”.
La carrera arrancarà des del Poliesportiu d’Al-
daia Jaume Ortí, al carrer Ricardo Fuster i Fus-
ter i anirà recorrent les zones més emblemà-
tics de tots dos municipis fins a completar un 
circuit de 5 km. Els dos ajuntaments inclouen 
esta activitat dins de les iniciatives previstes 
per a la commemoració del 8M.
Guillermo Luján, alcalde d’Aldaia: “crec que és 
imprescindible que la pràctica esportiva esti-
ga present en qualsevol causa o iniciativa per 
a millorar la nostra societat. L’esport és una 
eina perfecta per a treballar per la integració. 
A més és un plaer col·laborar de la mà dels nos-
tres veïns i veïnes d’Alaquàs”
En la seua intervenció l’alcalde d’Alaquàs, Toni 

Saura, ha volgut posar en relleu la “importàn-
cia d’esta segona cita que va nàixer amb la fi-
nalitat de visibilitzar a les dones en la societat 
de manera transversal i també en l’esport”. A 
més, ha destacat el treball de col·laboració dut 
a terme entre totes dues administracions “per 
a continuar enfortint el sentiment de germanor 
entre els dos pobles i els seus veïns”.
Les dos localitats han llançat hui 15 de febrer 
una convocatòria massiva a tota la ciutada-
nia, buscant la participació de dones de totes 
les edats en aquesta activitat lúdic-esportiva. 
L’esdeveniment vindrà acompanyat d’un lliu-
rament de premis en diferents categories, sent 
una d’elles un premi especial a la falla més par-
ticipativa, donada la proximitat d’estes festes.
A la presentació s’han sumat representants 
d’Alanna, associació per a la inclusió de dones 
en situació de greu vulnerabilitat, que han des-
tacat el gran vincle entre les localitats d’Aldaia 
i Alaquàs, “perquè a través de la unió és com 
millor podem lluitar contra les desigualtats”.
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Sandra Fernández i 
Maria Ramón,
Falleres Majors

Jéssica Medina

Alfafar

Sandra Fernández Sierra 35 anys, Fa-
llera Major, desde els 4 anys de la Fa-
lla Parque Alcosa. La seua germana 
i sa mare també són falleres. Maria, 
FMI, és  fallera des dels 4 anys i per-
tany a la Falla Parque Alcosa. I tota 
la seua família és fallera.

 Com va ser l’acte d’elecció? Qué va 
ser el primer qué pensares quan et 
proclamaren fallera major del teu 
poble?

SANDRA: Fue un acto bonito y con 
nervios pero al mismo tiempo ilu-
sion. Pues la verdad que al princi-
pio no me lo creía pero luego pensé 
que que orgullo ser la Fallera Mayor .

MARIA: Em vaig sentir molt feliç i 
molt contenta. Saber que anava a 
representar a tots els xiquets i xique-
tes del poble em feia molta Il·lusió.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa 
o més t’grada?

SANDRA:La entrega de premios y 
la ofrenda.
MARIA: L’entrega de premis.

Qué es per a tu ser fallera major del 
teu poble?

SANDRA: Es un gran privilegio poder 
representarlo y llevar por todo lo alto 
a las fallas de Alfafar 

MARIA: Molta alegria i responsabilitat 
a parts iguals. Es complir un somni.

Quin element de les falles creus 
que te representa? pólvora, músi-
ca, flors....

SANDRA: Me representan la Pólvo-
ra y la Música .

MARIA:  Diria que les flors, en falles 
llueixen més que mai i així em sent 
jo en falles.

Tens algun referent al món de les 
falles?

SANDRA: Si mi hermana y Anna mi 
pareja ellas son mis referentes.

MARIA:  Si, la meua iaia. Ella m’ha in-
culcat des de xicoteta el sentiment i 
passió per la nostra festa.
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C/ Castellón, 4 (Lugar nuevo de la Corona) Alfafar · Tel. 695 823 502

HORARIO: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 14:30 a 20:30 h.

TIENDAS DE
DESCANSO

BONES FALLES! CENTRO CONCERTADO
Educación Infantil 1º y 2º Ciclo

Educación Primaria • Educación Secundaria 
CFGM Gestión Administrativa

Ausiàs March 22 • 46910 Alfafar - Valencia • 963 751 167
admisiones@colegiovamar.com • www.colegiovamar.com

VINE A CONÉIXER-NOS!
Reserva ja la teua visita 
personalitzada!

MÁS DE 60 AÑOS
CRECIENDO
JUNTOS

Arrancan las Fallas 2023 en Alfafar 
 REDACCIÓN  

Las Fallas dieron inicio ofi cialmen-
te el sábado 25 con la tradicional Cri-
da desde el balcón del ayuntamiento, 
pero la comunidad fallera se prepara 
ya para un mes de actos y emociones. 
El viernes, 24 de marzo, el Centre Cul-
tural l’Alqueria acogió la inauguración 
de la Exposició del Ninot (21:30 horas), 
que podrá visitarse en el horario de 
apertura del edifi cio.  
El sábado 25, las comisiones se ddie-
roncita en la plaza del Ayuntamien-
to para la entrega de recompensas y 
la insignia honorífi ca (18:00 horas). A 
continuación, falleros y falleras po-
drán disfrutar de fi esta y discomóvil 
hasta el inicio de la Crida (20:30 ho-
ras), cuando las Falleras Mayores de 
Alfafar darán inicio ofi cial a las fi es-

tas, seguido de la Salve en la iglesia 
de Nuestra Señora del Don.  
Como colofón para el fi n de semana, el 

domingo 26 la plaza del Ayuntamien-
to se llenó de pólvora con la Macro-
despertà (8:30 horas). 

En marzo, las actividades comien-
zan el viernes 3, con el intercambio 
de llibrets y la entrega de los premios 
de los juegos de mesa en el ayunta-
miento (20:00 horas). El sábado 4, las 
calles de Alfafar se llenarán de vida 
y color con la Cabalgata del Ninot, 
que saldrá desde el parking de Tau-
leta para llegar a la plaza del Ayun-
tamiento (17:00 horas). 
El domingo 5 Alfafar se reunirá en la 
calle del Sol para celebrar el centena-
rio de la plantà de la primera falla en 
Alfafar. En el acto se rendirá homena-
je a tan señalada fecha con una placa 
en la esquina de la calle del Sol con 
Francisco Baixauli. 
Con todas las celebraciones previas 
ya realizadas, el 15 de marzo comien-
za la semana fallera con la planta de 

las fallas de Alfafar. El 16, las comisio-
nes tendrán su cita anual en la pla-
za del Ayuntamiento para recoger 
los premios (17:00 horas), y el día 18 
celebrarán la tradicional Ofrenda a 
la Virgen del Don (18:00 horas). El 19 
de marzo, falleras y falleros partici-
parán en la misa en honor a San José 
(12:00 horas), seguida de la mascle-
tá. Para poner el broche, a partir de 
las 22:00 horas, las Fallas de Alfafar 
empezarán la cremà, poniendo fi n a 
un nuevo ejercicio fallero.  
Con los tradicionales actos del próxi-
mo fi n de semana, las siete comisio-
nes falleras y la ciudadanía de Alfafar 
arrancan una programación fallera 
que llenará cada rincón de la pobla-
ción de color, música, sentimientos 
y mucha tradición.

EL sábado pasado tuvo lugar la tradicional Crida con la presencia de las Falleras Mayores del municipio en la plaza del Ayuntamiento

Entrevista Nerea Fernández,
presidenta JLF
 JÉSSICA MEDINA 

Com s’esteu preparant aquestes 
pròximes falles des de Junta local? 
Ara mateix ens trobem en plena 
voràgine, estem a punt del cap de 
setmana gran replet d’actes, amb 
ganes, però esta sent temps de 
molta faena es torna a fer algun 
acte en especial que per pandè-
mia no s’havia pogut fer? Després 
d’aquests temps durs, dona mol-
ta alegria veure que de nou tornes 
a realitzar els actes com sempre 
i això ens ompli plenament. En-
guany tenim un nou i especial, es 
compleixen cent anys de la prime-
ra falla que es va plantar en Alfa-

far, i estem organitzats un acte per 
a commemorar-lo. 

Quin acte recomanaries que no es 
poden perdre de les falles d’Alfa-
far? i per què. 
Hi ha varis, convidaria a veure les 
exaltacions perquè el nivell cada 
any és major i és com visitar bones 
obres de teatre i musicals. Però sens 
dubte convide i recomane, veure la 
cavalcada del ninot, en els últims 
anys ha sigut molt gran l’evolució 
per part de les comissions, que estan 
plenes d’artistes i ens fan gaudir de 
grans espectacles, carrosses, fi gures, 
la veritat que val la pena veure-la.

¿Que penses que ens va a dur aques-
tes Falles 2023? 
Espere que isquen tan bé com siga 
possible, que puguem portar tot en-
davant, que transcórrega tot amb 
normalitat i tranquil·litat i sobre-
tot que el temps ens acompanye! 

¿Vols afegir alguna cosa més?, un 
missatge per als veïns? 
A les set comissions del meu po-
ble, els desitge unes bones falles, 
plenes de moments feliços. I envia-
ria una especial salutació a les Fa-
lleres majors d’Alfafar i la cort, que 
espremen cada segon i el visquen 
amb intensitat.
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Alfafar prepara la programación del 8 de 
marzo por el día de la mujer 

El lema de la campaña es “Los cuidados cuentan. La corresponsabilidad se enseña”.
La programación empieza el domingo 5 con la comida de la Mujer y la entrega de los premios 

Alfafar en Igualtat y finalizará el 31 de marzo. 

  REDACCIÓ  

En el marco de esta fecha, la conce-
jalía de igualdad, con la colaboración 
de otras asociaciones del municipio 
y del Consell de la Dona, ha prepara-
do una serie de actividades que in-
cluyen conciertos, entregas de pre-
mios, exposiciones o la tradicional 
marcha por la igualdad. Estos actos 
se celebrarán desde el día 5 hasta el 
31 de marzo y tienen como lema “Los 
cuidados cuentan. La corresponsabi-
lidad se enseña”.  

El día 5, dará inicio el programa con 
la Gala Alfafar en Igualtat, en la que 
se hará entrega de los premios Alfafar 
en Igualtat tras la comida de la Mujer.  

El lunes 6 de marzo se realizará por 
la mañana la entrega de premios por 
el IV Concurso de dibujo de primaria, 
realizado en los centros escolares del 
municipio. También se inaugurará esa 
misma tarde la exposición fotográ-
fica y presentación del libro “Dones 
que han deixat empremta en Alfafar”. 

El día 7 de marzo tendrá lugar la tra-
dicional marcha a pie por la igualdad. 
Esta actividad empezará a las 9:30 
horas en la plaza del Ayuntamiento 
y, tras recorrer las calles del munici-
pio, finalizará en la Asociación Cul-
tural Andaluza del Barrio Orba con 
una xocolatà. 

La jornada del 8 de marzo se conme-
morará con el acto institucional en la 
plaza del Ayuntamiento. Se realizará 

una acción reivindicativa por la igual-
dad con participación ciudadana, ha-
brá música en los centros educativos 
y se entregarán los premios de dibu-
jo de secundaria. Además, a las 12, se 
realizará el acto institucional con la 
lectura del manifiesto. 

El sábado 11, el edificio Sanchis Guar-
ner acogerá un concierto de la Aso-
ciación Musical Orba a partir de las 
19:00 horas, y en el mismo lugar, el 
viernes 24 se realizará una charla con 
el título “Autocuidado y bienestar”.  

El miércoles 29 se realizará una mesa 
redonda y exposición en el edificio 
Sanchis Guarner con el título “Me-
morias de Orba: mujeres que cons-
truyeron el barrio”. Y los actos fina-

lizarán el viernes 31 con la obra de 
teatro de la compañía “Las Teatre-
ras” con el título “Veo veo, ¿qué ves? 
Pizza o crudités”, que tendrá lugar en 
la sala Ventura Alabau. 

Con la realización de estos actos con-
memorativos por el Día Internacio-
nal de la Mujer, l’Ajuntament d’Al-
fafar pretende apoyar a las mujeres 
y dar visibilidad a la lucha contra la 
desigualdad existente en la socie-
dad actual. 

Alfafar nombrará cuatro espacios pú-
blicos con nombre de mujer
L’Ajuntament d’Alfafar ha aprobado 
en su último pleno municipal cuatro 
nuevas denominaciones de espacios 
públicos de Alfafar con nombre de 

mujer. Próximamente se procederá 
a rotular con los nuevos nombres los 
espacios y vías propuestos. 

Tras su aprobación, el centro municipal 
situado en el barrio Orba se denomina-
rá Centre Municipal Clara Campoamor; 
el parque de la avenida Torrente toma-
rá el nombre de Parque Ana Lluch; la 
plaza situada ante el edificio Sanchis 
Guarner será nombrada plaza Farma-
céuticas Marimon Benagues, y la Agen-
cia de Lectura del Barrio Orba adopta-
rá el nombre de Mercé Viana. 
De acuerdo con el IV Plan de Igualdad 
Municipal, el consistorio creó una co-
misión para el estudio de propuestas 
relativas a nombres de calles y edifi-
cios públicos con perspectiva de gé-
nero.

Reconocimientos en el callejero 
Las nuevas denominaciones reco-
nocen la labor de diversas mujeres 
ejemplares, dando así visibilidad a 
sus trayectorias. 

Clara Campoamor: abogada, escrito-
ra, política y defensora de los dere-
chos de la mujer española. Una de 
las principales impulsoras del su-
fragio femenino en España.  

Ana Lluch: nacida en Valencia. Ca-
tedrática Emérita del área de Medi-
cina de la Universitat de València y 
Coordinadora del Grupo de Investi-
gación de Biología en Cáncer de Ma-
ma-INCLIVA. Especialista en cáncer 
de mama, considerada la mejor on-
cóloga de España. Ha recibido nu-
merosos premios y reconocimien-
tos científicos, además del Premio 
Isabel Ferrer, de la Conselleria de 
Bienestar Social.  

Hermanas Marimon Benagues, far-
macéuticas: Carmen Marimon fue la 
primera mujer en ejercer como far-
macéutica en Alfafar y su hermana 
Pilar regentó durante muchos años 
una Farmacia en el Barrio Orba, sien-
do un referente para el barrio.  

Mercé Viana: escritora y pedagoga 
española, nacida en Alfafar, que ha 
compaginado su trabajo en el mun-
do educativo con la creación lite-
raria, y que ha obtenido diversos 
premios, buena parte de ellos en li-
teratura infantil y juvenil. 
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los momentos difíciles
Hacemos fáciles

Convocatoria de los XVII premios Alfafar 
en Igualtat la mujer 

Estos galardones se entregan el 8 de marzo para reconocer la labor, trayectoria y aportación a la lucha 
por la igualdad de género tanto de mujeres como de entidades o asociaciones del municipio.

  REDACCIÓ  

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la 
concejalía de Igualdad, ha convocato 
la nueva edición de los premios “Al-
fafar en Igualtat”. Estos galardones, 
que se enmarcan dentro de la cele-
bración del Día Internacional de la 
Mujer del 8 de marzo, reconocen la 
labor y trayectoria de mujeres, enti-
dades y asociaciones del municipio, 
en la lucha por la igualdad de género. 
Como en ediciones anteriores, las ba-
ses de los reconocimientos de esta 
iniciativa se recogen en cuatro ca-
tegorías: “Mujer relevante de Alfa-
far”, “Entidad relevante de Alfafar”, 
“Empresa con políticas de Alfafar” 
y “Mención honorífica”, si procede. 
Las bases completas pueden con-
sultarse en la web municipal www.
alfafar.es. 
Por tanto, las mujeres homenajeadas 
serán reconocidas por su labor no re-
munerada en el ámbito doméstico 

y familiar. También lo serán aque-
llas mujeres que hayan destacado 
en cualquier ámbito social, político, 
cultural o deportivo. Por último, se 
premiará a las mujeres emprende-
doras que hayan puesto en marcha 
un negocio en el municipio.  
La ceremonia, un año más, se reali-
zará de manera pública en el mes de 
marzo, dentro de las actividades en 
conmemoración del Día Internacio-
nal de la mujer. En esta celebración, 
las autoridades pertinentes harán 
entrega de los galardones y distin-
ciones simbólicas a las mujeres y 
entidades seleccionadas.  
L’Ajuntament d’Alfafar, un año más, 
pretende visibilizar y reconocer el 
empoderamiento de las mujeres y 
entidades del municipio, así como 
dar valor al trabajo desempeñado 
en todos los ámbitos por este co-
lectivo, que en muchas ocasiones 
es poco valorado e invisibilizado. Foto de la edición pasada
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La Garbinada, Placas Solares
Instalación y Financiación a coste cero 

en Valencia y alrededores

Disfrutar del sol y ahorrar en tu fac-
tura ahora es posible en Valencia y 
alrededores, gracias a las placas so-
lares. Confía en La Garbinada, la em-
presa que se adapta a ti y te garanti-
za autosuficiencia energética.

Ventajas
· Es una energía inagotable. Al prove-
nir del sol, es una fuente de energía 
renovable y sostenible.

· Una energía limpia. Reducimos la 
huella de carbono al no generar ga-
ses de efecto invernadero.
Disponen de un servicio integral de 
proyectos energéticos:

· Autoconsumo Residencial en Valencia
Reduce tu factura eléctrica en tu vi-
vienda con placas solares. Sin im-
puestos, sin emisiones y con una 
compensación por tus excedentes.

Esta opción te permite consumir la 
electricidad que las placas solares pro-
ducen y también la de la distribuidora 
eléctrica si lo necesitas, debido a que 
utiliza la energía solar durante el día y 
te da la opción de disponer de electri-
cidad mediante tu compañía eléctrica 
cuando no hay luz solar.
Se adapta a cualquier circunstancia 
para que ahorres en tu factura de la luz.

· Autoconsumo industrial

Las placas solares son el mejor méto-
do para ahorrar costes en tu empre-
sa y hacerla más competitiva.

· Instalaciones aisladas
Consigue total autonomía allí donde 
no llega la red eléctrica con nuestros 
kits solares para vivienda aislada.

Financiación a coste 0
Además, disponen de financia-
ción propia, lo que permite la COM-
PRA-VENTA a coste cero en el momen-
to de la instalación, esto implicaría que 
el importe de su factura eléctrica pasa-
ría a costearle su instalación, abonán-
dola en mensualidades al igual que 
ahora está pagando su factura de luz.

Otros servicios además de la 
instalacion:

– 3 AÑOS DE GARANTÍA de la insta-
lación completa.

– 1 REVISIÓN ANUAL (primer año 
gratuita) de todos los componentes.

– 1 FILMACIÓN (dron) de las placas 
fotovoltaicas para comprobar su es-
tado (primer año gratuito).

– PLACAS FOTOVOLTAICAS – garan-
tía 12 años + 25 de producción.

– GARANTÍA 10 años.

Desde La Garbinada Placas Solares, apuestan por el autoconsumo fotovoltaico para viviendas y empresas de una 
manera única y adaptada a cada cliente para conseguir la generación de energía eléctrica de forma eficiente

INSTALACIÓN PANELES SOLARES
bioenergiaecologica@gmail.com
670 78 82 70
Camí Vell de Russafa, 705 Catarroja
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Benvolguts fallers i falleres, qui-
na sort poder dedicar-vos un 
any més estes paraules per a 
celebrar que ja tenim ací les Fa-
lles 2023!

Dies on torneu a ser motiu d’ale-
gria i orgull per al poble d’Al-
màssera. Ens feu ser un poble 
d’art, cultura i tradició. Un po-
ble de festa, d’agermanament i 
vida al carrer. Un lloc on viure 
amb alegria i plenitud la màgia 
de compartir les qüestions quo-
tidianes. Un poble per a menuts, 
adults i majors, per a gent de 
casa o gent de fora. On il·lusio-
nar-se amb l’esperança d’acon-
seguir reptes impossibles. Un 

poble que no es rendeix mai, 
que aguanta, treballa en equip 
i millora cada dia.

Parlar de Falles sempre suposa 
parlar de sentiments que difícil-
ment es poden expressar en pa-
raules. Resultat d’experiències, 
esforços, il·lusions, bellesa i inten-
sitat que ens fa sentir vius. I sols 
les coses vertaderament impor-
tants són les que ens ho fan sentir.

És el moment d’implicar-se, de 
sumar-se al món faller d’Almàs-
sera. Per això torneu a tindre el 
repte de contagiar a tots els nos-
tres veïns i veïnes el bell senti-
ment de ser faller i fallera. Que 

totes i tots tinguem l’oportuni-
tat de viure esta experiència que 
marca la identitat valenciana. 
Que del casal no deixe de bro-
llar allò que importa, este sen-
timent faller.

Gràcies i enhorabona. Perquè 
estic convençut que aconse-
guireu, una vegada més, fer de 
les Falles 2023 les millors fes-
tes d’Almàssera. On cada acte, 
cada moment del dia, siga únic 
i irrepetible. 

Visca les Falles 2023 i visca les 
Falles d’Almàssera!

Aitor Ramon Alcaide

Almàssera

Estimades falleres i fallers,

Primerament, gràcies, un any 
més, per permetre’m dirigir-vos 
unes paraules al vostre llibret. 
Escriure-les omplin de goig i ale-
gria, ja que és una tasca que ve 
acompanyada dels sentiments 
que desperta sentir-se a les por-
tes d’un nou any faller. 

Tornem a posar-se davant de 
l’apassionant i il·lusionant rep-
te que marca les vides de totes 
les persones que formeu part 
de la Comissió: fer de les Fa-
lles 2023 les millors Falles de 
la història. I, què implica aquest 
repte? Aconseguir objectius tan 
senzills com transcendentals 
com unir en el casal a les di-

ferents generacions, famílies, 
amistats i persones estimades 
entorn a la festa, la cultura i la 
tradició valenciana. Amb ale-
gria, celebració, creativitat, ger-
manor i amb constància, treba-
ll i esforç.

No és aquest un objectiu baladí. 
És, segurament, dels objectius 
més importants i necessaris al 
que totes les persones que esti-
mem viure en societat hauríem 
d’aspirar. I vosaltres, que treba-
lleu cada dia per fer-lo possible, 
sols podeu rebre per part d’Al-
màssera l’agraïment més sincer.

Les Falles 2023 arriben per a ser 
viscudes, per fi , amb normali-
tat i sense por. Quant de temps 

hem hagut d’esperar per tornar 
a preocupar-se exclusivament 
de viure-les en plenitud! I què 
bé s’heu adaptat i heu fet front 
a les complicacions que ens ha 
tocat viure anys anteriors. Sen-
se rendir-se, sense claudicar.

Almàssera està desitjant om-
plir-se de nou de la bellesa de 
les falles lluint als carrers i les 
places. Del colorit dels trages 
desfi lant junt amb la melodia 
de la música, l’olor de les fl ors i 
la pólvora. De l’alegria i el com-
boi que naixen als casals fallers.

Preparem-nos que les Falles 
2023 han arribat!

Ramón Puchades Bort

Saluda Ramón Puchades,
alcalde d’Almàssera

Saluda Aitor Ramón,
regidor de festes i president JLF

totes i tots tinguem l’oportuni-
tat de viure esta experiència que 
marca la identitat valenciana. 
Que del casal no deixe de bro-
llar allò que importa, este sen-

Gràcies i enhorabona. Perquè 
estic convençut que aconse-
guireu, una vegada més, fer de 
les Falles 2023 les millors fes-
tes d’Almàssera. On cada acte, 
cada moment del dia, siga únic 

Visca les Falles 2023 i visca les 

Aitor Ramon Alcaide

regidor de festes i president JLF
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Ajuntament 
d’Almàssera
CULTURA I 
FESTES

L’ENTREGA DE PREMIS 16.03.23
18:00h | Plaça Major

LA PASSA-OFRENA 17.03.23
18:00h | Plaça Major

LA NIT DEL FOC 18.03.23
24:00h | Castell a l’Av. Drets Humans

DIA DE SANT JOSEP 19.03.23
12:30h | Missa
14:00h | Mascletà a l’Av. Drets Humans
20:00h | Cremà de Falles Infantils
23:00h | Cremà de Falles

L’EXPOSICIÓ DEL NINOT 25.02.23
18:00h | Pati de l’Ajuntament

LA CAVALCADA DEL NINOT 04.03.23
18:30h

LA CRIDA 26.02.23
13:00h | Ajuntament

LA MACRODESPERTÀ 26.02.23
8:00h

L’EXALTACIÓ 25.02.23
19:00h | Centre Cultural
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Almàssera arranca la Setmana de la Dona
 REDACCIÓN 

Almàssera inaugura la seua Setmana 
de la Dona, en la que s’han programat 
diferents activitats dirigides, princi-
pal ment, a conscienciar els xiquets i 
xiquetes del municipi sobre el paper 
fonamental que desenvolupen les do-
nes dins la societat. Així doncs, els es-
colars d’Almàssera han participat hui 
en una representació de titelles so-
bre temes d’Igualtat. Per la seua ban-
da, la població adulta ha pogut visitar 
l’església de San Nicolás de València. 
Dimecres 8 de març, Dia de la Dona, tin-
drà lloc la tradicional lectura del mani-
fest en la Plaça Major d’Almàssera. Per 
la ves prada, a les 17.30 hores, l’Ajun 
tament d’Almàssera convida als seus 
veïns i veïnes a anar al ci nema (que-
dada en l’estació de metro). A més, la 
Regidoria d’Igualtat ha preparat una 
jornada lúdica per als joves d’Almàs-
sera, orien tada a l’esport i l’igualtat. 
L’es portista Ana García participarà en 
aquesta jornada oferint unes xarrades 
als joves del municipi sobre la igualtat 
entre les dones esportistes. Al respecte 
d’açò, la regidorad’Igualtat, Asunción 
Pérez Yagüe, destaca la importància 
de «començar a educar en tat des de 
ben menuts».
Els més menuts del poble po dran tor-
nar a gaudir de la repre sentació de ti-
telles sobre temes d’Igualtat, que ofe-
rirà una sego na sessió el 8 de març. 

El programa d’activitats ambmotiu del 
Dia de la Dona es reprendrà divendres 
10 de marçamb un dinar en el bar Mu-
sical,a les 14.30 hores. En acabar, tin 
drà lloc un monòleg a càrrec de Ca-
rol Tomàs.
Per últim, la Setmana de la Dona d’Al-
màssera acabarà el dissabte 11 de 
març amb una marxa des de l’Ajun-
tament de Foios fins a Bonrepòs i Mi-
ram bell, organitzada per la Manco 
munitat del Carraixet, a partir de les 
9.30 hores; per la vesprada, la banda 
del Centre Estudi Musical d’Almàsse-
ra realitzarà un con cert, acompan-
yats del Cor María Guerrero de Colla-
do Villalba (Madrid).

Almàssera se suma a la xarxa de mu-
nicipis protegits contra la violència 
de gènere
La Diputació de València va celebrar 
dilluns passat la IV Trobada de la Xar-
xa de Municipis Protegits contra la 
Violència de Gènere de la qual formen 
part ja un total de 163 ajuntaments de 
la província,.
Durant l’acte, que va tindre lloc a l’Au-
ditori d’Alboraia, la diputada d’Igualtat, 
Eli García, va entregar les plaques als 
representants dels nous membres de 
la plataforma de treball de conjunt. La 
placa d’Almàssera la va recollir Asun-
ción Pérez, regidora d’Igualtat i Di-
versitat de l’Ajuntament d’Almàssera.

A la trobada van acudir també el presi-
dent de la corporació provincial, Toni 
Gaspar, les diputades provincials Pi-
lar Molina, Dolors Gimeno i Carolina 
Mengual, i l’alcalde d’Alboraia, Miguel 
Chavarría.
En l’acte es va posar l’accent en la in-
corporació a la Xarxa de pobles xi-
cotets i en la importància del paper 
dels ajuntaments, amb el seu policia 
local, amb els seus serveis socials, el 
seu departament d’igualtat i amb els 
seus sistemes de protecció i sensibi-
lització local. 
Asunción Pérez, regidora d’Igualtat i 
Diversitat de l’Ajuntament d’Almàs-
sera considera que “els ajuntaments 

som les institucions que més a prop 
estem de les dones amenaçades i per 
elles hem de treballar conjuntament, 
en xarxa, per a poder previndre i evi-
tar qualsevol conducta que atempte 
contra la vida de les nostres veïnes”
Ramón Puchades, Alcalde d’Almàssera 
afig que “amb el lliurament d’aquesta 
placa Almàssera passa a formar part 
del grup de municipis protegits con-
tra la violència de gènere i treballarem 
braç a braç amb la resta de localitats i 
institucions per a aconseguir que no 
hi haja cap més, posarem els mitjans 
i realitzarem campanyes i promou-
rem actituds que vetlen pel benestar 
de totes les dones”.
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36enes Trobades d'Escoles en Valencià
a Almàssera

Repartiment material
17.00h Llar dels Jubilats 

Avinguda Ausiàs March s/n9
març

Jornada Secundària
10.00h Poliesportiu Almàssera

Avinguda Santa Maria del Puig s/n22
març

Trobada Musical
10.00h Centre Cultural

Plaça Major

28
29

març

i

25
març

Sambori Comarcal

12.00h Actuació Dani Miquel
Plaça Major

17.00h Entrega de guardons
Centre cultural, Plaça Major

TROBADA

10.30h
Crecaviles
Amb les bandes de música: Centre
Estudi Musical i Unió Artística Musical

11.00h Tallers i actuacions

13.00h Dansà popular

14.00h Dinar

16.00h Actuació Ramonets

13.30h
Visita del Mural
commemoratiu

Carrer Carraixet, 2

26
març

Inauguració exposició Trobada
20.00h Llar dels Jubilats. Avinguda Ausiàs March s/n

Sopar homenatge a Francesc Orts i Fabado “Tio Paco” 

21.30h Restaurant El Casino, Plaça Major

24
març

XXXVI Trobada es farà a Almàssera amb 
«Recuperem el Verd»

 REDACCIÓN 

Tornen els somriures, la música i els 
colors, les activitats col·laboratives i 
la diversitat de tallers, la germanor al 
voltant de l’estima pel valencià. Per-
què, els somriures a les nostres cares 
ens agermana i no ho amaguen.
La Trobada d’Escoles en Valencià, o 
simplement la Trobada, són festes per 
la llengua realitzades cada any en una 
vintena de comarques del País Valen-
cià, una manifestació cultural que re-
uneix milers de persones entre mes-
tres, xiquets, xiquetes, pares i mares, 
i als quals els hi acompanyem gran 
part del veïnat. 
Enguany, la Trobada d’Escoles en Va-
lencià, venen sota el lema “Recuperem 
el Verd“. Tindran lloc des de 14 març 
a Xirivella (Horta Sud) fi ns a 11 juny a 
Viver (Alt Palància), i que volen donar 
a conéixer (i fer-li un reconeixement) 
la mestra Carme Miquel i Diego, es-
pecialment el seu vessant ecologista 
i ecofeminista, així com la seua lluita 
per la llengua i el país. El cartell i dis-
seny de les Trobades 2023 ha estat 
realitzat per l’il·lustrador i dissenya-
dor gràfi c Paco Giménez.
La Trobada a l’Horta Nord es concen-
trarà a Almàssera, al Cor de l’Horta. I 
ho farà al voltant d’un fum d’activitats 
durant els dies anteriors i posteriors al 
26 de març.  L’esdeveniment, que se-
gur atraurà a milers de persones de la 
comunitat educativa i del veïnat de la 
comarca entorn de la plaça de l’Ajun-
tament, comptarà amb dos cercaviles, 
cabassos de tallers d’escoles i associa-
cions, activitats esportives, dansada 
i actuacions musicals, com es pot lle-
gir a la Programació. També es farà un 
homenatge a un homenot d’Almàsse-
ra, Francesc Orts i Fabado. Un reco-
neixement merescut a un home del 
poble que va treballar en la normalit-
zació de l’ús del valencià, sobretot en-
tre els més joves, allà per les dècades 
dels 70, 80 i 90. A més, el «Tio Paco», 
com tothom li coneixia, ha sigut triat 
per a l’ocasió per la societat civil local.
Per això, la Trobada de 2023 serà un 
esdeveniment històric per a Almàsse-
ra. Una gran oportunitat de mostrar a 
tots els pobles veïns l’hospitalitat i el 
potencial de la nostra localitat, el seu 
patrimoni gastronòmic, arquitectònic, 
cultural i festiu, a més del nostre encla-
vament al Cor de l’Horta. Des de l’Ajun-
tament d’Almàssera acollim amb gran 
goig i molta il·lusió aquest esdeveni-
ment, i volem agrair a la Coordinado-
ra pel Valencià de l’Horta Nord i Esco-
la Valenciana la confi ança dipositada 
en el nostre municipi, el qual l’acull per 
primera vegada en la història.
Obrim Almàssera al verd i refermem el 
nostre compromís pel valencià.

A cada Trobada d’Escoles en Valencià els pobles i comarques valencianes ens reafirmem 
en el compromís comú: seguir transmitent el valencià a les noves generacions amb el 
mateix orgull, entrega i afecte que van fer els nostres pares i mares amb nosaltres
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Pilar Rodríguez i Rocío Luna, 
Falleres Majors

Jéssica Medina

Benetússer

Pilar Rodríguez Ruiz, FM, té 44 anys i 
és fallera A.C. Falla Joventut de Bene-
tússer des que va nàixer. Tota la seua 
família és fallera, pares, germans, ne-
bots, home i fill. Més a més, “aquest 
any el meu germà Ximo i el meu ne-
bot Damià són els presidents de la fa-
lla i l’any pròxim el meu fill Gerard si 
tot va bé serà el president infantil. “co-
mentaba Pilar.
Rocío Luna Gallardo Chaves, FMI, de 14 
anys és de la Falla Joventut i també té 
molta tradició fallera a la seua família.

Com va ser l’acte d’elecció? Qué va ser 

el primer qué pensares quan et pro-
clamaren fallera major del teu poble?
PILAR: L’elecció va ser un acte molt 
emotiu, amb molta gent donant-me 
el seu suport, sobretot la meua famí-
lia, amics i la gent de la meua falla. Em 
van vindre al cap els meus pares per-
què són fallers de cap a peus i ens han 
inculcat, tant a mi com als meus ger-
mans, l’amor a la festa fallera.

ROCIO: Va ser un dia ple de nervis i quan 
em van proclamar Fallera Major Infan-
til no me’l podia creure.
Quin és l’acte que més il·lusió et fa o 

més t’grada?
PILAR: Ara com ara l’acte que més m’ha 
emocionat ha sigut la Crida, dirigir-me 
al món faller des del balcó i donar la 
benvinguda a les Falles 2023 no es pot 
descriure en paraules. No ho oblidaré 
mai. I el que espere amb il·lusió és l’ofre-
na a la Mare de Déu per a agrair tot el 
que ha fet per nosaltres

ROCIO:  L’acte de la presentació.

Qué es per a tu ser fallera major del 
teu poble?
PILAR:  Ser FM de Benetússer és una 

gran responsabilitat per a mi i alhora és 
complir un somni com a fallera de tota 
la vida. Espere estar a l’altura del càrrec 
i puc dir que gaudiré cada moment. 
ROCIO:  És un honor i un privilegi per 
a mi representar al món faller infantil 
del meu poble allà on vaja.

Quin element de les falles creus que te 
representa? pólvora, música, flors....
PILAR: Per a mi l’element de les falles 
que em representa és la pólvora. Soc 
una apassionada de les despertàs, cas-
tells i mascletàs. No entenc aquesta fes-
ta sense pólvora.

ROCIO: Tot! . M’agrada la música, el 
millor que hi ha és el de la pólvora, 
les flors a la Mare de Déu  i els nos-
tres monuments.

Tens algun referent al món de les fa-
lles?
PILAR: Per a mi, els meus referents al 
món de les falles són els meus pares 
i els components de la meua comis-
sió que m’han criat en el casal, m’han 
ensenyat a ser una bona fallera i m’ha 
educat en una germanor fallera. Des 
d’ací els done les gràcies per tot.
ROCIO: La meua mare!

Totes les
notícies a

nouhorta.com
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Eva A. Sanz Portero 
Alcaldessa i Presidenta de 

JLF de Benetússer
 JÉSSICA MEDINA 

Com s’esteu preparant aquestes 
pròximes falles des de l’Ajunta-
mentl i Junta Local? 
La veritat és l’any passat vam viure 
ja les Falles quasi amb normalitat 
i es van programar tots els actes. 
Això sí, el temps no ens va acom-
panyar, va ploure i va fer molt de 
vent i vam haver de suspendre al-
guns esdeveniments com la mas-
cletà del dia 19. D’altra banda, la 
cavalcada del Ninot no va entrar 
en concurs i alguns premis venien 
del 2020 pel que, un acte que es 
viu amb gran passió a Benetússer, 
no va tindre la mateixa expecta-
ció al 100%.
És per això que enguany reprenem 
la festa amb més força i il·lusió.

Quin acte recomanaries que no es 
poden perdre de les falles d’Alfa-
far? i per què. 
Per a mi tots els actes són impor-
tants però, tal vegada, personalment 
el lliurament de premis, amb la gran 
expectació dels fallers i falleres, és 
un els que més m’agraden. Tam-
bé m’encanta la Nit d’Albaes, en la 
qual rondem les sis comissions amb 
molta estima fent-los un xicotet ho-
menatge.
¿Que penses que ens va a dur aques-
tes Falles 2023? 
Més que pensar, desitge. Desitge que 
per fi puguem gaudir de la festa fa-
llera al 100%. Gaudir de la música, 
la pólvora i les flors. Gaudir dels so-
pars i les revetles. Gaudir de l’arri-
bada de la primavera que al nostre 

poble anuncien les Falles de mane-
ra tradicional.

¿Vols afegir alguna cosa més?, un 
missatge per als veïns? 
Als veïns els diria que gaudisquen 
d’aquestes festes i que s’acosten 
als casals a veure els monuments, 
els carrers engalanats, les revetles 
i viure tots els actes programats. 
Però també als veïns i als fallers i 
falleres els demanaria respecte i pa-
ciència, perquè són dies de molt de 
soroll, de talls de carrers i de limi-
tació de l’aparcament. Són dies de 
compartir, de viure els nostres ca-
rrers i els casals però, sempre amb 
molt de respecte i civisme, podem 
trobar espais tant per al descans 
com per a la festa. 

AGENDA DE FALLES

DIMECRES  15 de març
09.30 h / Les Falleres Majors de Benetússer, 
Rocío i Pilar, visitaran les escoles i escoletes 
de tota la població que planten monument 
per gaudir de l’art i la passió fallera que te-
nen els escolars del nostre poble.

23 h / Nit de la Plantà. Les sis comissions es-
taran ja mans a l’obra preparant carrers i mo-
numents. Les Falleres Majors de Benetússer, 
les Corts d’Honor i els components de Junta 
Local Fallera faran un recorregut per les di-
ferents demarcacions, per veure la plantà de 

cadascuna i donar suport als fallers treballa-
dors, que passaran la nit al carrer perquè tot 
estiga a punt a l’alba.

DIJOUS  16 de març
08 h / Despertà FFMM de Benetússer a la 
plaça de la Xapa.

09 h / Plantà oficial de totes les falles de Bene-
tússer i visita del Jurat. Al llarg de tot el matí, 
el jurat qualificador de falles i carrers enga-
lanats visitarà les sis comissions falleres per 
veure, puntuar, deliberar i atorgar els premis.

18.30 h. A la plaça de l’Església, lliurament 
de premis. Les sis comissions tornen a reu-
nir-se, cadascuna en la seua banda de músi-
ca, per a rebre els premis atorgats per cada 
activitat realitzada. Vesprada de nervis, emo-
cions, il·lusions i moltes alegries.  A continua-
ció, castell de focs d’artifici a càrrec de la pi-
rotècnia Tamarit.

23 h / Nit d’Albaes a les Falleres Majors de Be-
netússer i a cadascuna de les Falleres Majors 
i Presidents de les comissions.

DIVENDRES  17 de març
11 h / Visita oficial de Falles. Les sis comis-
sions de falles i la Junta Local Fallera aniran 
en cercavila visitant tots els casals. La con-
centració serà al casal de Junta Local.

DISSABTE  18  de març
18 h / Ofrena de flors a la Mare de Déu dels 
Desemparats. L’acte mes emocionant i espe-
rat, on les falleres i fallers posaran de la seua 
mà un mantell de flors a la nostra Mareta amb 
tota la devoció que la seua imatge represen-
ta per a tot el col·lectiu faller.

DIUMENGE  19 de març
11 h / Concentració de totes les comissions a 
la plaça de l’Ajuntament, per anar tots junts 
en passacarrer a celebrar el dia del nostre pa-
tró, Sant Josep.

12 h / Solemne Missa en honor a Sant Josep 
a l’església de Benetússer.

14 h / Mascletà a la plaça de la Xapa a càrrec 
de la pirotècnia Tamarit i patrocinada per 
l’Ajuntament de Benetússer.

20 h / Cremà de la Falla Solidària dels Grups.

21 h / Cremà oficial de les falles infantils de 

la població. Cinc de les falletes es converti-
ran en cendra baix la mirada dels xiquets i 
xiquetes de les comissions.

22 h / Cremà de la Falla Infantil guanyadora 
del Primer Premi. La Fallera Major Infantil i 
el President Infantil de la comissió que haja 
guanyat el Primer Premi donaran foc al seu 
monument amb l’assistència de la Fallera Ma-
jor Infantil de Benetússer, Rocío Luna Gallar-
do i Chaves, com a fi dels monuments infan-
tils de Benetússer del exercici 2023.

24 h / Cremà oficial de les falles de Benetússer. 
Les Falleres Majors i Presidents de cinc comis-
sions faran la cremà dels seus monuments.

01 h / Cremà de la Falla guanyadora del Primer 
Premi. Per finalitzar, la Fallera Major i Presi-
dent de la comissió que haja guanyat el pre-
mi a la millor falla de Benetússer, amb l’as-
sistència de la Fallera Major de Benetússer, 
Pilar Rodríguez i Ruiz, donaran foc a la metxa 
que encendrà el monument. Baix la mirada de 
tots els fallers i falleres, i del públic que sem-
pre s’acosta a vorer cremar el primer premi, 
donarem el punt i final a les Falles del 2023.
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Centenares de falleros abarrotan la 
plaza del Ayuntamiento para asistir a la 

Crida de Benetússer

 REDACCIÓN  

La plaza del Ayuntamiento de Bene-
tússer acogió durante la mañana del 
domingo el acto de la Crida, una ce-
lebración que atrajo a centenares de 
falleros y falleras y con el que se dio 
el pistoletazo de salida a las Fallas del 
2023 en la localidad de l’Horta Sud. 
Las FFMM, Rocío Gallardo y Pilar Ro-
dríguez, acompañadas de la alcaldesa 

del  municipio, Eva Sanz Portero, fue-
ron las encargadas de compartir desde 
el balcón del ayuntamiento su llama-
da a disfrutar de las fiestas josefinas, 
un mensaje repleto de ilusión e invi-
tación a participar en todos los actos 
programados durante las próximas 
semanas. “Benetússer es una pobla-
ción que vive muy intensamente to-

das sus festividades y las Fallas pro-
vocan verdadero entusiasmo, por lo 
que invitamos a mayores y peque-
ños a disfrutar de la música, de los 
monumentos, de las calles engalana-
das y, sobre todo, de la germanor que 
durante unos días nos une a todos y 
todas como pueblo”, señala la alcalde-
sa de la localidad.

Tras la Crida tuvo lugar el acto de en-
trega de las recompensas de los Bun-
yols d’Or i brillants amb fulles de llo-
rer, así como el intercambio de fotos 
de las Falleras Mayores de las seis co-
misiones y las Falleras Mayores de Be-
netússer. A continuación, las máximas 
representante de las Fallas procedieron 
a inaugurar la Exposición del Ninot en 

el Chalet de la Xapa, un espacio que al-
berga los ninots infantiles y mayores 
y que puede ser visitado del 1 al 9 de 
marzo en horario de martes a viernes 
de 17 a 19 horas y sábado y domingo 
de 10.30 a 13.30 horas. La intensa ma-
ñana finalizó con la primera mascletà 
del ejercicio que hizo las delicias de los 
falleros en la plaza de la Xapa.

Las FFMM Rocío Gallardo y Pilar Rodríguez compartieron desde al balcón del ayuntamiento su mensaje de 
ilusión y participación para dar el pistoletazo de salida a las Fallas de 2023

Viu Benetusser
en FALLES!

,

Programa oficial d'actes 
www.benetusser.es
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8M
SUMEMOS FUERZAS,

EL CAMINO ES LA IGUALDAD

Benetússer

www.benetusser.es

El alumnado de Benetússer elabora un 
fanzine sobre la historia del feminismo 

con motivo del 8M

 REDACCIÓN  

Un año más el mes de marzo se tiñe 
de morado en la localidad de Bene-
tússer con una completa programa-
ción de actividades organizadas con 
motivo de la celebración del Día In-
ternacional de las Mujeres. Se tra-
ta de una apuesta del consistorio 
por visibilizar el trabajo permanen-
te realizado en las aulas y en las ca-
lles para alcanzar la igualdad real a 
través de acciones formativas, artís-
ticas y de descubrimiento del pasa-
do de las mujeres a las nuevas ge-
neraciones. De este modo, desde el 
ayuntamiento se propone a la ciu-
dadanía un conjunto de actividades 
intergeneracionales de carácter ar-
tístico y reflexivo “con el que poner 
en valor la historia del feminismo, 
de la lucha por la igualdad, al mismo 

tiempo que reconocemos a las mu-
jeres de Benetússer que con su tra-
bajo y dedicación hicieron de nues-
tro pueblo un lugar mejor”, destaca 
la concejala de Igualdad, Ana Mar-
tín Valero.

Resultado de todo ello, y bajo el lema 
‘Sumemos fuerzas, la igualdad es el 
camino’, desde los centros educati-
vos de Benetússer se ha elaborado 
un fanzine escolar que recoge un re-
corrido artístico por la historia del 
feminismo. De este modo, cada es-
cuela ha aportado una perspectiva 
completamente libre que ha dado 
como resultado una publicación que 
se inicia con una línea de tiempo que 
muestra las cuatro olas del feminis-
mo con los grandes hitos de conse-
cución de derechos. El fanzine tam-

bién cuenta con un mapamundi que 
presenta a feministas contemporá-
neas que están actuando en diferen-
tes continentes del mundo como es 
el caso de Nawal El Saadawi, Van-
dana Shiva o Chimamanda Ngozi 
Adichie. Además, este trabajo cola-
borativo tiene como protagonistas 
otros productos artísticos como co-
llages, poemas, ilustraciones, sopas 
de letras y aportaciones recopiladas 
a través de un buzón abierto para el 
alumnado de primaria, secundaria y 
bachillerato. La versión online del 
Fanzine 8M de Benetússer puede vi-
sualizarse a través del siguiente en-
lace: https://bit.ly/3SAr7l3

Un programa de actividades inter-
generacional
Bajo este mismo prisma se desglo-
sa el resto del programa de activida-
des, iniciado ya a finales de febrero, 
y que incluye la elaboración de un 
mural titulado ‘Les dones en la fes-
ta a Benetússer’, un trabajo de ar-
quicostura en el que participa tam-
bién el alumnado de patchwork del 
Centro Municipal de Convivencia y 
que se instalará en uno de los mu-
ros del edificio municipal Nou Espai. 

El 4 de marzo tuvo lugar una nueva 
edición del Jocs Taronja organiza-
dos por el Club Esportiu LGTB+ Sa-
marucs València, cuya modalidad 
de esgrima se desarrolla en el poli-

deportivo municipal de Benetússer 
de la mano del club local La Robera 
Sala d’Armes. El 5 de marzo, aprove-
chando la celebración de actos falle-
ros, se llevará a cabo una campaña 
de concienciación para unas ‘Fallas 
igualitarias e inclusivas’ en la que 
participarán las Falleras Mayores 
de la localidad, Rocío Gallardo y Pi-
lar Rodríguez. Una perspectiva que 
también se manifiesta a través de 
los monumentos y la crítica fallera, 
una implicación por parte de las co-
misiones que se reconocerá con la 
entrega del premio a la ‘Falla más 
igualitaria y diversa’ que tendrá lu-
gar el 16 de marzo.

Del 6 al 8 de marzo se realizará un 
taller creativo de decoración de ma-
cetas denominado ‘Sembrando igual-
dad’ con la colaboración del alumna-
do de la Escola d’Adults y el propio 
8M, se llevará a cabo a las 12 horas 
un acto institucional en la plaza del 
Ayuntamiento que incluirá la tradi-
cional lectura del manifiesto por la 
celebración del Día Internacional de 
las Mujeres. 

El 10 de marzo a las 12 horas se pro-
cederá a inaugurar el mural de ar-
quicostura y a las 18 horas se reali-
zará el taller ‘Juega para la igualdad’ 
en el Espai Jove, una actividad del 
Punto Violeta que tiene como obje-
tivo la reflexión de las nuevas ge-

neraciones para el fomento de las 
relaciones libres de agresión y sexis-
mo. Una actividad que se completa-
rá con un segundo taller denomina-
do ‘Tiempo de igualdad’ que tendrá 
lugar en el mismo espacio el 25 de 
marzo de 17.30 a 19 horas.

El cine y el teatro protagonizado 
por mujeres también tendrán ca-
bida este mes en el Centre Cultural 
El Molí con la proyección de la pelí-
cula ‘Ellas hablan’ de Sara Polley el 
10 y 12 de marzo, y con la puesta en 
escena el 11 de marzo de la obra de 
teatro ‘Nosotras’ del Grup de Teatre 
Els Escalons. 

A nivel formativo, Benetússer ha sido 
elegida por LABORA como sede del 
curso ‘Iniciación a la informática y 
competencias digitales básicas para 
el empleo’, una actividad dirigida a 
mujeres desempleadas o inscritas en 
mejora de empleo que se desarrollará 
del 20 al 31 de marzo de 17.30 a 19.30 
horas, con inscripción y proceso de 
selección el 6 de marzo.

Finalmente, el 26 de marzo volverá 
la Dansà de l’arrós al forn del Grup 
de Danses Hawwara tras 3 años de 
parón a causa de la pandemia, un 
acto tradicional de la población be-
netusina que incluye bailes, cocina-
do del arroz y gran degustación en 
la plaza de la Iglesia.

Bajo el lema ‘Sumemos fuerzas, la igualdad es el camino’, la programación municipal integra a jóvenes y mayores en 
actividades artísticas y formativas durante todo el mes de marzo
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Burjassot

La Exaltación de las Falleras Mayores inicia 
los actos falleros en Burjassot

 REDACCIÓN 

Antes del inicio de la misma, el Alcal-
de de Burjassot, Rafa García, acompa-
ñado de la Concejala de Fallas, Este-
fanía Ballesteros y del Presidente de 
la Agrupación de Fallas, José María 
Caballero, recibieron a las Falleras 
Mayores y Falleras Mayores Infan-
tiles en las puertas del Tívoli, junto a 
sus Presidentes, Presidentas y Presi-
dentes Infantiles. Tras la Exaltación, 
se hará entrega también de las re-
compensas falleras y de las Insignias 
de Plata de la Ciudad de Burjassot.
Tras este primer acto fallero, Burjas-
sot ya está de lleno disfrutando de la 
fiesta fallera que hará que, el sábado 
4 de marzo, a partir de las 18:00 horas, 
la Cabalgata del Humor de las 13 Co-
misiones Falleras del municipio reco-
rra las calles del mismo con su sátira, 
crítica y, como no, humor habitual. Un 
día más tarde, el domingo 5 de mar-
zo a las 11:30 horas, la cita será en el 
Ayuntamiento de Burjassot donde se 
vivirá uno de los actos más solemnes, 
el nombramiento del Alcalde como 
Fallero de Honor de las Fallas de Bur-
jassot y la firma en el Libro de Honor 
del Consistorio de los máximos repre-

sentantes de la fiesta fallera de 2023.
Una vez finalizada la firma y la entre-
ga de las insignias a los nuevos dele-
gados, todas y todos los presentes se 

desplazarán hasta la Casa de Cultura 
donde se procederá a la inauguración 
de la Exposición del Ninot que se po-
drá visitar hasta el día 14 de marzo.

El domingo 12 de marzo el olor a pól-
vora va a inundar las calles de Bur-
jassot con la Burjadespertà que, a 
partir de las 08:00 horas y saliendo 

desde la Plaza de la Concordia, des-
pertará al municipio y le anunciará 
que ya está en Fallas. La Penya El 
Coet, contando con la colaboración 
del Ayuntamiento y de la Agrupación 
de Fallas es la encargada de coordi-
nar este acto para el que es necesa-
rio inscripción previa.
En la recta final de la fiesta fallera, 
el jueves 16 de marzo va a ser uno 
de los más bonitos para Burjassot 
ya que, además de la entrega de pre-
mios de las diferentes modalidades, 
en el Auditorio de la Casa de Cultu-
ra a partir de las 13:00 horas y de la 
mascletá, patrocinada por el Ayun-
tamiento, aproximadamente a las 
14:00 horas, tendrá lugar la Ofrenda 
a la Patrona del municipio, la Virgen 
de la Cabeza.
A las 18:00 horas las Comisiones fa-
lleras de Burjassot comenzarán a 
desfilar y a honrar a su patrona por 
el recorrido habitual que les llevará 
a Plaza del Ayuntamiento, por la c/ 
Colón, donde depositarán sus flores 
para crear un bonito tapiz.
Tras este acto, las 13 Fallas de Bur-
jassot vivirán el resto de días falleros 
con la germanor que les caracteriza.

Inmerso de lleno en la fiesta fallera, Burjassot da el pistoletazo de salida a sus actos en  para conmemorar la fiesta de 
todas y todos los valencianos en el Centro Cultural Tívoli con a Exaltación de las Falleras Mayores del municipi

Burjassot homenajea al mundo 
fallero con una exposición en 
la Casa de Cultura

 REDACCIÓN 

A las 20:00 horas, en la Casa de Cultu-
ra, tendrá lugar la inauguración de la 
exposición “Bocetos de Fallas del ar-
chivo Municipal de Burjassot, 1924-
1974”, una muestra realizada con el 
mayor de los mimos en la que, ade-
más de descubrir la historia viva de 
las Fallas de Burjassot, a través de 
los bocetos de los monumentos que 
se tienen en el archivo municipal, 
se va a homenajear a los diferentes 
Presidentes de la Agrupación de Fa-

llas, Falleras Mayores, Falleras Ma-
yores Infantiles, Presidentes Infan-
tiles, Presidentas y Presidentes que 
han ostentado dichos cargos a lo lar-
go de estos años.  
La muestra, que se podrá visitar hasta 
el 17 de marzo en el horario habitual 
del citado espacio municipal, de lu-
nes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, 
va a contar, además de con los boce-
tos, con ninots cedidos para la misma 
por vecinas y vecinos del municipio, 
tales como Juan Carlos Zamora, Na-

cho Burgos, Quique Coll, Carolina Roig 
y Consuelo Rajoy. Asimismo, también 
habrá creaciones de los artistas falle-
ros Vicente Agulleiro, Paco Mesado, 
Carlos Herrero, Pedro Giménez, y de 
nuevo, Nacho Burgos.
De igual manera, la Penya El Coet de 
Burjassot también ha cedido elemen-
tos de pirotécnica, propios de la fies-
ta fallera, para que las y los visitan-
tes de la exposición puedan también 
ver la evolución de los mismos en es-
tos tiempos.

Inmerso de lleno en la fiesta fallera, Burjassot da el 
pistoletazo de salida a sus actos en  para conmemorar la 
fiesta de todas y todos los valencianos en el Centro Cultural 
Tívoli con a Exaltación de las Falleras Mayores del municipi



35www.nouhorta.comMarç 2023 Burjassot

 REDACCIÓN 

Este fin de semana ha sido muy in-
tenso en Burjassot que se encuen-
tra ya inmerso en las Fallas del 2023. 
Tras la Cabalgata del Humor y la Fir-
ma en el Libro de Honor del Ayunta-
miento, el fin de semana se cerraba 
con la inauguración de la Exposición 
del Ninot 2023 en la Casa de Cultura 
del municipio.

Dicha inauguración estuvo a cargo del 
Alcalde de la localidad, Rafa García, 
la Concejala de Fallas, Estefanía Ba-

llesteros y el Presidente de la Agrupa-
ción de Fallas, José María Caballero.

 Tras la apertura de la exposición, las 
falleras y los falleros disfrutaron ha-
ciéndose fotos con sus respectivos ni-
nots que se podrán ver hasta el 14 de 
marzo, día en el que se recogerán para 
ser plantados en cada monumento.

 La exposición puede visitarse, de 
lunes a viernes, en horario de 16:00 
a 20:45 horas hasta la tarde del 14 
de marzo. 

Burjassot es prepara per a celebrar la festa 
de les Falles 2023 i ho farà amb tota l’esplen-
dor al qual estem acostumats els burjasso-
ters i les burjassoteres, gràcies a les tretze 
comissions
falleres que tenim al poble, els casals de les 
quals ja estan bullint d’activitat, d’anades i 
tornades, de reunions i de preparatius per 
a celebrar uns diesque prometen ser ino-
blidables.
Enguany vull felicitar, en primer lloc, a la per-
sona que ha assumit el càrrec i, amb aquest, 
la responsabilitat quecomporta ser el nou pre-
sident de l’Agrupació de Falles de Burjassot.
Felicitats, José María Caballero. 

Vull felicitar i desitjar un magnífic i inobli-
dable exercici a les falleres majors, falleres 
majors infantils, presidents infantils, pre-
sidents i presidentes que enguany teniu la 
sort, el privilegi atorgat per les vostres famí-
lies falleres, i també la responsabilitat, de ser 
les persones que representareu la vostra co-
missió, dins i fora de Burjassot.
Gaudiu de cadascun dels actes en què sereu 
protagonistes, al costat de la vostra família 
fallera, perquè són moments que, com deia 
a l’inici, arriben, però també passen promp-
te. I cal aprofitar-los i esprémer-los al
màxim. I vull dedicar també una especial fe-
licitació a les comissions de Burjassot que 

es troben celebrant el 50 aniversari, mig se-
gle d’història, decultura, de tradició i de fa-
lla. Quina sort!
Per últim, vull dirigir-me a tots els burjasso-
ters i burjassoteres, siguen fallers o no, que 
esperen amb il·lusió l’arribada de les Falles. 
Gaudiu-les amb la màxima intensitat. A Bur-
jassot tenim la sort i el privilegi de tindre 
tretze falles repartides pel nostre territori. 
I en totes elles, al carrer i al casal, ens esta-
ran esperant amb els braços oberts. La meua 
companya i regidora de Falles, Estefanía Ba-
lleste- ros, i jo mateix allí estarem.
Us desitge, a totes i a tots, bones Falles!

Rafa García

Saluda de l’alcalde, Rafa García García

Ya se puede visitar la Exposición del 
Ninot 2023 de Burjassot

La exposición puede visitarse de lunes a viernes hasta la tarde del 14 de marzo
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Día Internacional de las Mujeres con la fuerza de la Cultura

 REDACCIÓN 

Una aparente obviedad que, sin embar-
go, se le ha sido negada a través de los 
siglos y que, en la lucha por seguir al-
canzando cotas, la Cultura, junto con 
la Educación, se perfila como herra-
mienta y vehículo esencial. Pensan-
do en ello, Burjassot ha querido hacer 
girar la programación por el Día Inter-
nacional de las Mujeres en torno a la 
idea de que “La Igualdad comienza por 
la Cultura”, lema central de la campaña 
de 2023. Así, las actividades propues-
tas por la concejalía de Igualdad y Fe-
minismo ponen especialmente el acen-
to la reivindicación de la mujer, desde 
el plano cultural, a través de la litera-
tura escrita y oral, el teatro y las artes 
escénicas, el humor, el cooperativismo 
o el emprendimiento laboral.
La primera cita con la programación del 
8M en Burjassot tuvo lugar el próximo 
viernes 3 de marzo con el cuentacuen-
tos infantil “Marina, un mar de llegen-
des”. El cuentacuentos, en lengua valen-
ciana. El cuentacuentos está inspirado 
en todas aquellas mujeres que en el pa-
sado rompieron barreras para hacer 
historia. Continuó con la celebración 
de los Premios ‘Dones amb Iniciativa’ 
que, de la mano de la concejalía de Co-
mercio y CEMEF, premiarán y recono-
cerán el trabajo de diferentes mujeres 
emprendedoras de Burjassot
En la tarde del domingo 5 de marzo, la 
espectacularidad de las artes escéni-
cas tomaron protagonismo con el es-
pectáculo WOMAN que tuvo lugar, en 
el Centro Cultural Tívoli.
Paralelamente a todas las actividades 
programadas y al hilo de que la Igual-
dad comienza por la Cultura, la Biblio-
teca Municipal inaugurará la estante-
ría violeta con una selección de libros 
con perspectiva feminista. A su vez, en 
la Plaza del Ayuntamiento y alrededo-
res quedarán convertidos en una gran 
“librería urbana” con la exposición de 
portadas de los libros más icónicos del 
movimiento feminista a lo largo de es-
tas fechas.
El martes 7 de marzo, la programa-
ción de Burjassot para conmemorar el 
Día Internacional de las Mujeres con-
tinuará en el Centro Socioeducativo 

Díaz Pintado. A las 18.30 h, la actriz, 
cómica y comunicadora valenciana 
Maria Juan saltará al Salón de Actos 
del centro para conseguir su objeti-
vo: que el público no deje de reír en 
todo su monólogo, ‘Riures en valen-
cià’. Y es que todo lo que dice Maria 
y también cómo lo dice, hace reír. Di-
cen que desde pequeñita tiende al 
drama y que, quizá por eso, se le da 
tan bien la comedia.
La jornada del 8M comenzará en Bur-
jassot a las 12 h, cuando en la Plaza 
del Ayuntamiento tenga lugar la lectu-
ra del Manifiesto Reivindicativo por el 
Día Mundial de las Mujeres. Por la tar-
de, hacia las 17.30 h, un autobús saldrá 
desde la Plaza del Ayuntamiento en di-
rección Valencia para la asistencia a la 
manifestación del 8M que se celebra 
en la ciudad a las 18 h. Para reservar 
plaza en el autobús, hay que ponerse 
en contacto con la Unidad de Igual-
dad “ Espai Dona” a través del correo 
mpilar.perez@burjassot.es / accionso-
cial@burjassot.es 
El jueves 9 de marzo, la programación 
centrará en la pieza teatral que este 
año propone la Asociación Teatral Pa-
raules i Dones de Burjassot la cual, un 
año más pone encima de la mesa, o 
mejor dicho, del escenario, su propues-
ta particular de reivindicación de la 
igualdad. En esta ocasión, el grupo lo-
cal de teatro presenta una selección 
de cuentos escenificados bajo el títu-
lo “Érase dos veces La Cenicienta y La 
Bella Durmiente”. A partir de las 19 h, 
en el Centro Cultural Tívoli, el público 
que habite el patio de butacas asistirá 
a una adaptación muy particular de es-
tos dos clásicos de la literatura infan-
til en la que, a diferencia de la versión 
clásica, las protagonistas tendrán mu-
cho que decir.
La programación concluirá el jueves 
23 de marzo con la conferencia “Bibi-
lak: cooperativismo y feminismo (Ser 
Dona al Sud 2023)”, que tendrá lugar 
en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to, a las 18.30 h. En ella, se presentará 
este proyecto en el que se da a cono-
cer la realidad de las mujeres y su lu-
cha por la igualdad de género en los 
países del sur.  

Se acerca el 8 de Marzo, la jornada en que de manera global se reivindica que la mujer debe estar y vivir 
en el mundo en términos absolutos de igualdad con respecto al hombre
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Paola García i Ainhoa de la Torre Falleres Majors
Jéssica Medina

Catarroja

Paola García Cases, fallera major de 
Catarroja, “Sóc fallera des que vaig 
naixer, però a la falla que estic ac-
tualment duc 5 anys. Falla El Mer-
cat. A dia de hui la meua família no 
és fallera, però sempre ho ha sigut.”, 
ens diu Paola.
Ainhoa de la Torre Lòpez FMI,té 14 
anys. “ Sóc fallera des que tenia 1 
any, de la falla Filiberto Rodrigo”. I 
tota la meua familia és fallera”. Ens 
comenta.

Com va ser l’acte d’elecció? Qué va 
ser el primer qué pensares quan et pro-
clamaren fallera major del teu poble?
PAOLA: Eixe dia el recordaré sempre 
amb especial estima. És un moment 
que no acabes de creure el que t’es-
tà passant, et costa assimilar que 

eres tu l’escollida. Però va ser un dia 
màgic, junt a la meua família, amics 
i com no junt a Ainhoa i els nostres 
corts d’honor.

AINHOA:  Van ser uns moments me-
ravellosos, amb els que vaig tindre 
la sort de poder- los compartir junt 
a totes elles, les meues companyes 
en aquest viatje inolvidable. Uns dies 
plens de nervis i emoció, que sempre 
quedaran al meu cor enmarcats amb 
molta estima i esència fallera.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa 
o més t’agrada? 
PAOLA: Com a FM de Catarroja, l’ac-
te que mes il•lusió em fa és la Cri-
da. És un acte que sols pots viure si 
obstentes aquest carrec i em senc 

molt afortunada de poder dirigir-me 
a tots els fallers i falleres del meu po-
ble. És una experiència que de segur 
mai oblidaré. 

AINHOA: Gaudisc en tots els actes 
que componen l’ exercici faller, però 
enguany que tinc l’ honor d’ obsten-
tar aquest càrrec, els actes que més 
m’agraden són especialment la pre-
sentació, on l’ emoció desborda pel 
meu cos i el meu somni dona el seu 
primer pas. I també destacaria la Cri-
da, on l’il•lusió dels fallers es veu re-
flectida a la plaça de l’ ajuntament pel 
compte enrere de les nostres ven-
volgudes festes, i on tindré el pri-
vilegi de dirigir- me a tots els cata-
rrojins i catarrojines per expressar 
els sentiments que corren a la meua 
sang fallera.

Qué es per a tu ser fallera major del 
teu poble?: 
PAOLA: Per a mi ser fallera major 
del meu poble és un somni complit, 
és el que des de fa molt anys somia-
va. Qualsevol persona que viu les fa-
lles des de xicoteta perseguix aquest 
somni, perque és arribar al mes alt de 
la festa fallera a Catarroja. 
AINHOA: Poder representar al meu 
poble en aquesta festa tant signifi-
cativa per a mí, és un somni fet rea-
litat, ple d’ emocions màgiques i sen-
timents florits al meu cor. Un estil de 
vida que enguany podré viure d’ una 
manera molt especial.

Quin element de les falles creus que 
te representa?
PAOLA: Em senc molt representada 
per la pólvora, m’agrada molt anar als 
mascletaes i gaudisc molt eixe mo-
ment d’estar a la plaça de l’ajunta-
ment amb el bon temps i una bona 

mascleta. I també m’identifica molt 
el monument, el dia de fer ruta per 
València o inclus per Catarroja, mi-
rant les falles que han plantat les di-
ferents comisions, eixe dia m’agrada 
molt, a mes, el monument és el pilar 
fonamental de la nostra festa i des 
de xicoteta admire el treball que fan 
els nostres artistes fallers. 

AINHOA: Els elements que més em 
respresenten a la setmana fallera és 
la música, el ritme que duguem tots 
els fallers i falleres apropant- nos 
a l’ art de les nostres bandes mu-
sicals. Però sobretot la flama, pels 
sentiments que corren pel cos, i per 
l’ emoció d’ envoltar- me d’aquest ca-
lor tant representatiu. L’ importància 
de tots i totes, com és el foc per a la 
nostra festa.

Tens algun referent al món dels 
falles? 
PAOLA: Referent com a Fallera Ma-
jor, podria dir Marina Civera (FMV 
2019). Va ser una Fallera Major que 
em va agradar molt com va dur el seu 
càrrec, la veia una xica molt prope-
ra amb tot el món, i sense dubte una 
amant de la nostra festa i els nos-
tres tradicions.

AINHOA: La meua persona referent 
en aquest món, és la meua mare. La 
persona que des de que era menu-
da m’ ha inculcat les nostres tradi-
cions. Ella és el motiu del meu senti-
ment faller hui en dia, sentiment que 
cada vegada ha fet que s’ engrandi-
ra i que amb la seua valenciania ha 
aconseguit que em senta una ver-
dadera fallera.

Alfonso Martínez, President 
Junta Local Fallera
 JÉSSICA MEDINA 

Cóm se esteu preparant estes pròxi-
mes falles des de Junta local?
Amb molta il·lusió i molt de treba-
ll. Junt amb el suport i ajuda de les 
comissions estem treballen per-
què aquest siguen unes molt bo-
nes falles.

Se torna a fer algun acte en espe-
cial que per pandèmia no s’ havia 
pogut fer?

No, l’any passat ja tornàrem a fer 
tots els actes que sempre fem però 
adaptant-los a les restriccions sani-
tàries que teníem.

Quin acte recomanaries que no se 
poden perdre de las falles d’Aldaia?, 
i perquè.
Tots. Catarroja és un poble on les co-
missions s’impliquen en tots els ac-
tes i concursos que organitza la junta 
local. Tenint un gran nivell en ca-

valcada, presentacions, playbacks...

¿Qué penses que ens va a dur aques-
tes Falles 2023?
Molta germanor i ganes de disfru-
tar de la nostra festa

¿Vos afegir algo més? un missatge 
per als veïns?
Convide a tots els veïns a què dis-
fruten de les falles junt amb les 
10 comissions del nostre poble.
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Catarroja es llança a les Falles 2023 amb 
una gran festa de benvinguda

 REDACCIÓ 

El dissabte 25 comença la festa fa-
llera amb la tradicional Crida que 
tindrà a continuació una celebració 
amb la gran Orquestra la Mundial
Catarroja, 22 de febrer de 2023. Ca-
tarroja ja està preparada amb tota 
la il·lusió del món per a les festes 
falleres de 2023. Com és habitual 
la Crida, el dissabte 25 de febrer a 
les 19 hores en la plaça Major i des 
de les 18 hores amb Dj, serà el punt 
de partida al tradicional calendari 
d’actes que serà completat amb els 
programes festius de les 10 comis-
sions falleres del nostre municipi. 
Enguany a més des de la regidoria 
de Festes s’ha programat una gran 
festa de benvinguda en la matina-
da del 25 al 26 de febrer amb el xou 
de l’Orquestra la Mundial.
“L’esforç de tot un any de treball de 
les 10 comissions falleres de Cata-
rroja ja està preparat i des de la re-
gidoria de Festes, en col·laboració 
amb la UAFC hem treballat perquè 
tot isca a la perfecció. El tret d’eixi-
da serà una festa la qual hem buscat 
que puga acudir el major nombre de 
persones interessades en transport 
públic i que es trobe en una ubica-
ció on es puga conciliar la celebra-
ció i el descans”, explica Lorena Sil-
vent, vicealcaldessa de Catarroja.
La Crida d’aquest dissabte 25 de fe-
brer a les 19 hores en la plaça Major, 
serà el primer dels actes planificats 
en el programa faller, si bé és cert 
que ja va arrancar amb les presenta-
cions i exaltacions falleres, així com 
amb el concurs del cartell faller. La  
mateixa nit de la Crida 2023, el dis-

sabte 25 de febrer, al polígon de Ca-
tarroja s’ha programat una ‘Gran fes-
ta de benvinguda a les Falles’ amb 
música en directe de l’Orquestra la 
Mundial, amb possibilitat de trans-
port públic amb autobusos llança-
dora des de les 23,30 i fins a les 5,15 
amb parades en Ajuntament, Espai 
Clara Campoamor, pàrquing Pelayo 
i Polígon Industrial.
La setmana següent, el 4 de març, 
tindrà lloc la cavalcada del ninot, on 
les 10 comissions falleres i la UAFC 
traslladaran la seua originalitat als 
carrers de Catarroja a les 19 hores. 
El recorregut serà des de l’esglè-
sia Maria Madre (Av. Rambleta), ca-
rrer Filiberto Rodrigo, Camí Reial 
fins l’encreuament del carrer Ban-
da l’Empastre. El diumenge 5 tindrà 
lloc la inauguració de l’exposició 
del ninot en el Museu Antonia Mir, 
nova ubicació, que romandrà ober-
ta al públic per a rebre les seues vo-
tacions del 5 al 13 de març.
Els següents actes ja estaran dins de 
la setmana fallera amb la tradicio-
nal ‘Plantà’ dels monuments grans 
i infantils del 15 de març, seguida 
del lliurament de premis que tin-
drà lloc l’endemà a les 19 hores en 
la Plaça Major. El 18 de març serà el 
torn per a l’ofrena que recuperarà 
el seu recorregut tradicional fins a 
la porta de l’Ajuntament.
La celebració acabarà amb la tradi-
cional misa en honor a Sant Josep 
i la mascletà del dia 19 de març  al 
parc de Paluzié, i la cremà dels mo-
numents infantils i majors que sig-
nificarà el tret d’eixida per a les fa-
lles de 2024.

Catarroja ja està preparada amb 
tota la il·lusió del món per a les festes 
falleres de 2023
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Comarca

La Mancomunitat de l’Horta Sud lanza la campaña 
“Ho volem tot, per a totes” 

 REDACCIÓN 

La Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud ha lanzado la campaña di-
rigida a la ciudadanía “Ho volem tot, 
per a totes” por la conmemoración del 
8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. La entidad supramunicipal 
ha centrado su campaña en la confec-
ción de material didáctico dirigido al 
alumnado de los centros educativos 
de infantil y primaria de la comarca y 
talleres sobre la menstruación libre de 
tabús que serán impartidos a lo largo 
de los meses de marzo y abril. 
La unidad de Igualdad de la Mancomu-
nitat ha desarrollado material didác-
tico con diferentes actividades para 
fomentar y concienciar acerca de la 
igualdad entre mujeres y hombres. El 
material está pensado por edades para 
llegar a la mayor parte del alumnado 
de la comarca posible. En él se inclu-
yen diferentes actividades para reali-
zar en clase, material audiovisual, un 
juego de preguntas y ejercicios para 
refl exionar, entre otras propuestas. 
“Desde la Mancomunitat creemos que 
una de las claves para conseguir una 
sociedad igualitaria es empezar desde 
la educación en los colegios”, ha afi r-
mado Maribel Albalat, presidenta de 
la comisión de Igualdad de la Manco-
munitat de l’Horta Sud. 
Otra de las principales iniciativas de 
esta campaña es la realización de ta-
lleres sobre menstruación libre de ta-
bús dirigidos a la población joven de 

la comarca y a las asociaciones loca-
les de mujeres en particular, y a cual-
quier persona usuaria de los servicios 
de Igualdad y Juventud de los muni-
cipios de l’Horta Sud en general. Los 
talleres tienen por objetivo abordar la 
invisibilización y estigmatización ge-
neralizada del ciclo menstrual. 
El 8 de marzo se celebrará un acto ins-
titucional en la sede de la Mancomu-
nitat con la lectura de un manifi esto 
y con la proyección de un vídeo reali-
zado con la participación de todos los 
municipios reivindicando el lema de la 
campaña, “Ho volem tot, per a totes”. 
“Desde la unidad de Igualdad de la 
Mancomunitat trabajamos en el res-
paldo a las políticas de igualdad de los 
ayuntamientos de la comarca con el 
objetivo común de eliminar las des-
igualdades entre mujeres y hombres”, 
ha declarado Maribel Albalat. La tam-
bién alcaldesa de Paiporta ha añadi-
do que el objetivo de la Mancomuni-
tat es “crear campañas conjuntas con 
los municipios o completar las de cada 
municipio con talleres o material di-
dáctico para tener un mensaje más 
potente a nivel comarcal”. 

La Mancomunitat de l’Horta Sud y la 
Asociación Alia organizan una jornada 
sobre atención a las víctimas de vio-
lencia de género en el marco de la nue-
va ley de Servicios Sociales
La jornada “Profesionales ante la aten-
ción social y psicológica de la violen-

cia de género en el marco de la nueva 
ley de Servicios Sociales” congregó a 
más de 40 profesionales de la comarca.
La Unidad de Igualdad de la Manco-
munitat Intermunicipal de l’Horta 
Sud junto con la Asociación Alia por 
la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Varones organizaron una 
jornada profesional sobre la atención 
a las víctimas de violencia machista 
en el marco de la nueva ley de Servi-
cios Sociales. Al encuentro, titulado 
“Profesionales ante la atención social 
y psicológica de la violencia de géne-
ro en el marco de la nueva ley de ser-
vicios sociales”, acudieron más de 40 
profesionales de Igualdad y de Servi-
cios Sociales de la comarca. 
El evento, cuyo objetivo era que todas 
las personas asistentes compartieran 
inquietudes, identifi caran retos y crea-
ran aprendizajes para acompañar a las 
mujeres que han sufrido violencia ma-
chista, se inició con la apertura por par-
te del presidente de la Mancomunitat, 
José Francisco Cabanes, y la presidenta 
de la comisión de Igualdad de la Man-
comunitat, Maribel Albalat, que desta-
caron “la gran labor que realizan todos 
y todas las profesionales de los servi-
cios sociales y de igualdad de la comar-
ca”. Además, ambos coincidieron en re-
marcar “la importancia de este tipo de 
jornadas para compartir herramientas 
y así poder dar un mejor seguimiento y 
respuesta a las necesidades de las mu-
jeres víctimas de violencia machista”.

 La campaña comarcal ha puesto a disposición de los ayuntamientos de la comarca material didáctico para los 
centros educativos y talleres sobre menstruación libre de tabús

Por otra parte, La Unidad de Igualdad junto con la Asociación Alia, organizaron una jornada profesional sobre la 
atención a las víctimas de violencia machista
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Raquel Ferrer Muñoz, fallera major

Foios

Jéssica Medina

Entrevista a Juan Antonio Pacha,
President JLF i regidor de Festes i Falles

 JÉSSICA MEDINA 

Cóm se esteu preparant estes pròximes 
falles des de l’Ajuntament?
La bona sintonia que existeix entre 
l’Ajuntament i les comissions de la po-
blació és molt estreta i constant du-
rant tot l’any.
Gràcies a la creació de la Junta Local 
Fallera de Foios l’any 2018 i mitjançant 
reunions mensuals amb els seus mem-
bres, anem perfilant el que seran tots 
els actes fallers.
Des de la Regidoria de Festes i Falles 
ens involucrem al màxim amb la fes-
ta fallera i, dins de les nostres possibi-
litats, sempre estem secundant i treba-
llant juntament amb el col·lectiu 

Se torna a fer algun acte en especial que 
per pandèmia no se havia pogut fer?
La veritat és que no. En les Falles de 
2022, no havent tornat fins i tot a una 
normalitat completa, es van poder orga-
nitzar i gaudir tots els actes al complet.
Quin acte recomanaries que no se po-

den perdre de las falles de Foios?,
i perquè?
No estaria bé vist que com a President 
de Junta Local Fallera i Regidor de Fes-
tes i Falles em declinara per un acte 
en concret.
Per a mi, tots els actes que s’organitzen 
són importants i emotius: Presentació 
del llibret, Exaltació de Falleres Majors 
i Presidents, Crida, Encesa de llums en 
cada demarcació, Plantà de la falla mu-
nicipal i resta de falles, Ofrena, Missa 
de Sant Josep, Mascletà i Cremà dels 
monuments. 
Tots ells tenen la seua essència i so-
bretot una preparació prèvia que ad-
mire i agraïsc.

¿Qué penses que ens va a dur aques-
tes Falles 2023?
Pense que seran una Falles especials, 
possiblement, amb una mica d’emoti-
vitat per part meua en poder ser les úl-
times que visca com a Regidor de Fes-
tes i Falles.

Les tres comissions falleres de la po-
blació han treballat intensament i amb 
molta il·lusió durant tot l’any per a do-
nar la resta en la setmana fallera i així 
poder culminar un any més amb els 
deures ben fets.
Des d’aquestes línies també vull desit-
jar a tot el col·lectiu faller de Foios que 
visquen la festa intensament i que gau-
disquen cada moment, sobretot a la co-
missió Màrtirs i Adjacents que com-
pleixen 40 anys i estan d’aniversari.

Vols afegir algo més? Un missatge per 
als veïns?
Convidar a totes i tots al fet que gaudis-
quen i participen d’aquesta meravellosa 
festa, la millor del món. I també aprofi-
tar per a demanar-los disculpes per les 
molèsties que es puguen ocasionar du-
rant els dies de festa. Soc conscient que 
tothom no sent la mateixa devoció per 
les Falles, però Foios és un poble on la 
convivència i el respecte està per da-
munt de tot.

Raquel Ferrer Muñoz Fallera Major, 
amb una tradició fallera arrelada, qua-
si des d’abans de nàixer, comenta que 
ha sigut de la Falla La Comunitat de 
Foios. “A la meua falla pertanyen des 
de sempre mos pares, la meua germa-
na, ma tia i mon tio i la meua cosina. A 
més de la meua parella, la parella de la 
meua germana i les meues nebodes.” 
Ens conta Raquel.

Com va ser l’acte d’elecció? Qué va ser 
el primer qué pensares quan et pro-
clamaren fallera major del teu poble?
L’acte d’elecció va ser especial, ja que 
fins que em van confirmar que era jo 
estava prou nerviosa, però quan em 
van confirmar que era jo em va fer mol-
ta il·lusió poder ser qui represente al 
poble a més de la meua comissió, al 
costat dels meus representants i a 
Pacha, amb qui tinc molta relació i sé 
que anava a fer d’aquest any un any 
molt especial.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa o 
més t’grada?
L’exaltació, ja que sempre he format 
part d’ella com a ballarina i ara viure-ho 
des de l’altre costat… em fa il·lusió, en-

cara que també m’ha costat aguantar 
els nervits.

Qué es per a tu ser fallera major del 
teu poble?
És una responsabilitat però sobretot 
un privilegi, ja que completa molt més 
l’any de Fallera Major

Quin element de les falles creus que te 
representa? pólvora, música, flors....
Crec que la tradició i la música, la mú-
sica en general em fa evadir-me sem-
pre, i en Falles escoltar les primeres 
notes del Faller, de l’Himne, de Valèn-
cia… es imprescindible.

Tens algun referent al món de les 
falles?
Igual pot sonar a tòpic, però crec que 
el primer referent és la meua comis-
sió: La Falla La Comunitat, som una 
falla molt treballadora i de cuidar les 
tradicions i considere que son les ba-
ses per aconseguir que la flama falle-
ra no s’apague mai.
A més, mon pare, que és el president 
de la meua falla, la meua germana i ma 
mare també considere que són bons 
referents per a mi.
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Carina Lellig, y Maria Saura falleres majors

Manises

Jéssica Medina

Carina Lellig, Fallera Major, de 39 anys 
és fallera 8 anys de l’associació cul-
tural falla Pensat i Fet de Manises. 
“Tota la família som fallers,  el meu 
home Juan i les meues filles Paula i 
Lucia. Ens conta Carina.
Maria Saura, FMI, té 13 anys i és de la 
falla Trinquet des de que va nàixer. 
“El meu pare, que és president se le 
meua falla, la meua mare, el meu ger-
mà, els meus tíos per part de mare, i 
dos tios i dos cosins de part de pare”. 
Quasi tota la família!. comenta Maria.

Com va ser l’acte d’elecció? Qué va 
ser el primer qué pensares quan et 
proclamaren fallera major del teu 
poble?
CARINA: No es feu acte d’elecció,  ja 
que es va presentar la meua candida-
tura a soles. Quan em va cridar per te-
lèfon l’alcalde per dirme que estava 
a soles de candidates em vaig  posar 
molt contenta.
MARIA: El primer que vaig pensar, va 
ser tots els moments que anava a viu-
re, i hem vaig alegrar molt quan hem 
varen cridar per telèfon.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa o 
més t’grada?
CARINA: M’agrada molt la presenta-
cio i espere amb molta il.lusio l’ofre-
na i la cremà.
MARIA: L’acte que espere amb àn-
sia és l’ofrena, pensar que jo soc la 
fallera major infantil del meu poble 

i passar per la nostra mareta em fa 
molta il.lusió.

Qué es per a tu ser fallera major del 
teu poble?
CARINA: és tot un privilegi i honor po-
der representar a tot el món faller de 
Manises. Tenia molta il·lusió des de fa 
alguns anys. 

MARIA: És un orgull molt gran repre-
sentar a tots els xiquets i xiquetes del 
meu poble allà on vaja.

Quin element de les falles creus que te 
representa? pólvora, música, flors....
CARINA: m’agraden molt els castells 
de focs artificials i escoltar les bandes 
de musica al pasar als passacarrers.

MARIA: El traje de valenciana, hem re-
presenta des de sempre, mai he tingut 
cap problema en vestir-me d’aquesta 
meravellosa indumentària.

Tens algun referent al món de les 
falles?
CARINA: Referent com tal no, m’agra-
da fixar-me als detalls d’indumentària, 
i clar, sempre les falleres majors són 
les més vistes i publicitades.

MARIA:  Sí, la meua mare, des de sem-
pre m’ha transmitit que hi ha que viu-
re amb il.lusió esta festa i que es dis-
fruta tot l’any. Ademés estic complint 
el meu  somni per ella.

"...una estoreta velleta per a
la falla de Sant Josep..."

Manises
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La Crida, l’inici de les Falles de 2023

 REDACCIÓ 

Dissabte tingué lloc el primer acte 
faller d’enguany, la Crida des del 
balcó de l’Ajuntament, on les falle-
res majors de Manises, Carina Le-
llig i Maria Saura, convidaren tots 
els manisers i maniseres a gaudir 
de la festa. 
El regidor de Festes de l’Ajuntament 
de Manises, Javier Mansilla, ha mos-
trat la seua satisfacció “Vull fer un 
agraïment especial als milers de fa-
llers i falleres pel seu esforç i treba-
ll incansable perquè aquestes fes-
tes siguen una realitat., ha afegit 
Mansilla.
Un emotiu acte des de l’Ajuntament 

de Manises en el qual es va fer en-
trega de les claus de la ciutat i, pos-
teriorment, a la crida i al castell pi-
rotècnic, les falleres van signar al 
Llibre d’Or de la ciutat. 

LA RESTA DE ACTES SERÁN:
Día 10 de març serà la Plantà de 
la Fala de JLF de Manises a les 
20:00hores.
Desprès sopar en faixa en la sede-
de JLF, per a representants infan-
tils i majors.  

Día 15 de Març Nit de la Plantà d les-
Falles Infantils i Majors.
Día 16 de Març A les 9.00 horas,  Vi-

sita del Jurat a les Falles
A les 19,30 hores en la Plaça de Ra-
fael Atard, liurament de Premis. Al 
finalitzar Castell de Focs Artificials.

Día 17 de Marzo
Ales 10.00 hores: Visita de Corte-
siade las Falleres Majors de Mani-
ses a tots  els monuments Fallers, 
Infantils i majors, vestits de fallers. 

Dia 18 de Març
A las 17,30 horas, emotiva Ofrena de 
Flors a la Verge dels Desamparats, en 
la Plaça de Rafael Atard, a càrrecde 
les comissions Majors e Infantils.

Dia 19 de Març
A las 12,00 horas, en la Plaça de Ra-
fael Atard, tradicional Missa en Ho-
nor del nostre Patró Sant Josep.
A les 13,30 hores, Mascletà en la pa-
rada de Metro Manises.
A les 22.00 hores: La Fallera Major 
Infantil de Manises, acompanya-
da per les components de la Jun-
ta Local, asistirá a la Cremà de la 
Falla Infantil que haja obtés el Pri-

mer Premi.
A les 23.00 horas: Cremà de la Fa-
lla de JLF.
A les 24.00 hores. La Fallera Major 

de Manises, acompanyada pels com-
ponents de Junta Local, asistirà a la 
Cremà de la Falla que haja obtés el 
Primer Premi.

Dissabte dia 26 de febrer les falleres majors convidaren els manisers i maniseres a gaudir de la festa

“Hi ha una estoreta velleta per a la falla de 
Sant Josep?” aquesta és la melodia que de se-
gur que  en els dies de falles ressona en tots 
els cors dels fallers i les falleres. Si tirem la 
vista enrere, eixa cançoneta ens transpor-
ta als orígens de les falles quan els xiquets 
arreplegaven trastos vells per fer falletes. Ara 
podem sentir-nos orgullosos de l’evolució de  
les Falles que ja són reconegudes com a Pa-
trimoni Immaterial de la UNESCO. 
No obstant aquesta evolució, l’essència, la 
unitat, el sentiment de pertinença a un grup, 

en aquest cas a una comissió, l’alegria, l’olor 
peculiar de la pólvora i la germanor, això ni 
ha canviat ni canviarà mai perquè som va-
lencians i així ho proclamen als quatre vents. 
A poc a poc heu sabut adaptar-vos als nous 
temps i soc conscient de tot el treball que, du-
rant tot l’any, tant els membres de la Junta Lo-
cal Fallera com les comissions, tragueu enda-
vant de manera desinteressada i només amb 
la vostra inestimable estima per les falles.
A Carina Lellig i a Maria Saura, Falleres Majors de 
Manises, us desitge que gaudiu d’aquesta etapa 

que passarà en un tancar i obrir d’ulls, però que 
quedarà gravada als vostres cors per sempre.
Fallers, falleres, manisers i maniseres, eixiu 
al carrer, retrobeu-vos i, sobretot, sentiu in-
tensament la festa més nostra, la més ca-
racterística del poble valencià perquè ja es-
tem en Falles!
Visca Manises! Visquen les Falles! I visca el 
poble valencià!

Jesús Borràs i Sanchis
Alcalde de Manises

Saluda de l’alcalde, Rafa García García

D’ací a una setmanes, Manises tornarà a viu-
re uns dies plens de música, pólvora, sàtira 
i devoció en una festa que el poble valencià 
sent com a pròpia i de la qual se sent molt 
orgullós: les Falles. 
Amb independència de la grandària de la co-
missió fallera, els monuments fallers són un 
clar exponent de la capacitat i tradició que 
caracteritzen el poble valencià.
Vull fer un agraïment especial als milers de 
fallers i falleres pel seu esforç i treball in-
cansable. Un esment particular es mereixen 
també les presidències i les juntes directives 
de les comissions falleres, ja que són els qui 
porten a l’esquena la major part d’aquesta 
responsabilitat. 

M’agradaria ressaltar l’excel·lent gestió que 
fa la Junta Local Fallera, amb el president al 
capdavant, que ha sabut envoltar-se d’un ex-
cel·lent i compenetrat grup de treball amb 
el qual ha aconseguit l’èxit en els esdeveni-
ments realitzats. 
No puc oblidar una part important de les 
Falles de Manises, parle de les falleres ma-
jors de les onze falles de la nostra ciutat. Vos 
desitge el millor i que visqueu cada acte al 
màxim i, sobretot, que quan finalitzen les Fa-
lles guardeu un record inoblidable d’un any 
en què vau ser el referent de la vostra comis-
sió. D’aquest elenc de falleres majors he de 
destacar a, Carina i Maria, les falleres majors 
de Manises que en uns mesos han aconse-

guit guanyar el cor del món faller gràcies al 
seu amor per la festa i, sobretot, per la impli-
cació i dedicació. Com a màximes represen-
tants del món de les Falles teniu una gran 
responsabilitat, però tot el poble sabem que 
esteu assumint-la a la perfecció.

S’acosta ja el moment en què Manises ix 
al carrer a gaudir de la festa més gran del 
món, una festa que és Patrimoni Immate-
rial de la Humanitat, i ara és el moment 
de viure-la com mai Visca Manises i vis-
quen les Falles!

Javier Mansilla
Regidor de Festes

Saluda, regidor Javier Mansilla
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Saluda alcalde, Paco Gómez

Massamagrell

Benvolguts veïns, benvolgudes veï-
nes de Massamagrell.

Ja estem en falles!! I des d’ací, vull ex-
pressar-vos la meua alegria i il·lusió 
per tornar a tindre el plaer d’adreçar-
me, com el vostre alcalde, per a desi-
tjar-vos unes bones Falles 2023.

Vull donar les gràcies a totes i tots 
els fallers i les falleres per la vostra 
incansable tasca i dedicació durant 
tot l’any, especialment en el temps 
complicat que ens ha tocat viure, pri-
mer amb la pandèmia i després amb 

la guerra d’Ucraïna.

Ara arriba març, el mes faller, i anem 
a gaudir del treball de tot l’any, amb 
unes festes falleres on tot s’ompli 
d’un ambient de llum i de color, de 
pólvora i d’alegria, on els carrers s’om-
pliran de música i de monuments fa-
llers. Dies per a reunir-se al voltant 
dels casals fallers, de les falles i dels 
ninots, i d’acompanyar als fallers i faI-
leres, que són qui fan possible esta 
gran festa en tots els actes que hi 
programen.

Des d’ací, vull donar el meu agraïment 
i felicitació a les set comissions fa-
lleres de Massamagrell i a la nostra 
Junta Local Fallera de Massamagre-
ll pel seu esforç i treball per la nostra 
festa fallera.

Aprofite estes línies per a seguir ani-
mant-los en la seua tasca i transme-
tre’ls que seguirem apostant per les 
nostres Falles, per la nostra festa, que 
des de fa uns anys és Patrimoni Im-
material de la Humanitat. Aquest any 
tenim preparada una sorpresa per al 
dia de l’ofrena a la Mare de Déu, un 

nou bust de la Verge, per a engrandir 
més si cap, aquest dia d’emocions.

Per a tancar aquest saluda, 
no vull acomiadar-me sen-
se donar l’enhorabona a 
les falleres majors de ca-
dascuna de les 7 comis-
sions de Massamagrell, 
i com no, vull desitjar, a 
elles, i a totes i tots vo-
saltres, que passeu unes 
bones FALLES 2023.

Visquen les FALLES

Saluda alcalde, Paco Gómez
nou bust de la Verge, per a engrandir 
més si cap, aquest dia d’emocions.

Per a tancar aquest saluda, 
no vull acomiadar-me sen-
se donar l’enhorabona a 
les falleres majors de ca-
dascuna de les 7 comis-

Saluda regidora de Festes,
Nina Sepúlveda
Un año más, tengo el honor de poder diri-
girme como concejala de Fiestas a toda la 
ciudadanía y especialmente a toda la Co-
munidad Fallera en las siempre bienveni-
das Fiestas Josefinas.
Massamagrell vuelve a vestirse de fiesta 
en el mes de marzo. La pólvora, la música y 
las flores vuelven a ser las protagonistas de 
nuestras calles y casales, impregnando todo 
nuestro municipio del ambiente festivo.
Este año, quiero adelantaros que el acto de 
la Ofrenda va a ser muy especial. Por prime-
ra vez, las flores pasearán por nuestras ca-
lles llevadas por nuestros falleros y falleras y 
llegarán a la Plaza del Ayuntamiento, donde 

se realizará la ofrenda al nuevo Busto de la 
Virgen de los Desamparados que será pro-
tagonista de nuestra plaza. Por ello, quiero 
invitar a toda la ciudadanía a participar de 
un modo u otro en este acto tan emotivo.
A las falleras y presidentes mayores e in-
fantiles quiero decirles que disfruten mu-
cho de todo lo que van a vivir estos días.
A las siete comisiones falleras y a la Jun-
ta Local quiero agradecerles el esfuerzo y 
dedicación para que nuestras tradiciones 
continúen adelante.
Y a toda la población, animarla a disfrutar 
de los actos programados para estas Fallas, 
desde la “plantà”, los pasacalles, la ofren-

da, hasta el día de San José que culminará 
con la “cremà” de los monumentos falleros.
Confío en que todos y todas colaboremos 
para que tengamos unos días de fiesta dón-
de el respeto y la igualdad estén presentes 
en cada momento.
No quisiera finalizar este saluda, sin decir 
que durante el tiempo que he ostentado 
este cargo, siempre me he sentido acogi-
da como una más entre las 7 comisiones fa-
lleras. Son muchos los momentos vividos 
y los actos relacionados con las fallas que 
quedarán siempre entre los buenos mo-
mentos para recordar.
A todas ellas, ¡GRACIAS!
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Arrancan las Fallas en Massamagrell con la Crida

 REDACCIÓN 

El pasado domingo 26 de febrero, 
Massamagrell dio comienzo a sus 
Fallas con el acto de la Crida. La jor-
nada comenzó con la concentración 
de las siete comisiones falleras del 
municipio en la plaza Martínez Be-
neyto a las 11.00 horas de la maña-
na, para dar comienzo al pasacalle 
hasta la Plaza de la Constitución.
Una vez en la plaza, pasadas las 12.00 
horas, las Falleras Mayores y Pre-
sidentes de cada falla subieron al 
balcón del Ayuntamiento para dar 
la bienvenida a las Fallas de Massa-
magrell. Las siete Falleras Mayores 
fueron las encargadas de arrancar 
el acto con el tradicional discurso 
ante sus comisiones, vecinos y ve-
cinas en general, e invitarles a par-
ticipar en los diferentes actos de las 
festividades josefinas.
Después de ellas, Paco Gómez, el al-
calde del municipio, se dirigió a los 
vecinos y vecinas dando la bienve-
nida a las fiestas: “es un honor po-
der dar la bienvenida un año más a 
nuestra festividad, que con tantas 
ganas esperamos”.

Seguidamente a las palabras del al-
calde, sonó el himno de la Comu-
nitat Valenciana y en la iglesia se 
realizó una pequeña ofrenda a la 
Virgen del Rosario, la patrona de 
Massamagrell. Además, se aprove-
chó este momento para inmortali-
zar el acto con la fotografía oficial, 
en la que estuvieron presentes los 
máximos representantes de todas 
las comisiones.
“Por fin podemos volver a vivir una 
fallas sin mascarilla ni restricciones. 
Es hora de disfrutarlas como siem-
pre lo hemos hecho”, ha añadido la 
concejala de Fiestas, Nina Sepúlveda.
Después de la ofrenda, las comisio-

nes falleras recogieron las calderas 
preparadas para la comida que tuvo 
lugar sobre las 14.00 horas. 
Este pasado fin de semana se celebra-
ron el sábado 4 de marzo la exalta-
ción, el domingo 5 la marcha fallera, 
y el próximo día 11 contendrá lugar 
la cabalgata, todo ello antes de dis-
frutar de la semana fallera.

PRÒXIMS ACTES:
DIUMENGE 12 DE MARÇ: Despertà
A les 9.00 hores inici de la desper-
tà on participaran totes les comis-
sions falleres. Per a participar en 
aquest acte cal tindre el certificat 
CRE o RGCRE.

A les 10.00 hores desdejunarem una 
xocolatà per a posar el punt i final 
a la despertà.

DIJOUS 16 DE MARÇ: Entrega de pre-
mis als monuments fallers
A les 18.00 hores concentració a la 
plaça de la Constitució per a fer en-
trega dels premis obtinguts als mo-
numents fallers.

DISSABTE 18 DE MARÇ: Ofrena a 
la mare de Déu dels Desemparats
A les 17.15 hores concentració de 
les tres comissions falleres: Falla 
El Tro, Falla L’Amistat i Falla Plaza 
Inmaculada. En els quatre cantons 

de l’avinguda València i del Carrer 
Progrés. A les 17.30 hores concentra-
ció de les quatre comissions falle-
res: Falla Rei En Jaume, Falla Mas de 
Grell, Falla La Raval i Falla Les Case-
tes. En els quatre cantons de l’Avin-
guda València i del Carrer Progrés. 
A les 17.45 hores inici de l’ofrena 
pels carrers habituals fins aplegar 
a la plaça de la Constitució on es 
realitzarà l’ofrena.

DIUMENGE 19 DE MARÇ: Missa en 
honor a sant josep i cremà
A les 11.15 hores concentració a 
l’Avinguda Magdalena de les set 
comissions falleres.
A les 11.30 hores cercavila fins a arri-
bar a l’església de Sant Joan Evange-
lista on donarà inici la celebració de 
la paraula de Déu a les 12.00 hores.
A les 13.00 hores mascletà a la plaça 
de la Noria.
A les 23.30 hores es posarà fi a les 
festes falleres amb la nit de la cre-
mà.
Els monuments es cremaran del 
seté al primer, segons el premi ob-
tingut en els monuments.

Massamagrell desarrolla su 
programación con motivo 
del 8M

Las siete Falleras Mayores de Massamagrell fueron las encargadas de dar la bienvenida a las Fallas 2023

Las actividades se desarrollan entre el 28 de 
febrero y el 10 de marzo

 REDACCIÓN 

Bajo el lema “Conquistamos derechos para 
un futuro feminista”, han preparado una se-
rie de acciones y actividades para celebrar 
el 8M. La programación arrancó el pasado 1 
de marzo, con las votaciones del Concurso 
de Carteles “Carmen Tamarit Riera”. Y una 
charla grasobre los dolores menstruales. La 
siguiente actividad fue el viernes 3, con una 
excursión a Vilafamés.
Y este pasado domingo 5 los vecinos y veci-
nas pudieron disfrutar de una obra de tea-
tro feminista de Rita Trobador, en el Centro 
Cultural del municipio. 
Se espera para el lunes, un taller de pancarta. 
El día 7 se organizará una salida a los cines 
Lys de Valencia. Y ya el día 8 se hará el acto 

institucional con la lectura del manifiesto a 
las 12.00 horas en la Plaza de la Constitución 
de Massamagrell. Luego, se hará una comida 
en el tentadero La Paz, A las 17.00 horas sal-
drá desde la Avenida Rafelbunyol y la plaza 
Martínez Beneyto un autobús para acudir a 
la manifestación del 8-M en Valencia.
El día 9 se realizará la entrega de premios a 
los y las ganadoras del concurso de carteleS. 
Paco Gómez, alcalde del municipio, ha co-
municado que “las actividades que se van a 
llevar a cabo tienen como objetivo la sensi-
bilización y reivindicación del papel de las 
mujeres en todos los ámbitos”.
“Con la participación de los vecinos y veci-
nas, se está mostrando de alguna manera el 
compromiso de todos y todas por construir 
una sociedad más libre, solidaria e iguali-
taria”, ha añadido Araceli Munera, conceja-
la de igualdad.  
“Para finalizar con la programación, tendrá 
lugar una marcha por la igualdad acompa-
ñada de una batukada el día 10 a las 18:00 
horas desde la Plaza Martínez Beneyto has-
ta la Plaza de la Constitución, donde ac-
tuará la Banda de Música de Massamagre-
ll y donde se ubicará un videomatón 360º 
y se repartirà xocolatà a las personas asis-
tentes”, ha conluido la concejala de Mujer, 
Nina Sepúlveda.

Camí Llaurí, 18 - Massamagrell

www.bailamosconmonia.com

Monitores cualificados

Centro fitness
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Brenda Martínez Navarro, i Rocío Candel Falleres Majors

Massanassa

Rocío Candel i Escusol, FMI de Massa-
nassa, té 11 anys, i és fallera des dels 
2 anys de la Falla Poble de Massa-
nassa i la seua família és molt fallera. 
Brenda Martínez Martínez , té 27 anys 
i és fallera 14 anys de la Falla el Diven-
dres de Massanassa.

Com va ser l’acte d’elecciò? qué va 
ser el primer qué pensares quan te 
proclamaren fallera major del teu 
poble?

ROCÍO:  Per sorteig. No m’ho creia 
quan estava escoltant el meu nom!!

BRENDA: És per sorteig, posen els 
noms de les candidates  en ous kin-
der i les falleres majors de l’any pas-
sat són les mans inocents. La veritat 
no recorde  el primer pensament, sola-
mente volia plorar i començar el meu 
somni que tant de temps esperaba

Quin és l’acte que más il•lusió et fa o 
més t’grada?
ROCÍO:  La crida. Encara que em costa 

molt tria-ho. Tots té una cosa especial.

BRENDA: Enguany en fa molta il·lu-
sió la crida ja que es el moment que 
perfil comencen les nostres festas
Quin element de les falles creus que 
et representa?
ROCÍO: La música, m’encanta. Tam-
bé toque en la banda Juvenil de 
Massanassa.

BRENDA: Sense dubte la música , es 
sentir un tabal o una dolçaina i ja estic 
emocionada, la música está tot el día 
en les nostres festes ja siga una banda, 
una charanga, un dj o una orquestra.

Qué es per a tu ser la fallera major 
del teu poble?
BRENDA: Un somni, representar a 
Massanassa es tot un orgull i una gran 
responsabilitat.

Tens algún referent al món de les 
falles?
ROCÍO: La meua presidenta de jun-
ta, Wanda.

Jéssica Medina

Wanda Machado, presidenta de la JLF
 JÉSSICA MEDINA 

Cóm se esteu preparant es-
tes pròximes falles desde Jun-
ta local?
Se han estado preparando con 
mucha ilusión, amor y muchas 
ganas, pero el gran trabajo y la 
falta de horas de sueño, me-
rece la pena.

Se torna a fer algun acte en es-
pecial que per pandèmia no se 
havia pogut fer?
Se han vuelto a los actos sin 

mascarilla, a poder darnos 
abrazos y besos, y al contacto 
directo y humano con la gen-
te, esto es muy importante, 
en una fiesta donde se viven 
tantas emociones.

Quin acte recomanaries que 
no se poden perdre de las fa-
lles de Massanassa? i perquè.
Yo recomendaría que no se 
perdieran ningún acto, cada 
uno es mejor que el anterior, 
además hay muchas ganas de 

vivir las fallas.

¿Qué penses que ens va a dur 
aquestes Falles 2023?
Nos van a traer unas fallas 
como las de  siempre, de vuel-
ta  a la normalidad total, unas 
fallas para vivir al máximo 
todo el mundo, tanto falleros 
como no falleros.

¿Vols afegir algo més? un mis-
satge per als veïns?
Quisiera mandar un mensaje 

a la población de Massanassa,
 que tengan paciencia, que la 
semana fallera sólo es una 
vez al año, que s eunana a 
nosotros, tenemso unas fa-
llas abiertas a todos, que se 
acerquen nuestros casales, 
les recibiremso con los bra-
zos abiertos. Y que disfrute-
mos todos de unas falals en 
germanor, y sobretodo tanto 
falleros como vecinos disfru-
temos de unas fallas con res-
ponsabilidad.
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Massanassa conmemorará el Día Internacional de la Mujer 
con diversos actos dirigidos a toda la población

 JÉSSICA MEDINA 

El Ayuntamiento de Massanassa ha 
programado unas jornadas para con-
memorar el Día Internacional de la 
Mujer, con la organización de diver-
sos actos y actividades dirigidas a toda 
la población, y también en específico 
a la población infantil y adolescente 
de la localidad. 
“Hemos trabajado de manera transver-
sal con las diferentes áreas del Ayun-
tamiento como Servicios Sociales, Ju-
ventud, Educación, Deportes o Cultura, 
para ofrecer un programa completo 
a nuestra población y que, además, 
cuenta con la participación de enti-
dades locales como son les Dones Pro-
gressistes, las Amas de Casa Tyrius 
y el Grupo de Danses Gent Gran, así 
como con centros educativos de nues-
tro pueblo”, expresa el alcalde de Mas-

sanassa, Paco Comes. 
El acto de inauguración tuvo lugar el 
2 de marzo en el Auditorio Municipal 
Salvador Seguí con la presentación 
oficial del Plan de Igualdad Municipal 
(2022-2025), con posterior actuación 
de la Asociación Grup de Danses Gent 
Gran de Massanassa e inicio de la obra 
teatral “Entre Mujeres” a las 19:30h.
El sábado 4 de marzo, Massanassa 
acogió la caminata y carrera 5K por 
la igualdad en su segunda edición. 
Todos los donativos recaudados du-
han sido destinados a la Asociación 
Por Ti Mujer, que lucha contra la vio-
lencia de género.
El domingo 5 de marzo la Asociación 
Dones Progressistes de Massanassa 
organizó  un acto de solidaridad en 
apoyo a las mujeres iraníes.
El lunes 6 de marzo a las 18h en el 

Espai Jove la actividad “Sembrando 
amor”, dirigida a niños y niñas de 2 a 
10 años y sus familias.
El martes 7 de marzo a las 18h, la po-
blación adolescente puede acercar-
se al Espai Jove para unirse al taller 
“Ni Romeos ni Julietas”, donde se rea-
lizará la actividad “El papel de la mu-
jer joven en la historia a través de di-
ferentes culturas”, así como el taller 
de elaboración de banderas tibetanas 
“Prayer Flags”. 
El miércoles 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, a las 11h en la Plaza 
Escoles Velles, los centros educativos 
IES Massanassa y el Colegio San José 
y San Andrés, junto a los usuarios/as 
del Espai Jove, llevarán a cabo el acto 
“Heroínas anónimas”. Además, se ubi-
cará un punto de sensibilización mu-
nicipal en la misma plaza. 

A su vez, a las 11:30h del mismo día en 
la Avenida Josep Alba i Alba, la Aso-
ciación Dones Progressistes de Mas-
sanassa establecerá un punto infor-
mativo junto a la puerta de entrada 
de Mercadona. A las 14h en el Polide-
portivo Municipal, será la comida or-
ganizada por la Asociación de Amas 
de Casa Tyrius. Y, a las 18:30h en la es-
tación de tren de Massanassa, se hará 
un punto de encuentro para asistir de 
manera conjunta a la manifestación 
del 8M de València.
El jueves 9 de marzo a las 18:30h en 
el Auditorio Municipal Salvador Seguí, 
se proyectará el documental “El tra-
bajo y las mujeres”, que contará con 
la participación de la autora Carmen 
Agulló, profesora titular de Teoría e 
Historia de la Educación en la Uni-
versidad de València. Al finalizar, ha-

brá una sesión de coloquio entre el 
público asistente y la autora.
Para finalizar, el martes 21 de marzo 
a las 18h en la Biblioteca Pública, ten-
drá inicio una nueva sesión del Club 
de Lectura Municipal para comentar 
el libro “Fadrines”, con la presencia 
de las autoras, Raquel Ferrero y Cla-
ra Colomina.

Agenda de falles

El miércoles 15 de marzo, Plantà de 
las Fallas de Massanassa.

El jueves 16 de marzo a las 20:30h 
en la Plaza de les Escoles Velles, 
tendrá lugar la Entrega de Premios 
de las cuatro fallas. En concreto, el 
listado de premios es el siguiente: 
Del 1º al 4º Premio de las cuatro 
fallas en sus categorías Infantil y 
Grande, Ingenio y Gracia de Falla 
Grande, Ingenio y Gracia Infantil, 
Ninot Indultado de Falla Grande, 
Ninot Indultado Infantil, Mejor “Lli-
bret” y Mejor Presentación Fallera. 
En cuanto a los premios de los jue-
gos de mesa: al parchís, al truc, al 
dominó y al cuatrola. Por otra par-
te, en cuanto a los premios de la 
Cabalgata del Ninot, se otorga: al 
Mejor Disfraz, a la Mejor Comparsa 
y a la Mejor Falla en su conjunto.

El sábado 18 de marzo, será la 
Ofrenda de Flores a las 19h con 

inicio desde la C/ de la Font Cabil-
da. El recorrido será el siguiente: C/
de la Font Cabilda, Av. Josep Alba i 
Alba, C/de la Partida del Divendres, 
C/de Sant Joan, Av. Blasco Ibáñez, 
C/del 9 d’Octubre, C/de Sant Miquel, 
C/d’Ausiàs March, C/del Pare Igna-
si Casañ, C/de la Séquia de Fava-
ra, C/de Constantí Llombart, C/de 
Franscesc Pi i Margall, C/de Valèn-
cia, Plaça de la Constitució, C/Ma-
jor y Plaça del Regne de València.

El domingo 19 de marzo, a las 
12:30h tendrá inicio un breve pa-
sacalle desde la Plaza del Ayunta-
miento hasta la Iglesia de San Pe-
dro donde tendrá lugar la Misa en 
honor a San José a las 13h. Al fina-
lizar la Misa, se continuará con el 
pasacalle hasta la Avenida Josep 
Alba i Alba donde tendrá lugar una 
Gran Mascletà. Por la noche, tra-
dicional Cremà de los monumen-
tos falleros.

Crida Massanassa

Junta Local Fallera Massanassa
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Comencen el actes fallers amb la Crida i l’acte 
d’Exaltació de les tres falles de Meliana

 REDACCIÓN 

Acte de la Crida
Ja estem en Falles! Amb l’acte de la 
Crida donarem inici  les Falles de Me-
liana de 2023. Enguany han sigut les 
falleres majors de la Falla Avinguda 
Santa Maria I Adjacents les encarre-
gades de convidar al poble a la fes-
ta. L’acte també ha comptat amb els 
parlaments de la regidora de Festes, 
Maria Pilar Asensio, i de l’alcalde,  Jo-
sep Riera. Ha acabat amb les inter-
pretacions dels himnes de Meliana 
i el Regional i amb pólvora.

Festival de Falles 2023
Diumenge 26 de febrer, també té lloc, 
el festival de Falles 2023 és un acte 
molt especial i emotiu en el qual les 
grans Falles han lluitat amb les seues 
respectives presidències. Van obrir 
les actuacions de l’Escola de Dansa 
de l’Institut Municipal de Cultura. 
L’organitzadora de l’esdeveniment, 
Pilar Bueno Lafarga, va subratllar en 
el seu discurs una idea clau: “La ne-
cessitat de construir una cultura fes-
tiva responsable i cívica com a ins-
trument de cohesió social infal·lible. 
Les tres Falles, al costat del Consell 
de Festival, ho demostren any rere 
any, amb la voluntat de col·laborar, 
l’ambient de participació i la prepa-
ració per  la labor que tens per a or-
ganitzar conjuntament els actes de 
celebració de Falles 2023.
Josep Riera l’alcalde de Meliana va 
agregar: “Falleres i falleres, meliane-
ros i meliáneros, sent orgullós perquè 

estàs construint una cultura festi-
va que provoca la comunitat, millo-
ra la convivència i fa la participa-
ció ciutadana.”

Exaltació de les Falles de Meliana 
de 2023
Podem vore també fotos de l’acte de 
l’Exaltació celebrat el passat diumen-
ge 26 al Conservatori. En l’acte, or-
ganitzat per la Regidoria de Festes, 
l’alcalde de Meliana va imposar a la 
presidenta, presidents, i falleres ma-
jors, grans i infantils, les insignies 
com a màxims i màximes represen-
tants de la festa. Per la seua banda, 
la nostra bibliotecària, Pilar Bueno, 
feu de mantenidora de l’acte amb 
un gran discurs, tal i com feren els 
seus predecessors Lluís Mesa i Xa-
vier Rausell en 2019 i 2020. Recor-
dem que aquest acte, que no es va 
poder celebrar a causa de la pandè-
mia durant 2021 i 2022, ha celebrat 
enguany la seua tercera edició en el 
programa faller de Meliana.

L’Ofrena de Fruits
Un any més,  les Falles de Meliana 
han celebrat el passat cap de setma-
na, el seu acte més singular, l’Ofre-
na de Fruits. Les tres comissions 
han desfilat pels carrers de Melia-
na, enguany amb el següent ordre: 
Els Melianers, L’Harmonia i L’Avin-
guda. Davant seu, comissions falle-
res de Museros i Les Cases de Bàr-

cena, les Clavariesses de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia i els Clava-
ris del Crist de la Providència. Els 
han acompanyat tabal i dolçaina 
i música de banda. Tancant el se-
guici, el remolc de fruites i verdu-
res de la Regodoria de Festes. Tots 
els productes recollits es portaran 
demà al Cotolengo. Cal destacar la 
gran participació de falleres i fallers 
en l’acte de hui.

L’alegria de la música va envair els carrers de Meliana. Anunciant Crida i l’inici del Festival Falles 2023. I a les 18.00 es va 
convocar l’acte d’exaltació de les tres Falles: L’Avinguda, Els Melianers i Harmony, organitzat pel Consell del Festival

Meliana
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Museros

Les falles de Museros donen la benvinguda a 
la festa fallera amb la Crida

 JÉSSICA MEDINA 

Les falles de Museros que pertanyen a 
l’Agrupació de Falles de l’Horta Nord’, 
s’han unit aquest diumenge a la “en-
contrà” en Albalat del Sorells, on ha 
tingut lloc la presentació de les Fa-
lleres Majors i dels Presidents/es de 

cada comissió. 
Després d’aquest acte s’ha realitzat 
un dinar de germanor entre els as-
sistents.
Recordem les zones autoritzades on 
es poden tirar petards, els dies exac-
tes i els horaris permesos.

MASSAMAGRELL

MUSEROS

CASA
EL BOLO

Piensos
DESCO

Bazar
FECHA VIDAL

Ctra. Barcelona, 78 b - dcha. Museros (Valencia) · elbolomuseros@gmail.com

HORARIO ESPECIAL FALLAS ABIERTO TODO EL AÑO
De 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00
De lunes a domingo (del 1 al 19 de marzo)

Jueves de 11:30 a 14 h.
Viernes de 11:30 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sábados de 11:30 a 14 h.

CASA
EL BOLO

@casa el bolo

TRACAS, PETARDOS, CASTILLOS PARA
COMUNIONES Y TODO TIPO DE EVENTOS

Recordem les zones autoritzades on es poden 
tirar petards, els dies exactes i els horaris

Museros despliega su programa para la semana del 8M

 REDACCIÓN 

La programación de Museros prevista 
con motivo del 8M arrancará el sába-
do 4 de marzo con la Danza “Eternas” a 
las 20.00 horas en la Casa de la Cultu-
ra del municipio. El lunes 6 los alum-
nos de infantil del CEIP Blasco Ibáñez 
harán un mural por la igualdad, y lo 
mismo el día siguiente, el martes 7, 
con los alumnos de primaria.
El día 8 tendrá lugar entre las 11.00 y 
las 12.00 horas la marcha solidaria or-
ganizada por el CEIP Blasco Ibáñez. La 
recaudación de la marcha irá dirigida 
a la Asociación Goals For Freedom, un 
proyecto que fomenta la igualdad a 
través del deporte, trabajando la au-
toestima, el empoderamiento, la toma 
de decisiones y la capacidad de lide-
razgo de las mujeres, adolescentes y 

niñas, para producir un cambio en la 
sociedad a través del fútbol. Una vez 
terminada la marcha, se leerá el ma-
nifiesto y a las 12.15 horas tendrá lu-
gar la acción organizada por la Asocia-
ción de Vecinos para dar visibilidad a 
las mujeres en la ciencia. 
En la biblioteca del municipio tendrá 
lugar la presentación del libro Los se-
cretos que se esconden en el mar de 
Erika Laguna a las 19.00 horas el día 
9. Para terminar con la programación 
semanal, el sábado 11 se podrá disfru-
tar de la obra de teatro “Historias en 
minúsculas” en la Casa de la Cultura 
a las 20.00 horas. 
Cristina Civera, alcaldesa de Museros, 
declara que “el objetivo de las distin-
tas actividades, espectáculos y talle-
res que se van a llevar a cabo es poder 

reflexionar sobre cuestiones de géne-
ro y el rol de las mujeres en los distin-
tos ámbitos”.
“La promoción de la igualdad y no dis-
criminación es una prioridad política 
que solo puede abordarse dando voz 
e incluyendo a todas las personas”, 
comenta Némesis Cardona, conceja-
la de políticas de igualdad de género. 
Además de la programación semanal, el 
día 29 de este mismo mes tendrá lugar 
la lectura dramatizada organizada por 
el taller de teatro a las 20.00 horas en la 
Casa de la Cultura. Esta lectura está ins-
pirada en el libro de Tania Balló “Las Sin-
sombrero”, cuya intención fundamen-
tal es contribuir a la visibilización de la 
infinidad de mujeres creadoras vincu-
ladas a la generación del 29 en España, 
sobre las que se corrigió un tupido velo.

Las actividades se desarrollarán entre el 4 y el 29 de marzo
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Sari Ortí Calatayud, 
Fallera Major

Paiporta

Sari Ortí Calatayud, té 43 anys  i és 
fallera de Sant Antoni fa 14 anys. I 
fallera des dels 3 anys d’edat .
 “Desde menuda plorava quan  pas-
saven les falleres perquè jo volia ser 
com elles i me varen tindre que apun-
tar”. Comenta Sari.

Com va ser l’acte d’elecció?, qué va 
ser el primer que pensares quan et 
proclamaren fallera major del teu 
poble?
“Mare meua, que açò és real” un som-
ni molt gran, però conscient de la 
responsabilitat que em venia i de 
com anava a canviar el meu any.

Quin és l’acte que més il·lusió et fa 
o més t’agrada? 
Per a mi és un somni, la màxi-
ma representant del món faller a 
Paiporta. Una responsabilitat, un 
orgull i un honor. Una cosa que 
mai haguera pensat que anava a 
complir-se. 

Quin element de les falles creus que 
et representa?
Ho tinc clar: la indumentària.

Que és per a tu ser la fallera major 
del teu poble? Per a mi és in som-
ni, la màxima representant del món 
faller a Paiporta. Una responsabili-
tat, un orgull i un honor. Algo que 
mai haguera pensat que anaba a 
complir-se. 

Tens algun referent al món de les 
falles?
Quasi sempre tenim alguna FMV 
com a referent perque son les que 
més visibilitat tenen. A mi m’agradà 
molt la elegancia i saber estar de Ra-
quel Alario, la naturalitat i persona-
litat de Estefania i de Marina, la be-
llesa de Laura Escudero…pero les 
meues “ajudantes” amb dubtes i re-
ferents d’indumentaria son dos grans 
falleres: Suni García i Lola Navarrete.

Jéessica Medina

Raúl Zamora i Jurado, President 
Executiu de JLF de Paiporta

 JÉSSICA MEDINA 

Cóm se esteu preparant estes pròxi-
mes falles desde Junta local?
Estem preparant els actes amb mol-
ta il·lusió. Reprendre unes falles amb 
total normalitat colleva més faena 
si cap, ja que després de tres anys 
cal readactar la participació en els 
mateixos a la rutina habitual.

Se torna a fer algun acte en espe-
cial que per pandèmia no se havia 
pogutfer? 
Si, el dia del faller i la cavalcada del 
ninot. Ja que aquests dos anys arre-
re no els hem poguts realitzar per 

temes de restriccions a causa de la 
gravetat de la pandèmia.

Quin acte recomanaries que no se 
poden perdre de las falles de Pai-
porta?, i perquè.

La Cavalcada del Ninot, ja que és 
un gran referent dins i fora de la 
comarca de L’ Horta Sud. La caval-
cada a Paiporta és espectacular, re-
comane vindre a veure-la.

¿Qué penses que ens va a dur aques-
tes Falles 2023?
Doncs crec que d’unió i germanor. 

Seran unes falles molt participati-
ves i de trobada entre amics i fami-
liars. Seran una explosió d’emocions 
trobades després de tanta espera a 
la normalitat.

¿Vols afegir algo més? un missatge 
per als veïns?
Voldria aprofitar aquesta ocasió en 
nom de la fallera major de Paipor-
ta, la Junta Local Fallera i, en el meu 
propi per a convidar a tots i totes, 
veïns i veïnes de Paiporta. Així com 
a tots i totes, valencians i valencia-
nes a gaudir de la nostra festa, les 
falles. La millor festa de món.
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Una emotiva Crida da comienzo a las Fallas de 
Paiporta con ilusión y sin restricciones

 REDACCIÓN 

Paiporta va assistir dissabte passat 
25 de febrer a l’esperada Crida per 
a donar inici a les falles 2023. A les 
19.30 h totes les comissions falle-
res van eixir des de la plaça Soliera 
cap a la escalinata de l’ajuntament 
de Paiporta per a saludar a l’alcal-
dessa, Maribel Albalat, i a la regido-
ra de Cultura, Esther Torrijos, que 
van rebre a totes les falleres majors 
i presidents de cada falla i a la Fa-
llera Major de Paiporta, Sari Ortí i 
Calatayud.
A continuació, milers de paiportins 
i paiportines que es van acostar a 
la Crida van poder gaudir d’un Vi-
deomaping projectat sobre la faça-
na de l’ajuntament de Paiporta que 
va mostrar imatges de totes les Fa-
lles, de la fallera Major i un mun-
tatge audiovisual que jugava amb 
l’estructura de l’edifi ci, els escuts 

de cada falla i la Junta Local i sons 
propis de la festa fallera com les 
mascletàs i els castells. Totes les fa-
lles van poder fotografi ar-se en l’es-
calinata per a recordar aquest dia 
com les primeres falles des de 2019 
sense restriccions.

Durant la seua intervenció des del 
balcó de l’ajuntament, l’alcaldes-
sa de Paiporta, Maribel Albalat, va 
agrair a la Junta Local Fallera i les 
sis comissions el seu treball cons-
tant per a “mantenir viva la fl ama 
de les festes”. També va voler do-
nar l’enhorabona a la Falla Mestre 
Serrano que enguany compleix 
la seua 50 aniversari. Albalat va 
destacar “la perseverança i la ger-
manor” de la Falla de Sant Antoni, 
“la il·lusió i bon rotllo” de la Falla 
L’Esglèsia, “la joventut i comboi” 
de la Falla Jaume I, “la festa i l’ale-
gria” de la Falla del Poble, i “la 
gran família que és la comissió” 
de la Falla Cervantes, i “nostra fa-
lleta més especial”, la Falla de Al-
dis. Amb aquestes paraules, va 
donar pas a la Fallera Major, Sara 
Ortí i Calatayud, que va donar el 
tret d’eixida a tota la programa-

ció fallera d’enguany amb un dis-
curs emotiu i ple de referències a 
“l’orgull i l’honor que suposa” per 
a ella representar al poble de Pai-
porta en les seues festes. L’acte 
va acabar amb un castell de focs 
artifi cials.

paiporta.es/falles

4 de MARÇ
17:30 h. CAVALCADA DEL NINOT (carrers del poble).

9 de MARÇ
18:00 h. OFRENA D’ALIMENTS (església de Sant Jordi).

10 de MARÇ
19:00 h. CANT DE L’ESTORETA (carrers del poble).

19:30 h. CREMÀ DEL PAROT I DELS TRASTOS VELLS, a continuació XOCOLATÀ (plaça Església de Sant Jordi).

22:30 h. PASSEJADA DEL FOC EN HONOR A SANT JOSEP (carrers del poble).

12 de MARÇ
8:30 h. DESPERTÀ INFANTIL (carrers del poble).

9:30 h. XOCOLATÀ (plaça Església de Sant Jordi).

13 de MARÇ
12:00 h. VISITA DE LES FALLES A LA RESIDÈNCIA SAVIA PAIPORTA.

14 de MARÇ
21:00 h. MASCLETÀ NOCTURNA a càrrec de la Falla Mestre Serrano Sant Francesc i Adjs. 
     Pirotècnia Gironina. (Pont Vell).

15 de MARÇ
20:00 h. MASCLETÀ NOCTURNA a càrrec de la Falla Sant Antoni i Adjs.
        Pirotècnia Valenciana. (Llit del Barranc).

20:00 h. PLANTÀ OFICIAL FALLES INFANTILS.
22:00 h. PLANTÀ OFICIAL FALLES GRANS.
00:00 h. NIT DE L’ALBÀ (casals fallers).

16 de MARÇ
10:30 h. VISITA DELS JURATS A LES FALLES.
14.00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Avinguda Francesc Císcar Plaça l’Església.
      Pirotècnia Gironina. (Llit del Barranc).

18:30 h. LLIURAMENT DE PREMIS (esplanada de L’Auditori).

17 de MARÇ
11:00 h. VISITA DE JLF A LES FALLES (Sant Antoni, Mestre Serrano i Jaume I).

14:00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Jaume I. Pirotècnia Gironina. (Llit del Barranc).

17:00 h. VISITA JLF A LES FALLES (Pl. Cervantes, Avinguda Francesc Císcar i Verge dels Desemparats).

20:30 h. CREMÀ DE LA FALLA de l’Associació ALDIS Paiporta (carrer Sant Jordi).

18 de MARÇ
14:00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Verge dels Desemparats Dr. Fleming i Adjs.
      Pirotècnia Global Foc. (Llit del Barranc).

17:30 h. OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS (carrers del poble).

23:30 h. NIT DEL FOC a càrrec de l’ajuntament. Pirotècnia Valenciana. (Llit del Barranc).

19 DE MARÇ
12:00 h. MISSA EN HONOR A SANT JOSEP (església de Sant Jordi).

13:00 h. TRASLLAT DE LA IMATGE DE SANT JOSEP (carrers del poble).

13.50 h. INTERPRETACIÓ DEL PASDOBLE “EL FALLERO”
    a càrrec de les Bandes de Música a l’entrada  de la imatge de Sant Josep (plaça Església de Sant Jordi).
14:30 h. MASCLETÀ a càrrec de la Falla Plaça de Cervantes. Pirotècnia Gironina. (Llit del Barranc).

20:00 h. CREMÀ FALLES INFANTILS.
20:30 h. CREMÀ FALLA INFANTIL DEL PRIMER PREMI.
22:30 h. CREMÀ FALLES (segons estipulen les autoritats competents, la falla del primer premi serà l’última en fer la Cremà).

* En cas de canvi dels horaris i ubicacions de les activitats, es comunicarà pels canals habituals.

Paiporta asistió el pasado sábado 25 de febrero a la esperada Crida para 
dar comienzo a las fallas 2023
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Entrevista a Laura Gimenez, regidora d’igualtat

 JÉSSICA MEDINA 

En què estan consistint les activi-
tats que s’han preparat per a com-
memorar el 8M? 
Doncs m’agradaria destacar la tradi-
cional Recreo-cross de la Dona, que 
es va fer el passat divendres dia 3 
de març, una passejada que ix des 
de la plaça Xúquer de Paiporta fins 
a Picanya i després allí se feu un be-
renar i una xicoteta festa.
I com no el dia 8 de març a les 11:00 
desde la plaça 3 d’abril, tindrá lloc 
la marxa feminista amenitzada per 
Batucada Sambargo, una marxa per 
reivindicar la xacra de la violència 
masclista i per cridar ben alt “No 
donarem un pas enrrere”.
Jiménez ha convidat a la ciutada-
nia a participar en la marxa, «que 
ha de ser l’expressió a peu de ca-
rrer d’un desig, d’una exigència per 
a que es prenguen totes les mesu-
res per a acabar amb la xacra de la 
violència masclista, i per a dir alt i 
clar als negacionistes del terroris-
me masclista que les dones no do-
narem ni un pas enrere en la lluita 
feminista, en la conquesta de drets 
socials i laborals, i en la llibertat per 
a decidir sobre els nostres cossos». 
comenta Laura.

Seguidament el 10 de març es rea-
litzarà l’acte d’entrega dels Premis 
Carolina Planells de Narrativa Cur-
ta contra la violència de gènere a 
L’Auditoria, on també tindrà lloc, el 
dia 11, la representació de l’obra Ma-
triu(Z), de la companyia La Intensa.
I mé a més el Centre Jove també se 
suma a la programació amb un taller 
de construccions Lego per la igual-
tat, el 21 de març, a les 17.30 hores. 
Les inscripcions es poden formalit-
zar al web paiporta.es/8m.

Per al dia 29 de març, Towanda Re-
bels oferirà també una xarrada ta-
ller a les 18.00 hores a L’Auditori 
Municipal, mentres que el dia 30, 
l’Associació d’Alumnes del Centre 
de Formació de Persones Adultes 
(CFPA) promou una excursió a Elx.

Per últim, el 31 de març, a la plaça 
Xúquer, tindrà lloc la jornada ‘Dona 
i salut’, dins de la Setmana de la Sa-
lut, promoguda per la Regidoria de 
Benestar Social de Paporta.

En qué se ha bassat el cartell da-
quest any?
El cartell d’enguany és cridaner amb 
les lletres en groc i reivindica la 

igualtat i el feminisme demanem 
igualtat és molt necessari.

Com està la situació actualment en 
l’àmbit d’igualtat a la ciutat, veus 
alguna evolució? 
Estem constantment fen xarrades 
als instituts, perquè estem molt pre-
ocupats, volem fer visibles situa-
cions en els joves que estan norma-
litzant en edats molt primerenques 
i que són molt masclistes. Hem no-
tat moltíssim masclisme, així que 
estem molt enfocats en l’adolescèn-
cia, perquè ja trobem casos d’or-
dres d’allunyament en adolescents 
i molts casos en gent jove, creguem 
que açò és molt seriós.

Quines altres activitats es realit-
zen durant l’any en aquest àmbit? 
Activitats de la cura emocional i de 
cures físiques que es fa des de l’am-
bulatori. I tallers d’autodefensa teo-
ria i pràctica i xerrades psicològi-
ques per a pares, mares i professors. 

Unes paraules per a animar a la gent 
que participe en el 8M.
“El 8M és un dia per a la reinvidi-
cació és necessari, el femnisme es 
necessari per a tindre una societat 

mes saludable”.
«Es el moment d’expressar als ca-
rrers la indignació davant la situa-
ció límit que patim les dones en 
molts sentits, tant des del punt de 

vista de la discriminació laboral, 
de la bretxa salarial de gènere, com 
amb el repunt dels assassinats mas-
clistes, màxima i més cruel expres-
sió del patriarcat».

La Regidoria d’Igualtat promou exposicions, xarrades, tallers i una marxa feminista per al mateix 8M 
a la qual està convocada tota la ciutadania paiportina

“El 8M és un dia per a la reinvidicació és 
necessari, el femnisme es necessari per a 
tindre una societat mes saludable”.
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Paterna i Picassent

Verónica Amorós y Lucía Pedregal, 
protagonizan la Crida 2023
 REDACCIÓ 

El Ayuntamiento de Paterna fue el 
escenario para la celebración de la 
Crida de las Fallas 2023, que las Fa-
lleras Mayores de la ciudad, Veró-
nica Amorós y Lucía Pedregal, pro-
tagonizaron acompañadas de sus 
respectivas Cortes de Honor.
También estuvieron presentes la 
presidenta de la Junta Local Fallera 
(JLF), Amparo Giménez, y el Alcal-
de de Paterna y presidente nato de 
la JLF, Juan Antonio Sagredo, quien 
anunció durante su intervención 
que “por primera vez en la histo-
ria de Paterna todos los días de Fa-
llas tendremos una mascletà a me-
diodía”. 
Un vídeo mapping sobre la facha-
da del Ayuntamiento con la historia 
de la JLF, que este año celebra su 50 
aniversario, la proclamación de Ve-
rónica Amorós y Lucía Pedregal, así 
como todas las comisiones falleras 
de la ciudad, precedió las emotivas 
intervenciones de las Falleras Ma-
yores que dieron inicio a los actos 
falleros de este ejercicio. 
El evento fue retransmitido en di-
recto a través del canal de Youtube 
del Ayuntamiento de Paterna. 

Picassent encén la flama de 
la festa fallera

 REDACCIÓ 

Ja estem en Falles! Amb este parti-
cular missatge, les 8 comissions fa-
lleres del nostre municipi llançaren 
la seua veu dissabte des del balcó 
de l’Ajuntament amb la Crida per 
convidar el món sencer a viure la 
festa valenciana per antonomàsia.
Prèviament, a la Casa de Cultura, va 
tindre lloc la inauguració de l’expo-

sició del Ninot. Allí, l’alcaldessa del 
municipi, Conxa Garcia, el regidor de 
Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, i 
la presidenta de la Federació Junta 
Local Fallera de Picassent, Matilde 
Roldán, inauguraren la mostra de 
ninots dels monuments grans i in-
fantils que estaran al carrer a par-
tir del 15 de març, amb la tradicio-
nal plantà.

Tavernes

Tavernes presenta el 
seu programa 8M
”La dona i les arts”

 REDACCIÓ 

El pasado 4 de marzo, tuvo lugar Mujer y Fla-
menco, Organizada por la Asociación Cultural 
Andaluza de Tavernes Blanques. Una confe-
rencia y Cuadro de Tablao Flamenco, a cargo 
de  Lorena Gómez de la Cruz. Integradora So-
cial en programa de viviendas para mujeres 
en exclusión social, en la Asociación Cultu-
ral Andaluza.

El 6 de marzo, ha tenido lugar la inauguración 
de la  Exposición de los trabajos realizados a 
cargo del Col.lectiu de Dones en la Sala d´Ex-
posicions. Parc Escolar.

Días y Horario exposición: del 6 al 10 de mar-
zo de 18h a 20h.

Y LOS SPRÓXIMOS ACTOS SERÁN:

8 de marzo (Miércoles)
17.00h. Actos previos manifestación. Tardeo. 
Lectura manifiesto.
Lugar: Pl. Germanías, 1. 

18H: Salida a la manifestación en Valencia por 
el día de la Mujer Trabajadora.

Lugar: Plaza Germanías para organización de 
autobuses.

10 de marzo (Viernes)
20.00 h. Clausura Exposición Col.lectiu de dones.
Lugar: Sala d´Exposicions. Parc Escolar.

23 de marzo (Jueves)
Viaje a Madrid y visita al Museo del Prado (pla-
zas limitadas).
Salida: 6.00h. 
Lugar: Paseo Rei En Jaume s/n, frente al Cen-
tro Sociocultural.

24 de marzo (Viernes)
20.00.-Espectáculo Migrare a cargo de la com-
pañía Maduixa. Una historia conmovedora que 
explora los límites del equilibrio con el movi-
miento. Lectura de un manifiesto a cargo de 
la Alcaldesa.
Lugar: Parque Escolar.
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Estrena habitación en el Hotel LuVe
 REDACCIÓN  

El hotel luve, en San Antonio de Be-
nageber, en la pista de Ademuz cele-
bra su decimo aniversario con una 
remodelación total de sus lujosas 
habitaciones. Pionero en Valencia 
con el concepto de habitaciones por 
horas el hotel luve invita a sus clien-
tes a estrenar sus habitaciones re-
cién reformadas. Manteniendo el 
concepto de lujo y descripción ofre-
ce ahora unas habitaciones donde 
de verdad podrás sorprender a tu pa-
reja. Con un diseño moderno, atre-
vido, sensual y discreto te invita a 
disfrutar de un lujo sin igual en la 
capital de turia. Las nuevas habita-
ciones contan con espejos en el te-
cho, con su sofá tantra, con luces 
de led de color para ambientar los 
momentos mas especiales. Las lu-
xury suites también cuentan aho-
ra con baño vapor para que el re-
lax sea total.
Si celebras una fecha especial con tu 
pareja el hotel luve es el lugar ideal, 
si quieres hacer una sorpresa en el 
hotel luve lo tienes asegurado, si 
simplemente quieres pasar un mo-
mento intimo seguro que el hotel 
luve es tu lugar. Pregunta también 
por sus packs de decoración de ha-
bitaciones, packs aniversario, pac-
ks para sorprender a tu pareja que 
seguro os va a encantar.

Salida 14 de la pista de Ademuz  ·  www.luvemotel.es 
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La Crida da el pistoletazo de salida a los actos falleros de Quart de Poblet 

 REDACCIÓ 

Las fallas en Quart de Poblet se vi-
ven siempre de una forma muy in-
tensa. Aunque las siete comisiones 
participan en los actos organizados 
la Junta Central Fallera, en el muni-
cipio se celebran desde hace muchos 
años tradiciones que las hacen úni-
cas. Las comisiones del municipio y 
el Ayuntamiento se han volcado en 
la preparación de una completa pro-
gramación que llenarán de pólvora, 
arte y color las calles del municipio.
El pistoletazo de salida lo ha hecho 
la tradicional Crida, que congregó a 
decenas de personas en la puerta 
del Ayuntamiento para esperar a las 
falleras mayores y a los presiden-
tes de las comisiones. Desde el bal-
cón del consistorio se pronunció el 
discurso que invitatóal mundo fa-
llero y a todos los vecinos y vecinas 
a disfrutar de las fiestas josefinas.
La alcaldesa, Carmen Martínez, re-
cibió a las falleras y a los cargos de 
las comisiones y también dirigió 
unas palabras de apoyo a la fiesta 
desde el balcón del ayuntamiento. 
Asimismo, la Comisión Organizadora 
de las Fallas reconoció con una pla-
ca realizada en cerámica el apoyo 

continuo de Carmen Martínez du-
rante los 23 años como alcaldesa y 
los doce de concejala. 
 Otro de los eventos más significa-
tivos es la divertida Cabalgata fa-
llera, que partirá desde la aveni-
da Ramón y Cajal hasta la avenida 
San Onofre, el sábado 11 de marzo 
a las 18.00 horas. Con ingeniosos y 
divertidos disfraces, las comisiones 
muestran toda su imaginación e in-
genio en un recorrido lleno de color 
y fantasía que muestra su lado más 
desenfadado.  En la mayoría de las 
ocasiones, los disfraces están rela-
cionados con el lema de los monu-
mentos falleros.
Uno de los actos más emblemáticos 

y tradicionales es la entrega de pa-
lets con la que el Ayuntamiento re-
conoce y agradece el esfuerzo, el 
trabajo y la lucha constante de las 
siete comisiones falleras del mu-
nicipio por mantener viva la fiesta 
de las fallas. La alcaldesa, Carmen 
Martínez, impondrá el 16 de marzo 
a las 12 de la mañana en la puerta 
del ayuntamiento la insignia de la 
institución a las falleras mayores y a 
los presidentes de cada comisión. La 
concentración será en el parque de 
la Ermita San Onofre a las 11:30h.  
El jueves 17 de marzo llega uno de 
los actos más emotivos de la semana 
fallera. Las comisiones se traslada-
rán a Valencia para rendir homenaje 

a la Virgen de los Desamparados con 
la tradicional Ofrenda de las Flores. 
Este año pasarán por delante de la 
Geperudeta a las 21.45 horas. Pero 
quarteros y quarteras tienen la suer-
te de poder realizar dos ofrendas, ya 
que el domingo 19, a las a las 11.45 
horas, las siete comisiones se reu-
nirán en la avenida San Onofre para 
llevar flores a la Virgen. La comiti-
va saldrá desde la avenida Ramón 
y Cajal a las 11.15 horas. Como cul-
minación a esta cita tan emotiva 
se disparará la Gran mascletà con-
junta de todas las comisiones y el 
Ayuntamiento en el párking muni-
cipal, junto a las pistas de atletis-
mo, a las 13.30 horas.

Ya por la noche, el fuego acabará 
con el trabajo de todo un año con 
la cremà de los siete monumentos, 
que es sin duda, otro de los momen-
tos más emocionantes para el mun-
do fallero. A las 20h arderán los in-
fantiles y a las 22h será el turno de 
los mayores. Y de nuevo a esperar 
un año para ver de nuevo a los ni-
nots por las calles de la localidad y 
volver a oler la pólvora.  
Por su parte, las comisiones falleras 
han organizado diferentes y varia-
das actividades para todos los gus-
tos como castillos hinchables, dis-
comóviles, jornadas gastronómicas, 
trivial fallero, baile o mascletà in-
fantil, entre otras.  

MARÇ  2023  
03
Presentació del llibre i documental "Un billete de ida. 
Éxodo rural de mujeres a Quart de Poblet 1950-1975". 
19:00h. Auditori Moli de Vila.

04
Concert líric "Deixa'm dir".
Interpretat per Consuelo Hueso González.  
19:00h. Auditori Moli de Vila. Organitza Àrea de Cultura.

06
Tallers d'humor i joc.
A càrrec de Maru Guiot. Dirigits al "Taller d'empoderament", 
Associacions de dones i al Grup d'espanyol de La Liga 
Española de la Educación. Casa de la Dona.

07
VIII Edició Taula redona Dona i discapacitat. 
Xarrada: "La sexualidad en las mujeres con discapacidad 
intelectual" a càrrec de Verónica Estruch García. 11:30h. Saló 
d'Actes de l'Ajuntament. Col·labora Centre Ocupacional.

Xarrada "Propostes d'economia transformadores des d'una 
mirada feminista" i inauguració de l'exposició ecofeminisme 
i economia social per ACOEC. 17:30h. Casa de Joventut 
Amagatall. Organitza Àrea d'Infància i Adolescència.

08 "Dia Internacional de la dona"

Marxa de dones empoderades amb batucada. 
Concentració: 10:15h. Eixida: 10:30h. des de La Casa de la 
Dona fins a l'ajuntament, on es llegirà el manifest.

Manifestació a València. Eixida: Biblioteca municipal. 18:00h. 
Inscripcions fins al dia 3, autobús gratuït. 
Casa de la Dona T. 96 152 12 31.

09
Ruta "Dona i natura".
Concentració 11:30h a l'Associació d'ecologistes LIMNE. 
C/ Pintor Ribera 2A. Col.labora Quart per l'Esport i LIMNE.

30
Taller de Memòria històrica amb la participació 
de les dones del projecte. "Un billete de ida. Éxodo
rural de mujeres a Quart de Poblet 1950-1975".
11:00h. Trenquem Barreres. Col·labora Àrea de 
Persones Majors.

Xarrada amb Toni Simó Rosaleny autor del llibre 
"La violència política contra les dones (1936-1953)". 
19:00h. Abans es realitzarà la Ruta QDP 36/39 i la 
inauguració d'una exposició sobre la repressió cap 
a les dones. Quart Jove. Organitza Àrea de Memòria
Democràtica i Àrea d'Infància i Adolescència.
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Dones participants al Projecte 
"Un billete de ida a Quart de Poblet. 
Éxodo rural de mujeres 1950-1975."

Natividad Turégano Pardo

Gloria Hornos Lara

Otilia Amieiro Prados

Dolores Úbeda Álvarez

Isabel Egea Figueroa

Carmen Periáñez Orozco

María Oña López

Nicolasa Madrigal Lozano

Enriqueta Veliz Martínez

Carmen Ruiz López

Mª Antonia Julve Layunta 

Juana María Navarrete Giménez

María Ruiz Martínez

Amalia Cejalvo Serrano

Paquita Montero Borrego 

Esperanza Huerta Martínez

Remedios Bernal López

María Granero García

Flora González Sudón 

Isabel Sánchez Río

Eulalia Garrido Gallego

Carmen Ruiz López

Quart de Poblet

Decenas de personas asisten a la fiesta de inicio de unos intensos y completos días 
La entrega de ‘palets’, la ofrenda o la cabalgata son otros de los actos tradicionales del municipio
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Torrent

La Crida dió el pistoletazo de salida a las Fallas 2023

 REDACCIÓN 

La ciudad de Torrent continua con 
las intensas actividades falleras tras 
el pistoletazo de salida de de la Cri-
da.  Más de 5.000 personas acom-
pañaron a las falleras mayores de 
Torrent, Anna Mora Miquel y Lore-
na González Andreu, y sus cortes de 
honor, en el acto de bienvenida de 
las Fallas 2023. Tal como dicta la tra-
dición, las máximas representantes 
s pronunciaron desde la emblemá-
tica Torre las palabras más espera-
das por los falleros y falleras de las 
29 comisiones de la ciudad: Ja es-
tem en falles!
El acto dio inicio con un espectácu-
lo de luces proyectado sobre el icó-

nico monumento, con un homenaje 
a dos acontecimientos de gran rele-
vancia: el 50ª aniversario de la revis-
ta de El granerer y el centenario de 
la falla Cambrils, la primera planta-
da en el municipio. Seguidamente, el 
alcalde Jesús Ros, acompañado del 
concejal de Fiestas, Pascual Martí-
nez, dirigió unas palabras a todo el 
público asistente Y una emocionada 
Anna, anunció que “un año más es-
tamos aquí para dar la bienvenida 
a nuestras fiestas, vuelve la música 
del pasacalle, vuelve a nuestros co-
razones el sentimiento por la fiesta 
y la cultura valenciana, nuestro te-
soro más preciado”.  Por su parte, Lo-
rena también dedicó unas palabras 

dirigidas a los niños y niñas: “Noso-
tros somos el presente y el futuro de 
esta fiesta; somos el motor para que 
la llama de nuestro corazón nunca se 
apague. La Fallera Mayor se unió a la 
Fallera Mayor Infantil para clamar al 
mismo tiempo: “Visca Torrent, visca 
València i visca les falles”.
A continuación el alcalde Jesús Ros 
hizo entrega a Anna y Lorena de las 
llaves de la ciudad y, como colofón, 
el público entonó losl himnos de To-
rrent y Valencia, para cerrar con un 
castillo de fuegos artificiales. 

Macrodespertà
A modo de antesala de la Crida, ama-
neció con el sonido de más de 130kg 
de pólvora de trons de bac, para lue-
go compartir una xocolatà en la pla-
za de la Unión Musical. 

Cabalgata Infantil
La actividad continuó el domin-
go por la mañana con la Cabalgata 
del Ninot Infantil, uno de los actos 
estrella del calendario festivo, des-
filaron a lo largo de la Avenida al 
ritmo de la música y vestidos con 

divertidos y coloridos disfraces. La 
Falla Segon Tram Avinguda obtuvo 
el primer premio, mientras que la 
Falla Plaza de la Concordia y la Fa-
lla Antonio Pardo se hicieron con el 
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente. ue La falla Concordia que por  
primera vez consigue un podio en la 
cabalgalgata infantil. Por su parte, 
el premio al ‘Mejor Personaje Con-
ductor’ fue para Vicentín, de la Fa-
lla Segon Tram Avinguda. 
La relación completa de premios es 
la siguiente: 
Primer Premio - Falla Segon Tram 
Avinguda.
Segundo Premio - Falla Plaza de la 
Concordia, Tercer Premio -Falla An-
tonio Pardo.
Cuarto Premio - Falla Carrer Toledo.

Quinto Premio -Falla Padre Méndez.
Sexto Premio -Falla Plaza Sant Roc 
- Gómez Ferrer.
Séptimo Premio-Falla Benemérita y 
Falla Poble Nou.
Octavo Premio-Falla Nicolau Andreu.

Las fallas Camí Reial, Cronista Vi-
cent Beguer i Esteve y Ángel del Al-
cazar, premios del Cant de l’Estoreta
La Falla Camí Reial fue premiada 
en la modalidad de Millor Conjunt 
y Millor Cant, mientras que la Fa-
lla Cronista Vicent Beguer i Esteve 
recibió el galardón al Millor Xiquet 
Típic y la Falla Ángel del Alcazar el 
premio extraordinario a Millor In-
dumentaria, que fue entregado por 
Sergio Esteve.

La jornada del sábado dio inicio con una histórica macrodespertà en la que se dispararon más de 130kg de pólvora
En la Cabalgata Infantil, que llenó de color, nuevamente, la Avenida al Vedat, la falla Segon Tram obtuvo el primer premio

Plaza de la libertad, 16 bajo,

 46900 Torrent, Valencia

961 08 04 90

¡FELICES
 FALLAS!

Vive estas 
fallas en 
La
Plaza

Lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Sábados de 10 a 13 h.

Tienda online: www.vapeomax.es

C/ Caja de Ahorros, 20 Torrent
Fijo: 961 099 633 - Móvil: 610 466 530 - WhatsApp: 652 287 324
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 REDACCIÓ 

La empresa torrentina, Sergio Es-
teve - Essència Valenciana, per sisé 
any consecutiu torna a ser l’escolli-
da per a crear un dels vestits de la 
Fallera Major Infantil de València.
Paula Nieto Medina que va estre-
nar per a l’exposició del ninot 2023, 
el passat 3 de Febrer, un vestit con-
feccionat en exclusiva per l’indu-
mentarista torrentí per a la màxima 
representant infantil de les festes jo-
sefines. Es tracta d’un vestit inspirat 
en un model del S. XVIII, amb envarat 
natural, realitzat amb patrons i con-
fecció tradicional amb una seda de 
Vives i Marí en color Pruna de nom 
“Sergio Esteve”. El gipó, amb un tall 
tradicional, tanca mitjançant ullets 
fets a mà i porta un envarat natural. 
Paula també porta camisa interior. 
El davantal y mocador està realit-
zat amb una mussolina fina broda-
da en cadeneta de la firma Santos 
Tèxtil. Les calces que lluix Paula són 
de punt de cotó i és diuen de Cigro-
nets. L’adreç i la pinta són d’Artesa-
nia Ortiz Cincelador. Paula llueix amb 
aquest vestit, unes arracades fetes 
a mà, agulla de pit amb cristal, creu 
amb ahorcador i guarda pèl amb ca-
dena, en el monyo “canyó i espasa”. 
La pinta està gravada a flor d’aigua 
amb al·legories de cistelles florals. 
En el mocador porta també un “de-
tente” de la casa La Borla d´or. No 
és la primera vegada que Sergio Es-
teve vesteix a una Fallera Major de 
València, entre altres de moltes co-
missions de tota la província. L’any 
passat, Nerea López Maestre ja va 
confiar en l’indumentarista torren-
tí, el primer dia de Mascletà per lluir 
un conjunt a l’antiga.

Sergio Esteve - Essència 
Valenciana vist a la Fallera 
Major Infantil de València
La Fallera Major Infantil de València va estrenar el vestit inspirat en un 

model del segle XVIII en la primera exposició del Ninot

Sergio Esteve, essència valenciana · Tel: 961 56 21 67 · Calle Constitución, 3 46900 Torrent
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Pol. Ind. Masía del Juez
C/ Font del Xorro, 15 - 46900 Torrent
Tel. - WhatsApp: 627 835 600

Horario:
Lunes, miércoles y viernes
de 9 a 13:30 y de 17 a 19:30 h.
Martes y jueves de 9 a 13:30 h.
Sábados de 9 a 13 h.

CALIDAD / PRECIO INMEJORABLENUEVA APERTURA EN TORRENT

PIENSOS FERRER

El Premio Mujer Atenea 2023 reconoce 
a las jóvenes del municipio

 REDACCIÓ 

La XXXVII Setmana de les Dones de 
Torrent llegó a su ecuador el pasa-
do viernes con la entrega del Premio 
Mujer Atenea 2023, uno de los actos 
más relevantes y con mayor reco-
rrido de la programación, que llenó 
el salón de actos del Ayuntamiento 
de Torrent para reconocer el trabajo 
de las siete artistas que colaboraron 
en las anteriores campañas de Casa 
de la Dona: Carla Sancho Gil, Miriam 
Calvo Gallego, Loyola Pérez de Ville-
gas Muñiz, Cris Bartual Murgui, Ana 
Hernández Ánchel, Natalia Ramírez 
Gómez y Sara Pagán Ortí. 
“Hoy nos hemos reunido aquí para 
poner en valor el trabajo de estas 
siete jóvenes mujeres que, a través 
del arte, luchan por una sociedad 
mejor. Gracias por seguir trabajan-
do día a día para ello, y enhorabue-
na por este galardón, os lo merecéis” 
declaró durante su discurso de entre-
ga el alcalde Jesús Ros. Acto seguido, 
la concejala de Igualdad, Marina Oli-
vares, tomó la palabra y lanzó el si-
guiente mensaje: “hace 37 años ini-
ciamos la celebración de la Setmana 

de la Dona de Torrent para destacar 
el rol de las mujeres en la sociedad 
y, más concretamente, en nuestra 
ciudad. Y qué mejor manera de se-
guir este camino, que dar a conocer 
los nombres y la calidad de las obras 
de unas artistas tan comprometidas 
como vosotras. Tenéis un gran futu-
ro por delante, enhorabuena”.
Una vez finalizado el evento, que 
fue dirigido por la prestigiosa pre-
sentadora torrentina Cristina Bea 
y contó con la actuación de la can-
tante Alba Carmona y la guitarrista 
Eva Buendía, las personas asisten-

tes se trasladaron a la plaza Obispo 
Benlloch, donde se estrenó una ex-
posición colectiva con las obras más 
representativas de las galardonadas 
que estará abierta al público hasta 
el próximo 13 de marzo. 
Por otra parte, el deporte volvió a ser 
protagonista en esta XXXVII Setma-
na de les Dones de Torrent con una 
nueva edición del torneo de pádel 
femenino 8M, que reunió a las mu-
jeres deportistas de la ciudad en el 
Polideportivo de Parc Central para 
disfrutar de una mañana de com-
petición cargada de buen ambiente. 

La ciudadanía puede disfrutar de una exposición colectiva con las obras más 
representativas de las galardonadas hasta el próximo 13 de marzo en la 
plaza Obispo Benlloch

Nuevos vestuarios de fútbol 
en la Ciutat de l’Esport

 REDACCIÓ 

El Ayuntamiento de Torrent organi-
zó una jornada de puertas abiertas 
para que la ciudadanía pudiera co-
nocer de primera mano los nuevos 
vestuarios exclusivos para futbolis-
tas de la Ciutat de l’Esport, construi-
dos bajo los terrenos de juego con 
el objetivo de ofrecer una mayor 
comodidad a los jugadores y juga-
doras de la ciudad, que ya no ten-
drán que desplazarse hasta el edi-
ficio central para equiparse o hacer 
uso de las duchas y lavabos. 
De esta manera, el Polideportivo de 
Parc Central cuenta ahora con diez 
nuevos vestuarios para futbolistas 

con almacén incluido donde guardar 
materiales, dos más para árbitros y 
tres zonas de aseo para hombres, 
mujeres y personas con diversidad 
funcional. Al respecto, la concejala 
de Deportes, Susi Ferrer, comenta 
que “seguimos trabajando para ofre-
cer a los y las deportistas de Torrent 
las mejores instalaciones posibles. 
Estos nuevos vestuarios destacan 
por su funcionalidad y amplitud, 
pero también por su proximidad 
con los campos de fútbol y por dis-
poner todo lo necesario al alcance 
de los usuarios y usuarias.”
Esta actuación se enmarca dentro 
del plan (FICUS).
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Torrent continúa 
acercando a los más 
jóvenes la nueva 
ordenanza de movilidad y 
circulación 

El ciclo de sesiones formativas so-
bre la nueva ordenanza de movi-
lidad y circulación en los centros 
educativos de la ciudad, impulsada 
por el Ayuntamiento de Torrent, ha 
llegado a su ecuador desde que se 
iniciará el pasado 17 de febrero en 
el Colegio La Purísima de Torrent. 
En este tiempo, la campaña de con-
cienciación sobre el uso adecuado y 
seguro de los medios de transpor-
te, en especial de las particularida-
des referidas al patinete, ha llega-
do a otros centros como el Colegio 
Madre Sacramento o el IES Veles e 
Vents, y se extenderá en los próxi-
mos días a otros como el Serra Pe-
renxisa. 
Al respecto, el concejal de Movili-
dad y Transporte, Raúl Claramonte, 
comenta que “siempre es un placer 
acercar el Ayuntamiento a los jóve-
nes de la ciudad. Desde el área de 
Movilidad y Transporte estamos ha-
ciendo un esfuerzo grande por este 
asunto porque consideramos que 
la única solución es la pedagogía y 
concienciación sobre este medio de 
transporte alternativo entre los más 
jóvenes”. El edil también ha expli-

cado que “en paralelo a esta inicia-
tiva, hemos lanzado una campaña 
para visibilizar la campaña en los 
vehículos de TorrenBus, con el ob-
jetivo de hacerla llegar al conjunto 
de la ciudadanía torrentina”.

Jéssica Medina

Marina Olivares
regidora d’Igualtat

Entrevista

8M
En què estan consistint les activitats que s’han preparat 
per a commemorar el 8M? Quines destacaries?
 Les activitats programades enguany, com sempre, in-
tenten tindre una transversalitat i pretenen ser inter-
generacionals, per interpel·lar a tota la ciutadania. Des-
tacar la ponència inaugural que va tindre lloc el dia 1 de 
març al Saló d’Actes de Casa de la Dona, on Sandra Ber-
nabéu, Doctora en Història 
Medieval de la Universitat de 
València, va parlar del paper 
de les dones en l’Edat Mitja-
na, amb motiu de la presèn-
cia de dues dones en la Carta 
de Poblament de Torrent. El 
divendres va ser el lliurament 
del Premi Dona Atenea, que 
atorgarem a 7 joves torrenti-
nes artistes, amb una exposi-
ció col·lectiva en la Plaça Bis-
be Benlloch, animem a tota 
la gent a què s’acoste a gau-
dir del talent d’aquestes 7 do-
nes torrentines . També des-
tacaríem la tertúlia literària 
del dimarts 7 de març amb 
Maria Dolores Garcia Ruiz, 
que tindrà lloc en l’Espai Vio-
leta de la Biblioteca Metro i 
per ficar la guinda a la set-
mana, el dia 8 amb la marxa reivindicativa per la igualtat 
i el dinar posterior en l’Àgora del Parc Central, que serà 
un espai de retrobament i empoderament dos anys des-
prés en els que, degut a la pandèmia, ha sigut impossible 
celebrar avanços i reivindicar multitudinàriament el dret 
a la igualtat efectiva entre dones i hòmens..

En què s’ha basat el cartell d’aquest any?  El cartell 
d’aquest any és una obra de l’artista torrentina Sara Pa-
gán Ortí, estudiant de Belles Arts, que ha plasmat a la 
perfecció a la dona torrentina des del segle XIII fins als 
nostres dies, amb una tècnica d’aquarel·la i retocs digi-
tals representa històricament la figura de la dona en la 
societat i el dur camí que estem fent per a la consecució 
de la igualtat i el benestar de les dones en la societat. És 
una mirada al passat i al mateix temps una perspectiva 
de futur, el lema que acompanya la imatge “Dones de To-
rrent, Passat, present i futur” vol donar protagonisme a 
totes aquelles dones que malgrat ser silenciades en se-
gles passats obriren camí a les del present i les del futur, 
sense les quals no podem imaginar la lluita feminista. 
- Qué novetats podem trobar aquest any ? Com deia 
abans, aprofitem el 775 de la Carta de Poblament de la 
nostra ciutat, per parlar de les dos primeres pobladores 
de Torrent, Ana Tarragona i Blanca Fort, així com la tertú-
lia literaria o la presentació de un joc de taula amb temà-
tica feminista, el Patri Hartado, en col·laboració amb Mª 

José Guerrero, tallerista de Casa de la Dona. Per segon 
any es celebrará el Torneig 8M, ja que la edición passada 
va comptar amb 140 dones participants.

Com està la situació actualment en l’àmbit d’igualtat 
a la ciutat, veus alguna evolució? Des de l’Àrea d’Igual-
tat sí que veiem avanços a nivell de consciència gene-

ral, cada vegada més la ciu-
tadania s’implica en causes 
encaminades a erradicar les 
desigualtats. Per exemple en 
la campanya de comerços 
contra la violència de gène-
re que reforçàrem en novem-
bre amb l’ajuda de les Asso-
ciacions de comerços, ACST 
i Torrent Comercial i mercats 
municipals, sumem vora els 
160 comerços adherits. És 
una mostra de la implicació 
dels diferents sectors de la 
ciutadania.
- Quines altres activitats 
es realitzen durant l’any en 
aquest àmbit? Com deiem, 
treballem amb els  centres 
educatius, anem a fer re-
flexions a partir dels tallers 
que des de noviembre es ve-

nen realitzant sobre relacions sanes i el bon tracte, i a més 
s’exposarà el treball de l’alumnat en Casa de la Dona, a tra-
vés d’uns murals, la exposició col·lectiva durà el nom Les 
Heroïnes de la nostra vida, per parlar de dones referents.

Quin canvi gran  t’agradaria veure?  Malgrat la impres-
sió general que rebem de millora quant a igualtat, que-
da molta feina per fer, pel que fa a desigualtats econòmi-
ques, salarials, sostres de cristall i com no de violència de 
gènere. Des de l’Ajuntament treballem de valent diària-
ment coeducant en col·laboració amb els centres esco-
lars i de secundària per trencar estereotips i donar eines 
a les noves generacions en matèria d’igualtat.

Unes paraules per a animar a la gent que participe en el 
programa del 8M
Convidem a tota la gent torrentina a què participe en al-
guna de les iniciatives i activitats que oferim amb mo-
tiu d’aquest 8M, sense oblidar també animar a totes les 
persones a què facen una reflexió diària sobre les possi-
bles desigualtats que detecten, i es pregunten si poden 
fer alguna cosa per canviar-les, per millorar aquesta so-
cietat, perquè serem millors quan trenquem amb tradi-
cionalismes que ofeguen a les dones i entenga’m que 
tota persona, siga home o dona, ha de gaudir dels ma-
teixos drets. I per a aconseguir això necessitem l’ajuda 
de tota la ciutadania.
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Ja estem en Falles!
Ja comença a sentir-se una especial ale-
gria pels nostres carrers, que esta època 
de l’any imprimix en cadascun de nosal-
tres, ja torna a transformar-se el batec de 
les ciutats en l’anar i vindre de xarangues, 
acompanyant a les comissions falleres, la 
llum, el color i l’aroma a pólvora i bunyols 
impregna cada racó dels nostres municipis, 
ja ha arribat març. Ja han arribat les Fa-
lles, les nostres Falles, la festa més inter-
nacional de la nostra terra, la nostra festa 
més pròpia, el bé mes preciós de la cultu-
ra valenciana, la festa en la qual la devoció 
per la Mare de Deu, per Sant Josep inun-
da els carrers.
Comença el mes de març i a poc a poc, les 
nostres ciutats, van accelerant i intensifi-
cant els seus actes i les celebracions co-
mencen a prendre els carrers, fins a arri-
bar a la tan esperada setmana, la setmana 
fallera, en la qual cada segon està replet 
d’innombrables sensacions, d’irrepetibles 
moments, de música, del so atronador de 
petards i focs artificials, en la qual tots, 
homes, dones, joves, adults, gaudixen i vi-
bren en el malbaratament de goig i ale-
gria que embolica a les Falles. Unes fes-
tes que acullen a tot el que les vol gaudir, 

que no fa distincions, que s’obri a tots els 
racons del món.
També torna als nostres carrers el senti-
ment, el fervor i la fe, el respecte i la con-
templació cap a la nostra maredeuta, la 
Mare de Deu dels Desamparats, en la seua 
ofrena, on tots els fallers rendixen un sentit 
tribut a la seua protectora, la nostra pro-
tectora, impregnant de la reparadora olor 
de les flors les places i carrers que veuen 
desfilar, devotament i en sacrifici, a falleres 
i fallers, en família o en companyia d’amics, 
però orgullosament en nom de la seua co-
missió fallera, en un sentir comú: agrair-li 
tot lo bo de l’any, de setmana fallera a set-
mana, fallera ha oferit a cadascun. 
I és que la nostra festa més universal, les 
nostres Falles, són un perfecte exemple de 
la societat valenciana, de transformació i 
de deixar arrere el passat per a construir 
fermament el futur. Cada 19 de març, en 
les últimes cendres de cada cremà estan 
els fonaments d’un nou any faller, d’un nou 
projecte, d’una nova realitat. Braç a braç, en 
il·lusió i convicció, els fallers emprenen un 
nou exercici que culminarà 365 dies des-
prés, el el foc renovador que, una altra ve-
gada, tornarà a ser partida d’un nou camí. 

Opinió política

Una ciudad que avanza
Hace algunos días tuvimos la oportunidad 
de anunciar que tres cuartas partes del Plan 
Ficus ya estaban en marcha, ejecutándose 
o ejecutadas. Este hecho, que merece un 
análisis más pormenorizado sobre los pro-
yectos que se encuentran en cada estado, 
es relevante en la medida en que demuestra 
que la planificación a medio y largo plazo son 
fundamentales en el desarrollo de Torrent.
No vamos a engañarnos, la Administración no 
tiene entre sus virtudes la de la rapidez, las 
cuestiones administrativas requieren tiempo 
y controles que garanticen la correcta utiliza-
ción de los fondos públicos, es por eso que en 
muchas ocasiones los proyectos se demoran 
mucho más de lo que a todos nos gustaría.
En cualquier caso, el Plan Ficus ha servido 
para poner en marcha esos engranajes y ge-
nerar un grupo de proyectos importantes que 
en los próximos años supondrán una mejo-
ra significativa en los servicios de nuestro 
municipio. Algunos de ellos ya se encuen-
tran en funcionamiento, como el Punt d’En-
contre Familiar, o lo estarán próximamente, 
como el Centro de Salud de Parc Central. En 
otros tendremos que esperar un poco más, 
como la Ciutat de la Justícia, pero supon-

drán una inversión importante y una mejo-
ra significativa de los servicios que en este 
aspecto se prestan.
Además, como muchos vecinos y vecinas 
ya han comprobado, se ha realizado una re-
novación importante en muchos de los via-
les de nuestra ciudad, mejorando la seguri-
dad vial y revalorizando las zonas en las que 
se ha intervenido. Se trata de actuaciones 
que mejoran el entorno, aunque hay algunas 
que por su carácter de integrales requieren 
más tiempo y proyectos que tienen mayor 
profundidad. Algunas de ellas, como la re-
novación del Carrer Major y su entorno o la 
Plaça de Sant Pasqual, supondrán también 
una mejora importante en sus áreas y eso 
debemos hacerlo con los mejores medios y 
planificación posibles.
En definitiva, creo que debe ser un compro-
miso, especialmente ahora que se acercan 
las elecciones locales, de todos los grupos 
políticos la ejecución del Plan Ficus. Porque 
los planes que mejoran nuestra ciudad, las 
acciones que mejoran la vida de la ciuda-
danía, deben ser una prioridad para todos 
nosotros y el Plan ficus en eso está demos-
trando ser una herramienta útil y eficiente.

Amparo Folgado Tonda
Portavoz del Partido Popular
del Ayuntamiento de Torrent

Andrés Campos Casado
Secretari General del 
PSPV-PSOE Horta Sud

Andrés Campos Casado

El Ayuntamiento da a 
conocer los resultados 
del proyecto de control 
del mosquito tigre 
NESCOTIGER

 REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Torrent ha dado a co-
nocer los resultados del proyecto NESCO-
TIGER, la investigación pionera en Europa 
en estrategias de control del mosquito ti-
gre, que ha desarrollado durante el último 
año junto con Inesfl y Corporation y Labo-
ratorios Lokimica, y con la cofi nanciación 
de la Unión Europea a través del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, en las áreas 
residenciales del Vedat, Colonia Blanca, el 
Mas de la Muntanyeta y Santa Apolonia. 
El lugar escogido para la ocasión ha sido el 
local social de la Asociación de Vecinos El 
Vedat, donde han estado presentes el alcal-
de Jesús Ros y el concejal responsable del 
área del Vedat, Raúl Claramonte, junto con 
los responsables de las empresas colabora-
doras, para exponer las conclusiones de la 
investigación ante los medios de comuni-
cación allí reunidos. El primero en tomar la 
palabra ha sido el alcalde Jesús Ros, quien 
ha querido agradecer “el fi rme compromi-
so de las más de 1.000 familias torrentinas 
que han participado en esta iniciativa, ha-
ciendo un seguimiento activo de las tram-
pas, controlando el estado de las mismas o 
cambiándolas cuando ha sido necesario, ya 
que sin su ayuda no podríamos haber cul-
minado con éxito la investigación”. A con-
tinuación, el concejal responsable del área 
del Vedat, Raúl Claramonte, ha remarcado 
que “ahora tenemos que seguir trabajan-
do, ampliando el marco de acción, para ha-
cer llegar a más familias las trampas y que 
el control del mosquito tigre sea aún más 
efectivo si cabe”.
Y es que la participación ciudadana ha sido 

fundamental en el éxito del proyecto, dada 
la necesidad de emprender actuaciones tan-
to en el entorno público como en el priva-
do para poder obtener los resultados desea-
dos. En este aspecto, han colaborado en el 
programa un total de 1.028 familias torren-
tinas, llegando a colocar hasta 2.884 tram-
pas en las zonas privadas de las áreas re-
sidenciales anteriormente mencionadas, lo 
que ha permitido recopilar los datos nece-
sarios para analizar y establecer la mejor 
vía de acción contra este insecto. 
Al respecto, la experta en el estudio del in-
secto y presidenta de Inesfl y Corporation, 
Pilar Mateo, ha explicado que “la estrategia 
de control planteada se ha mostrado efi caz 
en el control del mosquito tigre, siendo la 
combinación del tratamiento de imborna-
les y la ovitrampa letal el método que me-
jores resultados entomológicos y de percep-
ción ciudadana ha proporcionado”. Por su 
parte, el técnico de Inesfl y, Ignacio Gil, ha 
destacado que “uno de los aspectos más po-
sitivos del proyecto ha sido el gran apren-
dizaje que hemos hecho a nivel operativo, 
especialmente en lo relativo a la comuni-
cación, distribución e información de uso 
de las trampas”. 
Asimismo, el director técnico de Lokimica, 
Rubén Bueno, ha incidido en que “en nues-
tra experiencia, para reforzar los logros con-
seguidos, debemos seguir trabajando en la 
siguiente estrategia de control: tratamiento 
inicial de imbornales de forma anual, des-
pliegue de trampas y herramientas, moni-
torización entomológica y plan de educa-
ción y participación ciudadana”.

Los análisis constatan que las estrategia de control 
empleadas han sido efi caces, siendo la combinación del 
tratamiento de imbornales y la ovitrampa letal el método 
con mejores resultados
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 FISIOTERAGUA 

El centro de fi sioterapia acuática Fisio-
teragua nace de la necesidad de pro-
porcionar a nuestro hijo Fernando el 
máximo nivel de cuidado y bienestar, 
después de haber experimentado con 
el múltiples terapias para tratar la pa-
rálisis cerebral infantil con que nació.

Por qué es especial nuestro centro
Fisioteragua es un centro especia-
lizado y acondicionado con un pis-
cina climatizada a una temperatu-
ra de 36Cº (temperatura corporal), 
que lo hace indicado especialmen-
te para personas que requieren de 
una relajación corporal completa y 
que a su vez está vinculada direc-
tamente con su bienestar psíquico. 
Solo en este medio se pueden traba-
jar de una manera óptima, patologías 
en pacientes como los que adolecen 
de parálisis cerebral infantil o adulta, 
con una elevada espasticidad, que a 
temperaturas más bajas se hace muy 
difícil su tratamiento para mejorar 
su estado y en cuyo medio de fl ota-
ción se pueden realizar ejercicios y 
tratamientos, vinculados al estado de 
ingravidez que sostiene este medio 
y sumando un efecto térmico anal-
gésico que ejerce el agua a tempe-
ratura corporal sobre sobre las vías 
respiratorias.

Tratamientos
FISIOTERAGUA posee un área es-
pecializada en Fisioterapia General 
y Neurológica, con un equipo inte-
grado por fi sioterapeutas altamente 
formados y con una gran experien-
cia en el tratamiento de patologías 
neuro-músculo-esquelética, donde 
incluimos:

• Lesiones neurológicas (ictus, para-
plejia, tetraplejia, esclerosis múlti-
ple, esclerosis lateral amiotrófi ca…)

• Lesiones deportivas (esguinces, le-
siones musculares, roturas, sobre-
cargas…)

• Fibromialgia
• Vértigos
• Cefaleas y/o migrañas
• Poblemas degenerativos (Artrosis, 

debilidad muscular)
• Cefaleas y/o migrañas
• Dolores músculo esquelético com-

plejo persistente. (Artrosis, debili-
dad muscular)

• Tendinopatía (rotuliana, aquilea, 
manguito rotadores…)

• Lesiones ligamentosas y meniscales
• Problemas circulatorios
• Lesiones nerviosas periféricas(tú-

nel carpiano, ciatalgias…)

Los profesionales de FISIOTERGUA 
realizarán un estudio global de su pro-

blema para llegar a la raíz del mismo 
y, de esta forma, solucionar su dolen-
cia y evitar que reaparezca en un fu-
turo. Para ello, realizamos:

• Tratamiento de lesiones músculo 
esqueléticas.

• Rehabilitación neurológica.
• Rehabilitación pre y post-quirúrgica.
• Tratamientos preventivos.
• Ergonomía (asesoramiento en hábi-

tos posturales y laborales).
• Tratamientos a domicilio.

Los fi sioterapeutas de FISIOTERGUA
están en continua formación para 
poder resolver su dolencia de la ma-
nera mas efi caz en SESIONES INDI-
VIDUALIZADAS y personales, tanto 

en seco como en piscina a tempe-
ratura corporal, utilizando las téc-
nicas más tradicionales hasta las 
más avanzadas.

Qué es lo se trata en Fisioteragua
• Parálisis cerebral infantil y adulta
• Fracturas
• Esguinces
• Epicondilitis
• Bursitis
• Tenosinovitis
• Tenopatías
• Traumatismos
• Lumbalgias
• Lumbociáticas
• Escoliosis
• Cifosis
• Poliomelitis

• Polirradiculoneuritis
• Lesiones centrales medulares/ce-

rebrales
• Esclerosis múltiple
• Miopatías
• Distrofi a simpático-refl eja

Benefi cios de la terapia
• Analgesia.
• Aumento de la temperatura y vaso-

dilatación tisular.
• Efecto sedante, antiespasmódico y 

relajante muscular.
• Aumento de la elasticidad y dismi-

nución de la viscosidad del tejido 
conectivo.

• Mejora de la movilidad articular.
• Mejora de la expectoración pulmo-

nar.

Fisioteragua está enclavado en el 
entorno natural de el Vedat de To-
rrente, a tan solo 20 min de Valen-
cia capital.

Tiene una superfi cie total construi-
da de 120 m2 distribuido en:
• Recepción.
• Vaso de piscina de 5x3 m2.
• Cambiadores (2 cambiadores incor-

porados a pie de piscina).
• Sala multifunción.
• Cuarto de baño adaptado.
• Aseo de cortesía.

Fisioterapia acuática especializada 
en problemas neurofisiologicos

Fisioteragua es un centro de fi sioterapia acuática a temperatura corporal 
especializado en parálisis cerebral y disfunciones motoras y psicomotoras

Av. San Lorenzo, 40C, 46901 Torrent, Valencia · Tel. 96 156 44 31 · fi sioteragua@gmail.com · fi sioteragua.es
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