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Editorial

E

stimats lectors, amics i col·laboradors,
benvinguts un any més al llibret de la Associació
Cultural Falla la Palmereta. Amb aquest ja son
70 anys plantant falla al nostre carrer.
Tornem amb les piles carregades un any més per que disfruteu d’aquest projecte en el que hem ficat moltes
ganes i il·lusió i que va destinat a tot el públic però especialment als nostres infantils.
Apostem per un llibret divertit i dinàmic amb un aire fresc i entretingut amb infinitats d’il·lustracions i
dibuixos per a captar l’atenció dels mes menuts.
Som un equip jove i amb ganes de treballar. Volem donar les gràcies a totes les persones que d’una o d’altra manera
col·laboren i aporten el seu granet d’arena per que hui tots vostés puguen gaudir d’aquest meravellós treball.
Enguany em volgut donar-li la volta al nostre llibret i dedicar-ho al nostre públic infantil. La idea va sorgir
gràcies a la nostra falla infantil que representa contes infantils, i no hi ha millor forma per anar al mòn de la
fantasia, i donar-li forma de llibret.
Per aquesta tasca tenim la col·laboració de 3 persones reconegudes en el mòn de la literatura infantil, ells
son: Anna Ballester Marco, Enric Lluch i Fina Girbés. Quan els contarem la idea no dubtaren ni un moment en
ajudar-nos i escriure per a nosaltres. També contem amb un gran amic per a nosaltres com es José Luís Martí i
membres de la nostra comissió que han volgut aportar les seus idees.
Per últim una menció important per a cadascún dels nostres anunciants que apareixen en el nostre llibret que
de una manera desinteressada ens ajuden a traure en davant aquest projecte.
Amb tot açò, esperem que vos agrade, que gaudiu d’aquest llibret i paseu unes bones festes josefines.
Moltes gràcies!

Ana Cerdà Rubio
Delegada de llibret
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La Palmereta

2016

Salutació de la Regidora de Falles

L

es Falles són un bé cultural, patrimoni dels
valencians, una festa única que agermana i posa
en evidència els nostres valors com a poble. És
més que destacable l’esforç que feu les comissions per
dur endavant, cada any, el vostre particular projecte
faller, per donar forma a una idea mitjançant el cartró
pedra.
Cada 15 de març engal·laneu la nostra ciutat amb
tota la lluentor dels vostres monuments però, molt
especialment, amb l’alegria i la germanor que us
caracteritza. Feu dels carrer un espai de celebració
que, any rere any, reedita una festa que sentim nostra
com cap altra.
La Palmereta, és un bon exemple de compromís
faller. Planteu una de les falles més majestuoses, amb
més detalls i, remarcant la sinuositat de les figures
principals, creeu obres artístiques que es rendixen
davant la cruentor del foc i la flama per donar pas a
una nova estació, a un nou exercici.
Tanmateix, fer falla no és únicament montar un
monument. Vosaltres sabeu que decorar l’espai que culmina amb la Falla, és també una tasca primordial, i
l’assumiu de manera envejable, creant espais que transporten els visitants als llocs més significatius de la
nostra ciutat: el port, la marjal... El carrer mana, i vosaltres el treballeu de manera impecable fent un cant a
l’art, a la imaginació, a la creativitat, a la festa.
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Molt han canviat les Falles que començaren a celebrar-se fa vora 300 anys, d’allò que hui en dia coneixem.
Aleshores, per aquella época que queda ja tan llunyana, quan arribava el final de l’hivern, els fusters
netejaven els seus tallers per començar a obrir-los a la llum i l’aire primaverals. El resultat d’unir tots els
trastos vells mentre que es cantava allò de “una estoreta velleta per a la Falla de Sant Josep…” és el preludi
de la majestuositat monumental que hui en dia defineix la nostra Festa.
Enguany commemoreu el 70 Aniversari d’una de les Falles amb més Història del Camp de Morvedre. Emoció,
història, esforç, música, pólvora i sentiment. La Palmereta és el fruit d’anys de tradició fallera fent possible
l’orgull de la nostra ciutat com a una de les més falleres de València. Un lloc on viure i celebrar la festivitat
de Sant Josep.
Marta i Alberto, us felicite per saber mantindre l’esperit de la vostra Falla, per haver sabut respectar l’esforç
que tantes generacions de fallers han dedicat a dur endavant el projecte de La Palmereta. Enhorabona, a la
comissió al complet. Sou, sense dubtes, un exemple a seguir. Bones Falles 2016.

Remei Torrent i Ortizà
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Salutació del president

A

quest any, i ja van dos com a president, de nou tinc
l´honor de dirigir-me a tots els que fan possible que
la nostra tasca dins del món faller continue fent
història, la qual ja fa setanta anys que va començar.
En primer lloc volia agrair als notres socis i col·laboradors
el seu suport mitjançant aportacions desinteresades, les
quals fan possible que any rere any continuem plantant
falla al carrer. Dir-vos que les portes del nostre casal estan
obertes per a tots vosaltres durant tot l’any i en especial a
la setmana Josefina.
També agrair als nostres veïns, que viuen al costat del casal,
per la grandíssima paciència que tenen amb nosaltres. No
és fàcil conviure en harmonia i gaudir la festa des de fora,
per això vull fer-vos partícips de poder gaudirla de portes
cap a dins. GRACIES VEÏNS.
Menció especial per a Marta, la meua companya de viatge i parella sentimental, la qual ha deixat de costat
una altre somni amb l’únic propòsit d’anar, per segon any consecutiu, agafats de la mà en cadascun dels
actes. Mai haguera pogut desitjar tindre una millor fallera major al meu costat.
Per acabar, dir-vos que posaré tot l’esforç i il.lussió possibles en el que resta d’exercici, i espere que totes les
decisions hagen estat i estiguen encertades per tal que els fallers de l’Associació Cultural Falla La Palmereta
estiguen orgullosos del seu president.
Desitjar de tot cor que els dies de falles siguen inoblidables.

Alberto Gómez del Rincón
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Salutació Fallera Major 2016

E

n primer lloc vull donar les gràcies a totes aquelles persones
que d’una manera o una altra col·laboren amb la nostra
comissió dins i fora perquè cada any continue avançant i
puguem seguir amb la mateixa força i energia any rere any perquè
el barri gaudisca de la nostra festa. És la primera vegada que em
dirigisc a vosaltres com a Fallera Major, espere que les meues
humils paraules vos agraden. És el meu segon any com a Fallera
Major de l’associació cultural Falla La Palmereta, ja que ningú
donava un pas endavant vaig decidir tornar a ocupar el càrrec de
màxima representant al costat del meu president i parella Alberto,
no podia deixar sola aquesta mà que m’ha acompanyat durant tot
el 2015 acte darrere acte.
Diuen que segones parts mai són bones, doncs no és el meu
cas, estic gaudint igual o fins i tot més i sempre amb la mateixa
il·lusió i alegria. En aquest viatge tan bonic no puc oblidar-me de
la meua família que ens recolza en tot i ens estan acompanyant
en el nostre segon any com si del primer es tractara.
Però si alguna cosa he de destacar és aquest monument infantil
tan especial que anem a plantar, tres són els adjectius amb els quals
ho qualificaria: il·lusió, sentiment i molt esforç, gràcies per ser el meu artista i sobretot el meu pare i amic.
I com no, la meua comissió, els que estan treballant dia a dia perquè tot isca perfecte, amb ganes, esforç
i il·lusió les coses ixen bé, gràcies de cor. Solament em queda dir als meus benvolguts fallers, socis, veïns,
anunciants i col·laboradors que gaudirem de la nostra festa, que durant una setmana plena de color, música i
alegria als nostres carrers.
Visquen les falles i visca la Falla La Palmereta.

Marta Vedriel i Cañaveras
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A la Fallera Major
Un any especial el 2015 ha sigut,
has gaudit fins al final,
la teua il·lusió perdura,
per això tornes ha regnar.
Amb l’experiència adquirida,
tornaras a desfilar amb emoció ,
per tu sonaran musica i traques.
i si no plou, a la Mareta el ram portaras.
Marta els teus ulls hui il·luminen més que mai.
Amb el teu amor, tindras la oportunitat
de gaudir i amb honor representar,
a tota la comissió, perque Palmereta diu que:
Marta Vedriel i Cañaveras
la seua Fallera Major.
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Exaltació a la nostra Fallera Major
Marta… ahir a la nit vaig tindre una conversa,
Ahir a la nit l’arcàngel Miguel em va comptar una història
d’eixes que només ell coneix…
d’eixes que només entenen els que ens miren des de el cel.
L’arcangel Miguel em digué: agafa un paper,
pren nota atenta, ja que és una tasca complexa
entendre una història que parla de la creació més dolça d’un artista faller.
i axí em va confessar Miguel:
“Fa molts anys vaig conéixer a un artista faller,
era una vesprada de l’any 1987, al casal de la nostra falla,
la falla del nostre voler…
L’home amb la seua dona s’acostaren al casal
i com que per la seua sang corria la traca, i la burumballa
rapidament varen formar part de la comisió
i de la història viva d’aquella familia
que encara hui viu al nostre cor
Jo savia de l’amor per la festa d’aquell home
i l’hi vaig propondre el seguent:
Rafa, l’hi digué al meu amic i artista:
per qué no plantes falla al carrer?
de sobte, i sense pensar-ho un moment
l’home és ficà a treballar en la seua falleta.
Al seu taller, ple de fusta, cartó, pintures i colors
es ficá a crear amb sutiletza…
Aplegaren les falles, i l’home d’aquesta història
la seua falla va plantar.
Pero saps una cosa Marta?
Al taller és quedá una nineta fallera…
un ninot que el meu amic a la falla no va ficar.
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Pasen els anys, molts anys… anys de festa,
de fer l’entrà de la murta, el disfresses, els play backs,
el cap i casal…de premis a la millor falleta,
de premis acompanyats de plors i emocions
pero març darrere març…
La nineta fallera no formava part de la nostra plantá.
Una nit, cuan ja m’en vaig anar…
l’hi vaig dir al nostre amic Alonso:
tinc que encomanar-te una feina:
He vist un ninot; és una nina fallera,
la té aquell artista al seu taller,
tinc por amic meu,
que el camp de Morvedre no puga mai veure
la creació més dolça que mai ha fet Vedriel.
No et preocupes de res Miguel, em va consolar Alonso.
Eixa nineta fallera es lluirà al carrer”
La nineta fallera d’aquesta història,
m’han dit fa una estoneta el dos angelets,
és la Fallera Major de Palmereta.
… Com potser?
Els angelest sorpresos davant la meua pregunta,
amb la dolçor que caracteritza als verdaders fallers
m´han dit:
“Des de dalt tot és possible,
des de dalt tot és veu diferent.
Hem comprés tantes i tantes coses.
Ens hem adonat que aquell ninot en forma de nineta fallera
¡No era un ninot més!

Eixa nineta fallera… és la filla del artista faller,
durants anys, Vedriel a la nit
en el seu taller donava forma
de festa, cultura, i amor
per la tradició josefina a aquesta nineta,
A aquesta dona a la que l’hi diuen, Marta Vedriel.
… Ja saps el nostre secret:
Per tal de que lluïsca l’obra de l’artista
i el foc purificador no deixe en record les obres de Vedriel,
l’artista l’hi va donar vida en forma de filla,
Alonso l’hi regalá el millor lloc de Palmereta,
jo, Miguel, et conte la història de com es fan les falles,
de com és fa una fallera…
de com La fallera Major de Palmereta
representa l’essència de la festa a la que tant amem”
Per últim, abans de finalitzar esta conversa,
em varen dir els dos angelets fallers:
“Dis-li a Marta que al cel estem de festa,
per tal de dir-li que l’estime,
en cada traca, en cada dolçaina, en cada masclet…
estarem cuidant de la nosotra nineta fallera,
estarem plorat d’emoció al vore
com la fallera Major de Palmereta
és la nostra volguda Marta Vedriel Cañaveras.”
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Comissió Executiva
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Nostra Falla Gran
Lema

Tocant fons
Artista

Arturo Vallés Bea
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Falla Gran
DEÚ NEPTÚ
L´economia local està tan arruïnada
con l´anfora afonada
abans lluent t plena d´elixir,
ara gastada i buida.

Els polítics són com elles,
conten fal·làcies i no la veritat
només busquen una butaca
i al poble dominar.

Emergix del fons el Déu Neptú i el seu trident
despertant les conciències de la gent,
marees braves vol alçar,
pero a la societat mobilitzar.

Tots ells vénen de baix,
i una vegada arriben dalt
és molt fàcil oblidar
el que és pel poble treballar.

Neptú no vol crancs
que vagen cap arrere.
Vol valents i forts dofins
en busca de llibertat.

UNA DE PIRATES
En busca del seu botí, els pirates,
són capaços de pactar amb el diable,
tot es vàlid en este món,
per aconseguir, l´illa del tresor.

No vol polps de llargs tentacles
ni famolencs taurons
alliberar-nos de falsos corals
i grossos peixos pallaso.
Hem de nadar tots juntos
sense importar la nostra condició
allunyar-nos dels monstres marins
que aguaiten al nostre voltant.
CANT DE SIRENES
Un dolç cant de sirenes,
atrau els mariners,
embadalits escolten,
pensant que són princeses.
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Quan arribes a trobar-les
desitjant veure princeses,
t´adones que no es realitat,
son només monstres de veritat.

Els polítics són pirates,
buscant el seu tresor,
asseure’s en una butaca
i per quatre anys viure del conte.
El poble no vol veure
que contant-nos mentides
els estem donant el poder
a estos falsos pirates
Entre tant de pacte ja no se sap,
qui és el capità del vaixell,
a ells els fa igual
l´important és omplir el sac.

PAS DE TORTUGA
La tortuga comina molt lentament,
el camí és difícil i llarg,
amb el pes li costa arribar
no es divisa l’esperat final.

Sense crèdits, ni ajudes al poble
és de difícil solució
que l´economia s´alce
i s´arregle per fi la situació.

L´economia local és una tortuga
diuen que la van a canviar,
però és tan lenta la milloria
que a penes es deixa notar.

Pensar que rescatant-los
els banquers pagaran,
és un conte increïble d´engolir,
serà el poble el que haja de pagar.

Molts canvis hi ha hagut
ni l´ocupació, ni millores,
només pensen canviar
el nostre mode de pensar.

ELS NÀUFRAGS
Com nàufrags en una illa
hi ha famílies en el poble
que viuen completament aïllats
sense ningú que els vullga ajudar.

Es preocupen per altres coses,
mentre l´ocupació se´n va,
famílies senceres desocupats
a fi de mes els costa molt arribar.

Grans cues que es formen
davant d´un contenidor
però no són les rebaixes
busquen aliments per a menjar.

ELS PORCS
Els porcs són ajudats
que no els falte de res,
mentre les pobres famílies
sense menjar ni casa s´han quedat.

Mentres ocorre tot açò
la resta de la societat
es creua de braços
i mira a un altre costat.

Els porcs són els banquers
que grans sous cobren,
sense pensar, Europa els rescata,
i a les famílies de les seues cases tiren.

Els rics són més rics,
als pobres sols els queda esperar,
que els sobren aliments,
a les tendes de l´àrea local.
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Explicació
DEÚ NEPTÚ
D’un fons marí emergix un grandiós Neptú, Déu de les marees, per a despertar les conciències del poble que
estan adormides davant la situació actual.
CANT DE SIRENES
Els polítics endolcinen els sentits amb qualsevol mentida per a conquistar el poder
UNA DE PIRATES
Veiem estos pirates junts però no rebolicats buscant el seu tresor “el vot”.
PAS DE TORTUGA
L´economia local va a pas de tortuga, no es nota la recuperació, només volen un canvi de mentalitat.
ELS PORCS
Una porcada que representa els banquers, han sigut rescatats, mentres les famílies són desnonades.
ELS NÀUFRAGS
Una escena comuna en el poble, una família fent la compra en un contenidor d´un supermercat local,
mentre la societat seguix sense actuar.
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La xicalla
de la

Falla

Llibret Infantil

Contem un conte

E

ra una vegada una xiqueta de família molt fallera. La xiqueta somniava amb ser la princessa dels
infantils, però no li agradava gens pentinar-se de fallera, així que mai va aconseguir poder ser
dels infantils la Major. Aquesta xiqueta va seguir somniant i somniant i mai va perdre les ganes

que algun dia arribaria a convertir-la dels majors la Fallera Major. Eixe dia va arribar i Cintia en Fallera Major
es va convertir. Molt contenta la seua presentació va preparar perquè aquell dia no faltara cap detall, la seua
madrina Clara, amb els seus poders, va ajudar a convertir a la nina en la princessa més bonica de totes. Clara
va agitar la seua poderosa vareta màgica i una bonica carrossa va crear per a que Cintia poguera arribar a
temps a la seua grandiosa presentació. Però ens faltava el més important, el seu esperat vestit de valenciana,
així que Clara va recitar les seues paraules màgiques i un preciós vestit de valenciana va fer per a Cintia. Tot
era perfecte i el seu rostre es va il·luminar de felicitat, per fi el somni que tant havia desitjat des de petitona
havia arribat.

…no deixes de somiar... els somnis estan per a complir-los.
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Comissió infantil
PRESIDÈNCIA
Juan Manuel Pensado Ballester

Antonio Francés Giménez
Lucia García Garcera

VICEPRESIDÈNCIA 1a
Pedro Javier Villaescusa Orozco
VICEPRESIDÈNCIA 2a
Marc Orts Cayuela

Claudia Giménez González
Vera Hernández Rubio
Guillermo Hoyo Martínez

SECRETARIA
Berta Muñoz Badia
TRESORERIA
Julia Romo Maravilla

Mireia Hoyo Martínez
Ainhoa LLuesma Cañaveras
Christian Monforte Alcaide

COMPTADORA
Irene Mundi Martin
DELEGACIÓ
Julia Rajadell Dos Santos

Marina Nicasio Rajadell
Aitor Puente Cintas
Mía Ivanna Puente Cintas

DELEGACIÓ
Celia Francés Giménez

Javier Sánchez Gómez

VOCALS

Elena Sánchez López

Vega Alcalá Poveda

Sonia Vega Hernández

Carla Ariño Cerón

Lara Villaescusa Orozco

Alejandro Barrio Flores
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Apadrinaments

Guillermo Hoyo Martínez
25

Nostra Falla Infantil
Lema

Conte contat, conte acabat
i quí no s alce té el cul foradat
Artista

Rafa Vedriel Arribas

26

27

Falla Infantil

28

LA FADA AITANA
La fada Aitana bella nineta
s´endiumenja amb una garlanda,
agafa els contes per banda
i amb uns passes de vareta,
tipa ja del sempre igual
coqueta i molt discreta
els canvia el seu final.

LA BRUIXA MARUXA
La famosa bruixa Maruxa
té una gran bola de cristall
és bruixa i no té berruga
és moderna i porta xandall.
I abans que canta un gall
amb el príncep ella es fuga,
A què no coneixíeu el detall?

LA CENDROSA VA A LA UNIVERSITAT
Cansada de feina està la Cendrosa
i vol que esdevinga un gran prodigi
que l´allibere d´aguantar el suplici
d´anar amb sabatetes de cristall.
I en compte d´esperar un príncep a cavall
casnada d´endreçar i ser submisa
una solució de sobte improvisa
anar-se´n a estudiar i no al ball.

EN POLZET
Botes de set llegües ja no vol,
per escapar de l´ogre en Polzet
són per no gastar-se un quinzet,
en anar a jugar al futbol.
I com que és llest com una formiga
fent como qui no vol
amb elles ha guanyat la lliga.

ALÍCIA, UNA ATLETA QUE MERAVELLA
Alícia està meravellada
va tot el dia dalt de la bicicleta
entre hores amb la raqueta
a la reina té esglaiada.
N´està cansada del conill
perquè vol ser gran atleta
i no traspassar l´espill.

EL GAT SENSE BOTES
El gat ben empindon-gat
ja no serveix al seu senyor,
ara és gat lliure i ben pagat,
no li resta cap enyor.
I amb coratge i triomfador,
les botes de caminar ha canviat
per un bon ordinador.

EL SOLDADET ÉS UN PLOM
Batega el cor del soldat
mirant la bella ballarina
és tímid i empardalat,
la nineta el fascina.
I ella que és jove i fina,
amb tot el seu aplom
com que és tan divina,
es treu de damunt el plom.

LA BELLA DORMENT VOL DORMIR
La Bella Dorment no vol ni parlar,
porta tot el dia molt enutjada,
un príncep amb un bes l´ha despertada
i ja no la deixa més somiar.
Volia dormir tapadeta amb una flassada,
doncs amb tanta activitat extraescolar
està tremendament cansada.

EL LLOP ESTIMA LES CABRETES
Aquest llop ha esdevingut
gran amic de les cabretes
està la mar d´entretingut
jugant a les casetes.
I com és un tros de pa
aquest llop orellut,
ha esdevingut vegetarià.
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Explicació
COS CENTRAL
Una preciosa fada, un conte
ens vol contar, aguantant una vareta
màgica amb la qual un embruix màgic
llançarà i els contes “ del revés” convertirá.
De la seua gran falda, nombrosos contes populars
prendran vida, per a començar una gran festa
valenciana; les nostres falles.
El primer de tots és un conte famós
que parla d’un soldadet de plom
que vol conquistar una bella ballarina.
La seua bellesa era encisadora,
però la bondat del soldadet fa que la
preciosa ballarina es quede enlluernada
i s’enamore d’ell.
Un altre conte parla d’un jove anomenat Peter Pan,
que amb l’ajuda de tots els seus amics i campaneta
aplegaran al país de “nunca jamás”,
per a encendre un bonic castell de focs artificials
que emplena de color i alegria els nostres carrers.
Somniant, somniant.... arribem al conte on una jove cau
en un maravellós somni faller esperant el petó d’un princep
ben templat. El seu company, el drac, protegirà a la dona
fins que el seu amor vertader aplegue a donar-li un petó
i junts regnen en la falla.
Aladdin i Yasmin freguen molt bé la llàntia perquè puga
eixir el gran geni reporter de la làmpada meravellosa juntament
amb els seus amics “del revés”, que ens informaran a tots els fallers
de la gran festa valenciana: la nostra Setmana Fallera.
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La Gallina i el gall molt contents estan, perquè el 14 de març
per fi ha arribat; junt als seus cants, conten cançons
falleres per animar els veïns a ballar i cantar.
ESCENA PRIMERA
Arrossegada per uns majestuosos cavalls, una gran carabassa
apareixerà; és Ventafocs que a l’orquestra acudirà.
Però sonen les campanes de les dotze de la nit i Ventafocs
nerviosa està. El seu encanteri finalitzarà i tot tornarà a la normalitat.
Amb l’ajuda dels seus amics al princep conquistarà i amb unes sabates
de cristall junts es casaran.
ESCENA SEGONA
Però; què veuen els meus ulls?. Si és la xiqueta
Alicia en terres italianes, que amb l’ajuda dels seus
amics, el gat i el conill, viatjarà per tota Italia buscant
noves aventures i llocs desconeguts, per arribar el día
de la gran festa, on la “ Targa Cecina” l’espera encantada;
envoltada de les cartes, per a començar la desfilada de
carrosses i balls on el colorit i la música alegren els carrers del poble.
ESCENA TERCERA
Des de les branques d’un gran arbre ens trobem
un gegant parlant amb un xiquet; estan parlant de
l’arribada de les falles junt als seus amics: el gat amb botes,
la tortuga i la llebre.
ESCENA QUARTA
Gulliver i els liliputencs entre balls de xaranga
la festa celebraran; la bruixa Maruja contenta els
mirarà entre rialles i cants. Junts ballaran perquè
la festa valenciana han de celebrar.
ESCENA QUINTA
Una festa d’aniversari prompte van a celebrar; és Caputxeta
Vermella amb els Tres Porquets que una festa sorpresa al Llop volen preparar.
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Jocs

TROBA LES 5 DIFERENCIES

SOPA DE LLETRES. TROBA EL TÍTOL DE 4 CONTES
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Acolorir
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Vivències
de la nostra

Falla
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Falla i

Cultura

Setmana Cultural
204 kms, 154 mts. y 24 ctms- El ferrocarril de Serra

E

42

l naixement de la Companyia Minera de Serra
Menera va suposar tota una revolució en els
inicis del segle XX. El projecte ideat per Ramón
de la Sota i el seu oncle Eduardo Aznar contemplava
des de l’extracció de mineral de ferro en un conjunt de
22 mines, 16 muntanyes i 2 demasías entre poblacions
de Terol i Guadalajara, el seu transport al llarg de més
de 204 kms el seu posterior embarque en una elecció
entre set possibles punts.

de pessetes per Tona/Km
transportada. Aqueixa
va ser l’excusa per a construir una nova via fèrria que
transcorria en paral·lel a l’existent en un 85% del seu
recorregut, alguna cosa que va suposar diversos anys de
litigis en els tribunals amb els consegüents retards en
l’execució de les obres d’un ferrocarril que va comptar
amb els millors elements constructius de l’època i sense
escatimar diners ni esforços en la seua execució.

El desenvolupament del projecte va suposar que les
mines començaren a explotar-se en 1905, el ferrocarril
s’acabara en 1907 i, durant 80 anys, fins al seu
expedient de tancament en 1987, un nou embarcadero,
el de Port de Sagunt, anara el punt de càrrega per a
l’exportació d’aqueix mineral.
Anem a centrar-nos en el ferrocarril i les poblacions
per on va discórrer el mateix. En la fase de gestació del
projecte existia una altra línia fèrria, El Central d’Aragó,
que feia molt poc temps que havia entrat en servei, va
intentar fer-se amb el transport del mineral, alguna cosa
que podia fer molt rendible aqueixa línia fèrria. Però
Ramón de la Sota i Pla no estava acostumat al fet que els
seus negocis depengueren de tercers, i menys en alguna
cosa vital com el transport de la seua matèria primera.

El projecte inicial contemplava vari models d’estacions
i caselles, així com l’execució de més de 25 ponts
i viaductes amb estructura metàl·lica. El projecte
inicial ho va presentar l’Enginyer D. Luis Cendoya en
1901 encara que va ser modificat substancialment al
llarg de la seua execució, sent, possiblement, la més
important la de la substitució de la majoria dels grans
ponts metàl·lics per uns altres d’obra construïts en
arcades de fàbrica, amb cadirat de aristones i arcs de
cap, sillarejo en els intradoses de les voltes i cuidada
maçoneria. Les modificacions van arribar entre 1904 i
1905 i aqueixes modificacions han permès que puguem
gaudir de l’espectacularitat dels mateixos dau el baix
manteniment que presentava l’obra de rajola enfront
de la metàl·lica i la seua corrosió enfront de les
condicions climatològiques.

Després de molts intents negociadors no es va arribar
a cap acord i el Central d’Aragó no es va
quedar amb el transport per una diferència d’1 cèntim

Viaductes com el d’Albentosa amb els seus 7 arcs, 45
mts d’altura i 180 de longitud, l’arc central de la qual
va ser volat durant la guerra civil, i posteriorment

reconstruït són d’una gran bellesa en el seu entorn, o
els de els barrancs del Chispo, dels Gats, La Fuensanta
o Valdelobos, així fins a 26.
A açò cal unir els 18 túnels que travessaven diverses
muntanyes reduint la distància del recorregut i que
arribaven fins als 424 mts del de Xèrica. Tots, excepte
els de Valdecebro i Port Escandón, eren per a una sola
via i molts no tenien revestiment interior, sinó que es
deixava la roca vista una vegada excavats, alguna cosa
que podem seguir contemplant avui dia.
Les estacions van tenir dues grandàries, en funció de la
importància de treballs que es feren en els punts triats
per a la seua construcció, sent les principals les d’inici
i fi de terme, Ulls Negres i Port de Sagunt, al costat de
les de Terol-Els Banys i Port Escandón.
La resta eren d’una grandària menor, però totes iguals,
de la mateixa forma que les caselles que servien de
casetes de guardabarreres en alguns punts on els
camins o carreteres es creuaven amb el traçat del
ferrocarril de la Companyia.
D’aquesta forma, qualsevol persona que treballara en el
ferrocarril de la companyia o que fóra traslladat d’una a
una altra estació no tenia problemes per a acostumarse ja que la distribució de totes elles era la mateixa.
Van ser un total de 18 estacions de les quals es
mantenen 15 ja que van desaparèixer la de Port
Escandón, Gilet i la de Port de Sagunt, situada en
l’Albereda,, al costat del Col·legi de Menera.
D’altra banda, la construcció de la via va suposar
l’ús de milers de travesses de roure massisses moltes

d’elles repartides avui en *dia per cases de muntanya
i xalets al llarg de l’antic recorregut del ferrocarril.
Aqueixes travesses eren de 2 *mts de longitud i amb un
cost de 3 de les antigues pessetes per unitat.
Aqueix ferrocarril va prestar el seu servei durant 67
anys, de 1905 a 1972 fins que l’adreça de la companyia,
al·ludint qüestions de necessitat de major transport
ho va clausurar i va negociar amb Renfe el trasllat del
mineral de ferro.
No obstant açò, la robustesa del disseny del
ferrocarril, de les seues estacions, ponts, viaductes i
túnels han permès que, àdhuc després d’haver sigut
desmantellada la via fèrria en quasi tota la seua
longitud, ha permès que s’haja “rescatat” com a via
verda per a caminants, ciclistes i genets com la més
llarga d’Europa amb les seues 174 kms de longitud
i pendent d’arribar fins a la nostra ciutat per a
completar el recorregut inicial.
A totes les persones que van treballar, i fins i tot van
deixar les seues vides, els devem el llegat que ens
van deixar en forma de memòria de la nostra història,
la que van portar des de les terres de Guadalajara i
Teruel per a forjar una nova forma de vida en la nostra
ciutat i permetre amb el temps que les generacions
actuals i futures puguen conèixer més sobre la seua
història recent a través d’un recorregut en els records
d’aqueixos 204 quilòmetres i escaig.

José Luis Martí
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Setmana Cultural

C

om cada any es habitual, la falla La Palmereta celebra la seua tradicional setmana cultural i amb
aquesta ja són 15 anys gaudint de la cultura fallera. Enguany l’exposició l`hem dedicat al Tren Miner de
Serra Menera. L’exposiciò constava d’un recorregut fotogràfic de els orígens del tren i les locomotores
que s’usaven. Totes les fotografies penjades al casal van ser cedides per un amic i veí del nostre municipi José
luis Marti.
L’exposició va ser inagurada el Dijous 13 de Novembre per el nostres representants, Marta Vedriel i Cañaveras i
Alberto Gómez i del Rincón amb la presència de nostres Falleres Majors de Federació Junta Fallera de Sagunt,
Maria i Bea acompanyades pel vicepresident Vicente i vicepresident de comunicació David Pardo i la regidora
de festes Remei.
En aquest apartat explicarem un poquet la història del Tren Miner i els seus orígens.

Viaducte
Albentosa
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Els origens

E

s va denominar Tren Miner al ferrocarril privat propietat de la Companyia Minera de Serra Menera
que, des de l’any 1907 fins a 1972, va transportar la producció de mineral de ferro que s’extreia de
la conca minera situada entre les poblacions d’Ulls Negres (Terol) i Setiles (Guadalajara) i dipositava
en les instal·lacions del Port de Sagunt (València). La companyia ferroviària existent la “Central d’Aragó” va
intentar prestar el servei a l’explotació minera i encara que va emprar tots els seus mitjans a obstaculitzar
el nou projecte de via mètrica (enfront del seu de via ampla), finalment no ho va aconseguir. El Govern va
atorgar la concessió de la nova línia, promulgant-se en les Corts la Llei de 10 de gener de 1902. El Tren Miner
de Serra Menera es va inaugurar en 1907 seguint en la majoria del seu traçat un recorregut paral·lel al tren
de el “Central d’Aragó”. Com a objectiu, la Companyia Minera de Serra Menera”, a més de la construcció
i explotació del ferrocarril, i de l’explotació pròpia de les mines, va tenir també la construcció d’un moll
embarcadero (situat en el Port de Sagunt), destinat a l’exportació del mineral de ferro. Va ser en 1917 quan es
van cedir els drets de l’explotació minera a la “Societat Siderúrgica del Mediterrani”, creada com a filial de
Sierra Menera.

Pont
de Pobla
Valverde
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Setmana Cultural
Les estacions
Nom

P.K.

Ulls Negres

0

Apartador mines i estació

Almohaja

13

Estació

Santa Eulàlia

24

Estació

Cella

40

Estació

Valdecebre

55

Estació

El Port de Escandó

74

Estació

La Pobla de Valverde

86

Estació

Sarrió

96

Estació

Albentosa

108

Estació

Barraques

118

Estació

Begís / Toras

130

Estació

Masades Blanques

Apartador

Caudiel

144

Estació

Xèrica

156

Estació

Canteres de Badía, La Esperança i Valero

160

Estació

Sogorb

164

Estació

Algímia

184

Estació

El Terrer

195

Estació

Viviendes de Gausà
Sagunt
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Funció

Baixador per a personal
203

Estació, molls i carregador

Finalització de
l´activitat minera

E

l 30 de juliol de 1972 va finalitzar el
transport de mineral per part del
ferrocarril de Serra Menera. Després
de quasi tres mesos de paralització, RENFE va
reprendre l’activitat el 24 d’octubre de 1972. En
1983 comença el tancament de la capçalera de
“Alts Forns del Mediterrani”, a Sagunt, client
que absorbia el 20% de les vendes totals de
Serra Menera. El tancament de la majoria de les
instal·lacions de “Alts Forns del Mediterrani”,
en 1984, va suposar una dràstica reducció de les
vendes i el 13 de juny es va sol·licitar la suspensió
de pagaments, admesa pel Jutjat nombre 12 de
Madrid el dia 18. El Pla de Viabilitat establit en
1985 va establir reduir la producció, augmentant
qualitat i les vendes a Ensidesa. Açò va suposar
un sobrecost important per transport.
La memòria de 1986 de Ensidesa anuncia la
reducció de les seues compres en un 80%,
decantant-se per mineral d’importació, de
major qualitat i més barat i provocant la fi de
Serra Menera. En 1987 la Companyia Minera de
Serra Menera va encarregar la valoració de la
desmantelació del ferrocarril i amb l’import
obtingut es va indemnitzar al personal.

Estacions: Port de Sagunt/ Los Baños/ Caudiel
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Setmana Cultural
En la actualitat

D

esprés de la clausura del ferrocarril es van alçar les vies i el seu material mòbil encara vàlid va ser
reutilitzat per altres ferrocarrils de via estreta nacionals. En 2002 va començar la seua recuperació
com a “Via Verda”, havent-se conclòs l’últim tram en la primavera de 2008. Els projectes prometen
ampliar el recorregut fins a Sagunt i la seua connexió amb la ciutat de València. La Via Verda d’Ulls Negres
en el seu tram valencià des de Barraques (Castelló) fins a Algímia d’Alfara (València), ha sigut escomès per la
Generalitat Valenciana. En ella s’ha respectat el quilometratge original amb la qual explicava la via minera,
amb la idea de preservar-ho i amb la previsió que en un futur, quan la Via Verda s’acabe d’executar en tot
el seu trajecte, existisca una unitat quiilométrica entre tots dos trams amb un recorregut de quasi 200 km.
Així doncs, el km 0 estarà en les mines d’Ulls Negres (Terol) i el km 203 en el Port de Sagunt. (València).
Actualment, a més del tram que ací es descriu existeixen altres 92 Km per terres de Terol fins a la localitat de
Santa Eulalia, la qual cosa la converteix en la via verda més llarga d’Espanya amb 162 km continus.
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Faller d´ honor
Jorge Rodríguez Gramage
President de l´Excel· lentíssima Diputació Provincial de València

Col· laboradors
Cristaleria Gallego
Cristaleria Cerezuela
Transportes Pedro Huguet
Bar Colón
ESEI Servicios infrmáticos
Tageal
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Col·laboracions

Literàries

És important contar contes?
Els contes i la Literatura de tradició oral.

E

ls primers contactes dels xiquets i les xiquetes amb la llengua literària han sigut, durant segles, per
mitjà de la literatura de tradició oral, si acceptem que és literatura qualsevol comunicació verbal
transmesa amb una intencionalitat estètica, la qual es tradueix en la voluntat del narrador de divertir
els que escolten, de fer-los riure, fer-los plorar... Per tant, pot ser literari el relat d’un fet que succeïren
realment. l’explicació d’una desgràcia, d’una aventura afortunada, un fragment de la vida d’una persona, etc.
Jo vaig tenir la sort de viure una època en la qual era costum, les nits d’estiu, eixir a la fresca i reunir-se amb
algunes persones del veïnat. Recorde que les més menudes estàvem deleroses que arribara la nit per seure
al brancalet de pedra, de la casa on quedàvem, i escoltar les magnífiques històries que ens contava Paquita,
una veïna que tenia el do de la paraula i una rialla contagiosa. Unes nits contava històries per riure; altres,
tocava posar-nos els pèls de punta contant històries de por, i moltes vegades eren aventures o succeïts
protagonitzats per persones que coneixíem del poble o de les alqueries dels voltants. Qualsevol conte o
història era bona per fer d’aquelles nits un temps màgic. I és que les persones estem àvides de paraules. Per
això ens agraden tant els contes.
Un bon conte és una preciosa construcció feta de paraules. En tot el món, els xiquets i xiquetes demanen que
els conten contes sobre tot a l’hora de dormir. Per què serà? L’escriptor Paul Auster afirmava que els xiquets i
xiquetes necessiten els contes per a viure igual com necessiten el menjar. Són una necessitat vital per a ells.
Des dels primers anys de vida, els infants necessiten prendre algun aliment o vitamina que els ajude a
construir una estructura sòlida per al desenvolupament de la seua fantasia i per reforçar la seua capacitat
d’imaginació, dues facultats mentals ben importants per a la vida d’una persona.
Per a què contar contes?
Hem de ser conscients que quan contem contes als xiquets i xiquetes estem fent-los un gran regal, estem
obrint-los les portes per descobrir altres mons diferents al seu, i estem ajudant-los a conèixer-se millor
mitjançant la identificació amb alguns personatges.
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Paco Abril, escriptor, contacontes i especialista en Literatura infantil i juvenil, assegura que quan els contem
contes, estem oferint-los uns dons que responen a les seues necessitats. El primer do que el oferim és
l’afecte.
Els humans naixem amb una gran necessitat d’afectivitat. Necessitem sentir-nos volguts. Per tant, quan
dediquem un temps a contar un conte a un xiquet o xiqueta li estem demostrant que el valorem, que li
oferim una part del nostre temps perquè l’estimem. És una prova d’amor. Deia Goethe que sentir-se estimat
dóna més força que sentir-se fort. Per això, si pensem en la nostra infantesa i recordem a la persona que ens
contava contes, experimentarem un sentiment de gratitud i un vincle afectiu tan intens que perdurarà per
sempre.
Però, a més de satisfer la necessitat afectiva, els contes ofereixen el do del descobriment de la realitat.
Per la seua varietat temàtica, d’ambients, de situacions i de personatges, els contes mostren un ventall de
possibilitats que en la vida quotidiana dels infants possiblement no haurien imaginat mai. A partir d’un
conte, podran conèixer la bondat o maldat d’alguns personatges, les dificultats que poden sorgir en la vida
d’una família, la forma d’abordar els problemes i les lluites per l’existència entre els homes i els animals, els
diferents tipus de vida que es poden donar en societats diverses, i com es poden veure les coses mitjançant els
ulls de la fantasia.
Fades, gegants, bruixes o nanets, ajudaran a comprendre molt millor tot allò que realment existeix però que
és difícil explicar als més menuts, si no és d’aquesta forma. A segons quines edats, un fet natural pot ser més
incomprensible i fantàstic que el fet que un llop es pose a parlar.
A qui escolta un conte no li importa que l’acció es desenvolupe sota la mar, en un bosc encantat o en un país
inexistent. Tampoc li importa que els seus protagonistes siguen animals que parlen o arbres que caminen.
Allò que realment importa és la veritat que impregna la història i el missatge que es transmet. Els contes
tenen el poder d’apropar-nos a la veritat de la realitat i al coneixement de nosaltres mateixos.
Però al mateix temps, els contes permeten alliberar-se de la tensió que pot produir la realitat. Poden allunyar
de l’opressió que poden suposar les normes, les imposicions, els retrets o les pors de la vida quotidiana dels
xiquets i xiquetes. Paco Abril afirma que els contes ofereixen el do de la fuga, perquè proporcionen ales per
poder escapar i volar cap al regne de fantasia, cap a altres mons desconeguts on no existeix allò que els
angoixa i oprimeix. Per tant, els contes alleugerixen les penes. Rudyard Kipling ja deia “les paraules són la
droga més poderosa utilitzada per la Humanitat”. Totes les persones hem experimentat, alguna vegada, les
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diferents emocions que ens pot produïr una paraula que ens han dit en un determinat moment. Una sola
paraula pot: encoratjar-nos, humiliar-nos, alegrar-nos el dia o entristir-nos.
En el regne de fantasia dels contes, els xiquets i xiquetes sovint es veuen reflectits com si estigueren mirant-se
en un espill. Quan escolten com altres personatges estan passant per la mateixa situació o tenen les mateixes
preocupacions que ells, es genera un procés d’identificació. Aleshores, eixos personatges i les situacions per
les quals passen, els donen les claus per entendre allò que ells mateixos estan
sentint. La raó per la qual moltes vegades demanen que els conten una i una
altra vegada el mateix conte, no és banal. Pot
ser troben en eixa història una identificació
amb algun personatge, l’explicació a allò
que no entenen o un alleujament dels
seus temors. Pot ser descobreixen
un personatge que té por com ells,
o que se sent desemparat com
ells, o que té gelosia del germà
menut, com ells, etc. Necessiten
escoltar moltes vegades eixe
conte per tranquil·litzar-se.
Perquè pensen que de la mateixa
manera que els protagonistes del
conte aconsegueixen resoldre
els seus problemes, també
ells tindran la possibilitat de
resoldre els seus conflictes.
Per això, és molt important
que els contes per a infants
acaben bé. L’escriptor Gustavo
Martín Garzo assegura que el
final feliç és una opció moral, però
sobre tot amorosa. Cal remarcar
que l’opció del final feliç no té res a
veure amb la ximpleria, ni amb evitar
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als xiquets i xiquetes la duresa d’algunes situacions que també trobaran en la vida real. El final feliç suposa
que podran conèixer l’existència de problemes greus i situacions ben difícils, però sempre trobaran la manera
de resoldre’ls i d’alliberar-se. Descobriran que tots els problemes tenen solució.
Un altre do que ofereixen els contes és el desig lector. Si als xiquets i xiquetes els oferim contes que els
agraden, quan aprenguen a llegir desitjaran buscar en els llibres històries tan apassionants com els contes que
escoltaven quan eren més menuts. El meu cas personal és un exemple d’aquest do. Jo em vaig aficcionar a la
lectura gràcies a la meua iaia Maria, una persona que a penes sabia llegir ni escriure, però la meua iaia era una
extraordinària narradora de contes. Quan ella començava a contar, “Pos senyor, hi havia una vegada....”, el
món real desapareixia davant dels meus ulls i m’endinsava en el món de fantasia cap a on ella em transportava
amb la seua veu i les seues paraules. Assegudes a la vora del foc, durant les vesprades d’hivern, la meua iaia
m’emocionava amb els seus contes i la seua alegria. Així que, quan ella se’n va anar pel camí de les estrelles,
jo em vaig quedar òrfena del seu amor i de les seues històries. Aleshores, vaig buscar en els llibres històries
semblants a les que ella em contava. I vaig trobar uns llibres fantàstics. Després, ella m’ha acompanyat sempre
quan he sigut jo qui ha contat contes als xiquets i xiquetes. L’expressió de les seus caretes m’han fet moltes
voltes d’espill on em veia a mi mateix quan jo escoltava fascinada els contes de la meua iaia.
Finalment, direm dels contes que ajuden a desenvolupar la imaginació, un altre do ben important. Pensem
que tot allò que ha segut creat per la mà dels humans, tot allò referent a la cultura, ha estat producte de la
imaginació, com els contes. Sense imaginació la humanitat no haguera pogut eixir de l’estat animal. Conten
i diuen que una vegada una senyora, que va assistir a una conferència d’Albert Einstein, es va apropar a
l’eminent científic per demanar-li consell. Tenia un xiquet molt intel·ligent i volia saber què podia fer per a
que arribara a ser un gran científic. Aleshores, Einstein li va respondre: Alimente la seua imaginació, conte-li
molts contes.
Nosaltres seguirem també el consell d’Einstein i contarem molts contes als nostres xiquets i xiquetes perquè
es senten estimats i valorats. Perquè tinguen una infantesa feliç i arriben a ser persones afectives, amb un
gran bagatge cultural, creatives, sensibles, optimistes, valentes i solidàries.

Anna Ballester Marco
Professora de secundària, contacontes i especialista en literatura infantil i juvenil
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Un dia, un xiquet

D

iumenge. Quasi migdia. L’escriptor va eixir a la porta del carrer. Ho feia de tant en tant per evitar el
dolor de coll que sentia quan passava moltes hores davant de l’ordinador. Quasi de seguida va veure
el xiquet. Tindria set o huit anys, la cara morena i redona, el cabell llis i punxegut i els ulls grans i

redons.

--Vosté és escriptor?—va preguntar.
--Sí.
--I vosté sap escriure històries de xiquets?
L’escriptor va estar a punt de contestar que, normalment, escrivia llibres en què els infants eren els
protagonistes. En fi, això que sol anomenar-se literatura per a infants i joves. Però, es va contenir. Així que tan
sols va respondre amb un «sí» bastant enterbolit.
Aleshores el nanet va posar el cap de gaidó i va preguntar com qui no vol la cosa:
--I vosté podria escriure una història sobre mi?
A l’escriptor li van fer gràcia les paraules del xiquet i, per això, va estar a punt d’esclatar un riure; però se
l’engolí. No era cas que el nanet creguera que tractava de ridiculitzar-lo.
--No sé res de tu--va explicar l’escriptor amb un somriure--. Per escriure això que dius, hauria de saber moltes
coses que no sé.
El xiquet parpellejà tres vegades seguides. Després, murmurà:
--Em diuen Carlitos Flores i a la meua àvia li diuen Casimira Fuentes. I en ma casa hi ha una finestra ampla
i des d’allà puc veure ma mare, mon pare i el meu germà. Ah! I també, soldats, gent que corre, gossos que
lladren i l’arbre màgic on viu la malvada Pisadeira.
El nanet va recuperar l’alé i, de seguida, va tornar a preguntar:
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--Ara ja podrà escriure la meua història?
A l’escriptor se li amuntegà, sense cap ordre, la informació del xiquet. Això dels pares i del germà tenia una
miqueta de sentit. Però, soldats? Gent a la carrera? Un arbre màgic? Pisadeira? I qui era Pisadeira? I tot això a
través d’una finestra ampla?
--Ehem! Ho intentaré; però hauràs de deixar-me uns quants dies...
L’escriptor va seguir amb la vista els passos del nanet fins que aquest es va perdre en l’interior de la portalada
de l’últim edifici del carrer. Després, entrà en casa i continuà teclejant la història d’un cocodril que anava
curt de vista. Però, en acabar el capítol, la imatge i les paraules del nanet ompliren el cervell de l’escriptor.
Així que intentà començar una altra història amb Carlitos Flores de protagonista. A la segona línia, guardà el
document i ho deixà córrer. Realment, no sabia com enllaçar els interrogants que havia deixat caure, com si
res, aquell monyicot.
Dilluns, cap a les deu del matí, l’escriptor es va dirigir a l’edifici on havia perdut de vista el xiquet. Va
considerar que Carlitos Flores estaria a l’escola. Va mirar els noms afixats al costat dels timbres. Va prémer el
que deia Casimira Fuentes.
--¿Quién és?--la veu va sonar una miqueta cascada.
Va intentar, de manera telegràfica, explicar que era un escriptor, que havia conegut Carlitos, que volia parlar
amb la seua àvia...
A la fi, li obriren la porta del carrer. Pujà a peu els graons que duien al segon pis. A la porta l’esperava una
dona gran, amb un vestit ple de floretes, el cabell blanc i recollit al tos, la cara morena, arrugada sobretot a
l’altura dels ulls i de la boca.
--¿Qué quiere saber?--preguntà la dona.
L’escriptor, a la mateixa porta, resumí la conversa amb el xiquet. En acabar, la senyora afixà la mirada en terra
i murmurà:
--Este nieto mío tiene mucha imaginación, ¿sabe usted?
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I continuà:
--Pase usted y siéntese. Y perdone que no le haya invitado antes a pasar.
L’escriptor va escoltar amb tot l’interés el referit de la dona. Quan va acabar de parlar, tenia una idea bastant
clara d’allò que pensava escriure.
«Carlitos Fuentes és un xiquet menut, amb la cara morena i redona. Els seus ulls grans i redons semblen
preguntar de manera continuada quan vindran els seus pares i el seu germà gran. Sempre que guaita la
finestra que dóna als edificis d’enfront de sa casa, els veu enterbolits, mig esborrats entre les parets o
reflectits sobre els vidres de les finestres veïnes. De vegades, la mare mou un braç; d’altres, el pare i el germà
gran enlairen els barrets de palla i els remenen enlaire.
Carlitos Fuentes, quan els veu, es recolza sobre l’àmpit de la finestra. Els conta que va a l’escola, que ha
aprés a parlar com la gent del poble, que juga a futbol amb un amic que li diuen Martí, que el mestre
assegura que sap dibuixar molt bé, que l’àvia treballa fent neteja en unes oficines on hi ha gent que empra
jaqueta i corbata, que quan siga gran serà mecànic de cotxes i d’avions...
Però, de vegades, abans que acabe de contar més coses, els pares i el germà gran desapareixen de sobte.
Quasi sempre s’esfumen quan les llàgrimes li rellisquen galtes avall. Per això, quan sent que les llàgrimes
intenten vessar, es torca els ulls amb les mànegues de la camisa. També solen desaparéixer quan l’àvia el
crida per berenar o per sopar o quan la veïna toca la porta per demanar safrà o sal. Perquè la veïna té la
memòria curta i sovint s’oblida de comprar allò que necessita.
Algunes vegades, al costat dels pares i del germà gran, apareixen imatges estranyes. Veu uns soldats
que criden molt, uns camions enormes, unes fogueres que envolten els vidres o les parets, unes persones
menudes i engolides que corren desesperades, uns gossos que lladren molt...
L’àvia, en més d’una ocasió, li diu que totes les imatges que veu, també les dels pares i del germà gran, són
de la guerra, que tracte d’esborrar-les del seu cap i que tanque la finestra o vindrà la Pisadeira, la bruixa
que viu penjada d’un arbre màgic i vola per damunt de les teulades. La Pisadeira entra per les finestres i
lliga els xiquets que no obeeixen a les àvies per tal que no puguen anar a l’escola, fer-se grans i arribar a ser
mecànics de cotxes o d’avions.»
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L’escriptor va saber per l’àvia Casimira que el nét, vingut com ella d’un país en conflicte d’Amèrica Central,
recordava vagament algun dels episodis de guerra, els episodis més tristos i cruels que pot viure una criatura.
Estava clar que, si acabava escrivint un conte dedicat al xiquet, aquestes idees les hauria de plasmar d’alguna
altra manera. Sí. No era cas d’explicar-li que els pares i el germà gran havien perdut la vida allà, segurament
entre el fragor i l’estrèpit de la mateixa guerra, al costat d’altra gent espaordida i desesperada, en un poble
menut on, després dels crits i dels sorolls, només s’escoltaven els lladrucs lúgubres dels gossos...
«Quan l’àvia l’adverteix, el xiquet calla perquè tem la Pisadeira. No voldria de cap de les maneres que la
bruixa entrara per la finestra, el lligara amb cordes i l’impedira anar a l’escola, jugar a futbol amb l’amic
Martí, dibuixar vaixells pirates o dinosaures o muntanyes plenes de pins. O, encara menys, que les cordes
de la bruixa no li permeteren fer-se gran per a ser mecànic de cotxes o d’avions. Però, al mateix temps, sap
que l’única manera de veure els pares i el germà gran i contar-los el que fa i el que desitja fer és obrint la
finestra del saló. »
L’escriptor deixà d’escriure aquelles poques ratlles i isqué al carrer. Esperà que Carlitos Fuentes apareguera
des de la cantonada.
--Hola, Carlitos.
El xiquet va anar directament al gra.
--Ja ha escrit un conte sobre mi?
L’escriptor dubtà. A la fi, va improvisar:
--Alguna cosa tinc escrita. Però encara he de parlar amb la Pisadeira. Saps? No és fàcil de convéncer perquè té
por que li lleve les cordes que utilitza.
El xiquet obrí el ulls de bat a bat:
--Ha vist la Pisadeira?
L’escriptor hagué d’esprémer les neurones per tal de continuar improvisant:
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--Sí. L’he vista; però, ja et dic, té por. Sense
les cordes, ja no seria bruixa i, fins i tot,
hauria d’abandonar l’arbre màgic i marxar
a un altre país.
Carlitos posà el cap de gaidó. Va fer un
somriure.
--Si la Pisadeira se’n va, podré guaitar la
finestra i l’àvia no em renyarà.
L’escriptor s’aventurà sense saber on aniria
a parar.
--Tu saps tancar els ulls?
--Sí.
--I saps tancar els ulls i, alhora, imaginar
coses?
El xiquet va preguntar:
--Quines coses?
--Mmmm! Jo, per exemple, si tanque els
ulls puc veure un riu, una muntanya, uns
cérvols... Ah! I també, mon pare i ma mare.
Carlitos doblegà els llavis i es rascà els
camals dels pantalons.
--Jo no he de tancar els ulls—va dir--.
Jo veig mon pare i ma mare amb els ulls
oberts des de la finestra de ma casa. I
també el meu germà.
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A continuació, sense acomiadar-se, caminà en direcció a l’últim edifici del carrer.
«Carlitos Fuentes voldria guaitar la finestra, veure i parlar amb els pares i amb el germà sense l’amenaça
de la Pisadeira. Per això parla amb un home, un escriptor que entén de bruixes, de bruixots i d’altres éssers
malvats. Potser, l’escriptor sàpiga alguna fórmula màgica capaç de derrotar la Pisadeira. D’aquesta manera,
l’àvia no haurà de renyar-lo cada vegada que guaite la finestra.
L’escriptor li diu que parlarà amb la bruixa i farà tot el que puga per llevar-li les cordes que porta per lligar
els xiquets. Si ho aconsegueix, la bruixa perdrà tots els poders, abandonarà l’arbre màgic en què viu i haurà
de marxar a un altre país, tan allunyat, que ni tan sols apareix als mapes.»
L’endemà, de matí, abans que la senyora Casimira Fuentes marxara a fer neteja, l’escriptor tornà a la casa.
Segué en una de les cadires que hi havia a la saleta i explicà a la senyora Casimira Fuentes el que havia pensat.
I l’àvia ho va considerar i va dir:
--Ándele. Puede que le venga bien a mi nieto.
A migdia, tornà a esperar l’arribada del xiquet. Però, ara, l’escriptor duia dues cordes bessones que havia
comprar de la ferreteria.
--Hola, Carlitos--va començar dient l’escriptor--. Ja he parlat amb la Pisadeira.
Tot seguit li va mostrar les cordes i va afegir:
--La bruixa ha perdut els poders, ha marxat de l’arbre màgic i ningú sap en quin país viurà des d’ara.
El xiquet va mirar alternativament les cordes i l’escriptor.
--Abans de marxar m’ha dit que no òbrigues les finestres els dies que faça fred--va continuar l’escriptor--.
Eixos dies podràs veure els pares, el teu germà i tota la resta a través dels vidres.
Aleshores, Carlitos Fuentes murmurà:
--Anit vaig aprendre a tancar els ulls com vosté em va dir.
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Com que l’escriptor no sabia per on anava a eixir el xiquet, el mirà i esperà que continuara.
--Sap? Amb els ulls tancats, també vaig veure els meus pares, el meu germà, els soldats, la gent que corre i els
gossos que lladren. Ah! I també vaig veure la Pisadeira. Però, si ja se n’ha anat, aquesta nit ja no la veuré.
--Exacte--va apuntar l’escriptor.
El xiquet, abans de dirigir-se a sa casa, va afegir:
--El meu amic Martí m’ha dit que això que veig es diuen records.
--El teu amic té raó.
--Però jo no voldria que els records s’esborraren de la memòria... Per això tancaré els ulls cada nit abans
d’anar-me’n a dormir.
L’escriptor, que creia saber molt sobre moltes coses, s’adonà que la vida havia endurit i madurat el cervell
d’aquell xiquet que ara el mirava amb els ulls enrogits. Per això, l’escriptor li posà una manassa sobre el
cabell punxegut i, després d’agafar tot l’aire, murmurà:
--Això és. No t’oblides de tancar els ulls.
«A la nit, Carlitos Fuentes tanca els ulls i conta als pares i al germà que l’escriptor ha aconseguit véncer la
Pisadeira. També els diu que, potser, algun dia els llegirà una història en què ell és el protagonista...»
L’escriptor va tancar i guardar l’arxiu. No va ser capaç d’acabar la història.

Enric Lluch
Escriptor i membre del Consell Valencià de Cultura
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L´arbre nu
Els arbres de la placeta
s’ho xarren quan cau la nit
de la vida que s’hi escola,
d’esperances i neguits.
—Per què jo no tinc cap fulla?
Per què vaig tan despullat?
Per què els altres sí que mostren
el seu fullam verd, flamant?
Fins i tot la buguenvíl·lea
ompli de pètals les flors
reptant sense cap vergonya
la fama de la tardor.
L’arbre nu plora i plora,
només és un esquelet
de branques fràgils i seques
sense gens de por al fred.

Tots els companys el consolen,
cadascú una veritat:
—Com sabrien que l’estiu
ha finit, ja s’ha acabat
si no fóra perquè et quedes
sense fulles, despullat?
—Estrenaràs fulles noves
quan l’hivern haja partit
i, en entrar la primavera,
renaixeran flors i fruits.
—Gràcies a tu en els llibres
poden pintar la tardor.
Alegra’t perquè et coneixen!
Oblida tanta tristor!

Fina Girbés
Poeta i tècnica lingüística de l’Ajuntament d’Algemesí
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La nostra València immortal i inmaterial.
La im(mortalitat) de la cultura...
La immortalitat de la nostra festa

C

om es pot explicar que les Falles no són quatre dies? Com explicar que és necessari cremar els nostres
monuments encara que estos impliquen un any d’incansable treball? Com explicar la necessitat
de compartir un 9 d’Octubre en un solar anomenat casal? Com explicar que les Falles són sinònim
d’emoció, de cultura, d’història? És una tasca complexa, difícil i àrdua, ja que les Falles no representen
únicament una experiència. Darrere d’elles es troba emmascarada una història col·lectiva, un passat, un
present i un futur que fa referència a la nostra història viva com a valencians.
Tal com expressa la UNESCO, la salvaguarda i protecció del nostre bagatge cultural i tradicional és el sentit
final que dóna origen a la identificació que els valencians fem de les Falles com a part de la nostra història.
Podria resultar complex i contradictori observar que darrere de la majestuositat de la festa (monuments,
desfilades, música, flors, focs artificials...) es troba la naturalesa “immaterial”.
L’explicació a tal qüestió transcendeix els arguments evidents i racionals, perquè se sustenta en l’emoció i el
compromís amb les arrels de mantindre viu –per mitjà del patrimoni material– tot aquell conjunt de tradicions,
culturals i socials, que han possibilitats definir-nos com a poble. Tot el ritual col·lectiu que aconsegueix
expressar la idiosincràsia del poble valencià. Un poble viu, viu gràcies a la perpetuació del ritu, de la tradició
com a manifestació i expressió cultural. És per això que els quatre dies són una mínima representació, encara
que significativa, del gran compendi cultural, social i personal que subjau a la nostra festa.
Els quatre dies –diuen alguns fallers– són la festa gran. Servisquen estes línies per a expressar la nostra
disconformitat amb tal idea: la festa gran són tots els dies de l’any –diuen els valencians–, una festa
carregada de treball, de germanor, de col·laboració, d’inclusió, d’esforç i de família. Són nombroses les
comissions falleres que van deixar de ser-ho per a començar a ser una família, i és ací on formar part d’una
comissió comença a ser realment significatiu per a la vida dels fallers. Quan el símbol de l’estendard deixa de
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ser un símbol i es converteix en una icona, en un ancoratge, quan el casal deixa de ser un local on reunir-se i
es converteix en la llar en què compartir experiències, on créixer, on desenvolupar-se, inclús on plorar.
Una “llar” representativa per al barri, un punt de trobada on convergeixen persones de diferents llocs, amb
distintes ideologies, amb gustos dispars, però amb eixe “punt en comú”: l’amor per les Falles.
Per això, estimat lector, les Falles són patrimoni immaterial, perquè
València no sols ofereix el monuments, els seus colorits vestits, la
seua sonora i alegre música de dolçaina i tabal, no sols es guarneix
amb flors. Tot això és el llenguatge que emprem per a contarlos el nostre passat com a poble, les nostres emocions com a
valencians i la nostra cultura com a fallers.
“S’entén per “patrimoni cultural immaterial” els usos,
representacions, expressions, coneixements i tècniques
–junt amb els instruments, objectes, artefactes i espais
culturals que els són inherents– que les comunitats,
els grups i en alguns casos els individus reconeguen
com a part integrant del seu patrimoni cultural.
Este patrimoni cultural immaterial, que es
transmet de generació en generació, és recreat
constantment per les comunitats i grups en
funció del seu entorn, la seua interacció amb
la naturalesa i la seua història, infonent-los un
sentiment d’identitat i continuïtat i contribuint
així a promoure el respecte de la
diversitat cultural i la creativitat
humana.”
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De tal manifestació es dedueix i es deriva la inherent naturalesa immaterial de les Falles.
Són nombroses les famílies valencianes que en narrar una part de la seua història han de fer menció a la
presència en una comissió fallera. Són moltes les dones i els hòmens valencians que en tindre un fill o filla
apunten al cens de la falla a eixe xiquet de bolquers, inclús abans d’haver nascut. Ser faller és un poc més que
estar apuntat en un cens: és comptar en la teua història personal amb un bagatge d’experiències entorn d’una
comissió, entorn d’una falla.
Un exemple d’això és el temps que una família de fallers dedica a treballar i lluitar per la seua comissió, així com
els múltiples reconeixements que tenen en les seues cases: recompenses a anys de treball, de dur treball per
promoure, cuidar i perpetuar de generació en generació no sols una festa, una festa que es guarneix de cultura.
I és que, potser les Falles, l’amor per les Falles, no es transmet de forma oral? No és cert que la nostra festa
no gaudeix ni representa un art, i que entorn d’això es genera un ritual col·lectiu en què durant quatre dies
(els dies més significatius) tots ens sentim valencians, amb independència de ser fallers o no, i tot el món es
llança als carrers del seu barri a viure en comunitat la seua festa gran: les Falles.
Permeten-me, que especifique “el seu barri”. Qualsevol barri que es pree, compta amb la seua falla, “la
falla del meu barri”, i és allí entorn a la revetla, a la música i al monument on el barri pren vida. Perquè
si les comissions estan constituïdes per fallers i falleres, les Falles són de tots els valencians (fallers o no
fallers), però en eixos quatre dies tots i cada un de nosaltres acudim amb la nostra brusa, el nostre mocador
i ens emocionem davant del so d’una mascletà. I dic so..., perquè mai no experimentarem soroll, sinó so
acompanyat d’emoció, perquè vam aprendre que si les Falles són alguna cosa són això: emoció.
Totes les comunitats presenten i tenen com a trets definitoris i distintius els seus propis rituals, que els
permeten compartir significats respecte a què és i com són determinades experiències. Nosaltres, els fallers,
tenim la nostra: les Falles. Les Falles en si mateixes representen un ritual del qual qualsevol visitant potser
participe, ja que estes inviten i arrepleguen amb els braços oberts a tot aquell que desitja formar-ne part.
València en Falles! València sempre està en Falles, perquè les Falles són València.

Lorena Andrés Soto
Psicòloga. Professora del Departament de Ciències de l’Educació de CEU Cardenal Herera
67

Programació
6 de juny de 2015
Acte de nominació dels nostres representants de
2016, Marta i Alberto.
18 de setembre de 2015
Proclamació de la nostra Fallera Major, la
senyoreta Marta Vedriel i Cañaveras i del president
de la nostra comissió en la plaça del Pilar.
25 de setembre de 2015
Proclamació en el Saló de Plens de l’excel·lentíssim
Ajuntament de Sagunt de les Fallres Majors de
Federació Junta Fallera de Sagunt.
26 de setembre de 2015
Exaltació de les Falleres Majors de Federació Junta
Fallera de Sagunt al Teatre Romà.
25 d’octubre de 2015
Concurs de Paelles de Federació Junta Fallera de
Sagunt a Gilet.
Del 12 al 15 de Novembre de 2015
XV Setmana Cultural celebrada al nostre casal, la
qual tractava sobre el tren miner de serra menera.
3 de gener de 2016
Visita dels Reis Mags al nostre casal.
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23 de gener de 2016
A les 19:30 hores, a la Casa de Cultura del Port
de Sagunt, presentació de les Corts d’Honor i de
la nostra Fallera Major. A les 22:30 hores sopar al
Restaurant el Faro.
6 de febrer de 2016
Concurs de play-backs majors de Federació Junta
Fallera de Sagunt.
7 de febrer de 2016
Concurs de play-backs infantils de Federació Junta
Fallera de Sagunt.
12 de febrer de 2016
Nit d’Albaes corresponent al nostre sector.
13 de febrer de 2016
Tradicional sopar de germanor.
20 de febrer de 2016
Acte de la Crida, realitzada per la Fallera Major
de Federació Junta Fallera de Sagunt, la senyoreta
Beatriz Alòs i García, al Centre Cívic. Seguit del
Lliurament de Racompenses als fallers de les
diferents Comissions.
27 de febrer de 2016
Cavalcada Fallera al nucli de Sagunt.

Programació
28 de febrer de 2016
Repartiment de regals als nostres socis.

18 de març de 2016

5 de març de 2016
Cavalcada Fallera al nucli del Port de Sagunt.

A les 7:30 hores despertà pel nostre barri.
Parc infantil a partir de les 12:00 hores a la plaça, i
per la vesprada berenar per als més xicotets.
Per la nit, a les 23:30 hores nit de ball.

12 de març de 2016
A les 19:00 hores berenar per als nostres socis al
casal.

19 de març de 2016

14 de març de 2016
Nit de la Plantà.

A les 11:00 hores Ofrena de Flors a la Mare de Déu
dels Desemparats.
Per la nit, a les 22:00 hores cremà de la Falla
Infantil i a les 00:00 hores cremà de la Falla Gran.

15 de març de 2016
A les 7:30 hores despertà pel nostre barri.
Per la vespadra, cercavila per Gilet i Faura.
Per la nit, a les 23:30 hores orquesta “Nuevo
Talismán”.
16 de març de 2016
Per la vesprada, recollida de premis i cercavila pels
carres de Sagunt.
Per la nit, a les 23:30 hores play-backs en la nostra
plaça.
17 de març de 2016
Per la vesprada, cercavila pels carrers del Port de
Sagunt.
Per la nit, a les 23:30 hores nit de ball.
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Socis col· laboradors
Francisco Alberola
Cristina Alcaide Peris
Fernando Aldecoa
Virginia Alegre
Mª Carmen Alegre Sixto
Nieves Álvarez
Isabel Ángel Belles
Faustino Anreus Casado
Francisca Antón Rotgla
Concepción Arán Tercero
Miguel Ángel Argente
Jesús Felipe Argiles
Carlos Ariño Espinosa
Isabel Arnau Carralero
José Enrique Arres
Bar Babbel
Javier Badenas Sánchez
Pascual Badía
Berta Badía Herraíz
Santiago Badía Herraíz
Vicente Ballester
Manuel Ballester Fuertes
Juan Ballester Jurado
José Francisco Ballester Navarro
Andrea Barreda Escribá
Filo Bermejo
Avelino Biosca
Victoriano Blasco
Yolanda Blasco
Manuel Blasco Arnalte
Francisco Blasco Tramolleres
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Maria Del Mar Bolos García
Francisco Bolós López
Pilar Bolumar Raro
Roque Borrás Martínez
Eduardo Broseta Dueñas
Juanita Caballero Zálvez
Pepe Cabañas
Mª Dolores Calderaro Hervás
Mª José Calderaro Hervás
Paquita Calderaro Hervás
Francisco Calvo
Rafael Cambra Martí
Alicia Cañaveras Cayuela
José Carot Sanchis
José Luis Carrillo Aguado
Mariví Casado Martínez
Antonio Casado Perales
Enrique Casanova
Begoña Castelló
Cesareo Castelló
Victoria Castelló
Alonso Cayuela Martínez
Isabel Cayuela Peréz
José Constancio Cayuela Peréz
Lola Cencerrado Plasencia
Pedro José Cerdá Cayuela
Patricia Cintas Bermúdez
Iluminada Cintas Rubio
Maruja Cintas Rubio
Establecimientos Clavel
Sara Colóm

Ramón Colomer
Pilar Conejos
José Contreras
Ramón Corbatón
José Vicente Corresa
Marta Costa Palmero
Mª Luisa Crespo González
Asunción Cruz
Fina De Encarnación
María De Encarnación Escudero
Mª Teresa De La Fuente Fernández
Mª Eugenia Del Rincón Carbó
Fani De Llago De Llago
Adoración De Llago Díaz
Escolástica De Llago Díaz
Lucía Díaz Aguilar
José Antonio Domingo
Esteban Domingo Soriano
Celia Domínguez
Clara Domínguez Castellano
Isidro Doñate
Tasca Doñate
Asunción Edo
Francisco Elvira
Juan Enguídanos
José Escriche Corrales
Carlos Fernández
Trinidad Fernández
José Antonio Fernández Herraíz
José Antonio Fernández Rosa
Juan Ramón Ferrandis

Inmaculada Flores García
Pablo Fraj
Antonio Miguel Francés López
Javier Frías
Andrés Fuertes López
Justo Gallego
Pilar Gallur
Guillermina Galván
Miguel Garcerá Peñarrocha
Ana Belén Garcerá Sánchez
Alicia García
Amparo García
Encarnación García
Yolanda García Calderaro
Ana Mª García Castelló
Cristina García Cuenca
José Javier García Salvador
Isabel García Sánchez
Francisco Gauchía
José Luis Gil Aspas
Mª José Giménez Rodríguez
Valentina Giménez Giménez
Carlos Javier Gómez Fernández
José Gómez Luca
Alberto Gómez Del Rincón
Anabel Gómez García
Óscar Gómez García
Óscar Gómez Sánchez
Francisco González
Mª Amparo González Morillas
Eduardo González Sánchez
Vicente Guijarro Gómez
Francisco Hernández
Luis Hernández

Marcelino Herranz
Mª Teresa Herranz Perales
Venancio Intxaurraga Cea
Frutos Secos Iratxe
Diego Jérez Hernández
Pilar Jiménez Pans
Mª Ángeles Jiménez Pans
Thais Belén Jiménez Geraghy
Antonio Javier Iserte Sánchez
Bárbara Juan Fonfria
José Luis Labrador Millán
Simeón Labrador Millán
Javier Labrador García
Antonio Lacruz
Cafetería La Forja
Piedad López Alonso
Manuel López Burgos
Mª Ángeles López Giménez
Ignacia López Morcillo
Manuel López Sánchez
Rosa Lorente Morales
Monserrat Lorente Catalán
Mikel Llorens Biosca
Eliseo Lluesma Juan
Ana Maestro Bordanova
José Maravilla Peiró
Alfonso Marco
Antonio Marco
Peluqueros Martí
Nuria Martín Gandia
Victor Martín Sanz
Elisa Martínez
Ignacio Martínez
Josefa Martínez

Mateo Martínez
Mercedes Martínez
Irina Martínez Alberola
Gabriel Martínez Belinchón
Paquita Martínez Calvo
Sergio Martínez De Llago
José Martínez Hernández
José Martínez Juberías
Pedro Martínez López
Pedro Martínez Martínez
Antonio Mateo Safont
Mario Mazcuñán Marín
Maria Jesús Merlos
Manuel Miralles Muñoz
Raquel Monleón Navarro
Pilar Monteagudo Tortajada
Rosa Mª Montilla
Conchín Morello Alós
Leonildo Moreno
Chelo Moreno Moreno
Pilar Moya Sixto
Juan Vicente Mundi Sancho
Buenaventura Navarro Herraíz
Cecilia Navarro Maestra
Tamara Navarro Ros
Miguel Ángel Navarro Valera
Tere Navas
Cayetano Nieto
Vicente Noguera Requena
Teresa Mª Oltra Ramírez
Sergio Y Adrián Onrrubia
Mª Paz Orozco Latorre
Juan Manuel Ortiz
José Alfonso Palacios Rodríguez
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Almiro Palacios Torrente
Pedro Palmer
Paula Paolomar
Ceferino Paz
Baltasar Pedrero
Juan Manuel Pensado Suarez
Mercedes Peña López
Ángeles Perales Pérez
Paquita Pérez
Salvador Pérez
Adoración Pérez Alcorisa
Minerva Pérez Aucejo
Soledad Pérez García
Dori Pérez Pérez
Fermín Pérez Pérez
Rebeca Pérez Requena
Amparo Pérez Zafra
Karmele Piró Campos
Mª Amparo Piró Campos
José Mª Piró Rodríguez
Viki Plaza Pérez
Lorena Poveda Belmonte
Emilio Poveda Moragón
Julia Rajadell Dos Santos
Mª Teresa Rajadell Gea
Raquel Rajadell Gea
Juan Manuel Raro Bolós
Mercedes Raro Máñez
Ana Requena Sorroche
María Requena Sorroche
Rosa Requena Sorroche
Victor Ribero Vicente
Vicente Rodríguez
Manuel Rodríguez Aguilar
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Manuel Rodríguez Rodríguez
Claudia Rodríguez Poveda
Juan Roig Castell
Lourdes Roig Pérez
Minerva Roig Pérez
Juan Jorge Roig Pérez
Julia Romo Maravilla
Juan Romo Martín
Humbelino Rosado López
Mariano Rosado López
José Luis Rovira Morá
Ismael Rubio
José Mª Rueda
Alba Rubio Domingo
José Rubio Esteban
Joaquín Rueda Roger
Rosa Mª Ruíz Belmonte
Rosa Rus Bordanova
Pilar Sagredo García
Gerardo Salinas
Francisco Salvador Doñate
Carmen Salvador Salvador
Alfredo Samper
Miguel Sánchez
Ángeles Sánchez Escuín
Juana Sánchez Hernández
José Ramón Sánchez Martínez
Julia Sánchez Montalt
Loles Sánchez Monteagudo
Cathya Sánchez Raez
Manuel Sánchez Valencia
Guillermo San Pedro
Aurelio Santacruz
Carmen Santamaria

Ana Santamaria Calvo
Pilar Sanz
Cándido Sanz Lorente
Juan Antonio Serrano Martínez
Alfonso Segundo
Laura Silvestre Gil
Alicia Soria
Yolanda Suarez González
Paula Talavera Fernandez
Tecávicas
Mª José Torada Máñez
Jesús Torada Ruíz
Mª José Torres García
Yolanda Torres Sanz
Mª Pilar Tur García
Diego Urbano Barragán
Felipe Valero
Abel Valle Cañal
Arturo Valles
Rafa Vedriel Arribas
Francisco Javier Vega Hernández
Mª Carmen Verge
Sara Vicente
Paqui Vila Lucas
Tere Vila Lucas
Alfredo Villalba
Luis Cesar Villalba de la Encarnación
Pedro Javier Villaescusa Bleda
Encarna Villar Andrés
Lamberto Villarroya
Eugenio Villarroya Cintas
José Vicente Villarroya Cintas
Marta Villarroya Valero

Recompenses
Recompenses infantils

Recompenses infantils

Junta Central Fallera

Junta Fallera De Sagunt

DISTINTIU D´OR

MASCLET D´OR I DIAMANTS AMB FULLES DE LLORER

Celia Francés Giménez

Berta Muñoz Badia
Julia Rajadell Dos Santos

DISTINTIU ARGENT
MASCLET D´OR AMB FULLES DE LLORER
Carla Ariño Cerón
Vera Hernández Rubio
Marc Orts Cayuela
Sonia Vega Hernández
DISTINTIU DE COURE
Guillermo Hoyo Martínez
Aitor Puente Cintas
Mía Ivanna Puente Cintas

Celia Francés Jimenez
MASCLET DE ARGENT
Lucia García Garcera
Mireia Hoyo Martínez
Elena Sánchez López
Lara Villaescusa Orozco
MASCLET DE COURE
Vega Alcalá Poveda
Alejandro Barrio López
Claudia Giménez González
Guillermo Hoyo Martínez
Cristian Monforte Alcaide
Aitor Puente Cintas
Mía Ivanna Puente Cintas
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Recompenses
Recompenses majors Junta Central Fallera
BUNYOL D´OR I BRILLANTS
AMB FULLES DE LLORER
Santiago Badia Herraiz
Isabel García Sánchez
BUNYOL D´OR AMB FULLES DE LLORER
Isabel Barreda Ángel
José Escriche Corrales
BUNYOL D´OR
Ana Cerdà Rubio
María Hernández Piro
Natalia Lozano Piro
Pablo Navarro Ros
Ángel Romo Martin
Marta Vedriel Cañaveras
Javier Villarroya Valero
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BUNYOL D´ARGENT
Victoria Boluda Lorente
María José Casanova Torres
Andrea Cayuela Samper
Patricia de la Fuente Fernández
Antonio Miguel Francés López
Sonia Garcera Sánchez
Gema Giménez Giménez
Eduardo Antonio González Sánchez
María Martí Edo
Beatriz Pérez García
BUNYOL DE COURE
Victoria Boluda Lorente
María José Torres García
Javier Badenas Sánchez
Pablo Boluda Lorente
Edurne Fuertes Gallur
Antonio Fuertes Mengod
Noelia Martí Torres
Jorge Mundi Martin
Adoración Cañaveras Cayuela

Recompenses
Recompenses majors Junta Fallera De Sagunt
MASCLET DE DIAMANTS AMB FULLES DE PLATÍ

MASCLET D´ARGENT

José Constancio Cayuela Pérez

José Alfonso Palacios Rodríguez

Jorge Carrillo Adrian
Ana Hernández Piro
Joaquín Hoyo López
Álvaro Huguet López
María Jesús Iserte Sánchez
Javier Labrador García
Leila Martínez Pinazo
Aida Palacios Macian
José Alfonso Palacios Rodríguez

MASCLET D´OR

MASCLET DE COURE

Cristina Alcaide Peris
Vicente Ariño Aran
Javier Cabrera Caballero
José Javier García Salvador
Nabila Martínez Pinazo
Juana Orozco Latorre
José Alfonso Palacios Rodríguez
María Amparo Piro Campos
María José Torres García
Pedro Javier Villaescusa Bleda

Adoración Cañaveras Cayuela
Teresa de la Fuente Fernández
Antonio Javier Iserte Sánchez
Noelia Martí Torres
Raquel Martin Oyonarte
José Alfonso Palacios Rodríguez
Pedro Pérez Abad
Claudia Rodríguez Poveda
Josep Yago Díaz

MASCLET DE DIAMANTS AMB FULLES DE LLORER
José Constancio Cayuela Pérez
MASCLET D´OR AMB FULLES DE LLORER
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Guia

Comercial
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Volem agrair a tots els
anunciants la seua col·laboració
en aquest llibret.
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COL·LABORA

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT
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Himne de la Comunitat Valenciana
Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

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

Per a Tú la vega envia
la riquessa que atresora
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapíç de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valencia!
¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!
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