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	 Pàg.	2	

	 	

Coneix la Falla,  
Llig el Llibret. 
	
Obrir	 el	 nostre	 llibret	 és	 entrar	 dins	 d’un	
procés	de	 creació,	 confecció	 i	 elaboració	 en	
el	 que	 és	 vol	 mantindre	 la	 motivació	 dels	
lectors.	
	
En	estes	paraules	volem	donar-vos	la	benvinguda	a	les	seues	pàgines;		fallers,	amics	
i	 veïns,	 ara	 mateixa	 aneu	 a	 entrar	 a	 un	 món	 de	 creació	 en	 el	 que	 coneixereu	
aspectes	que	segurament	desconeixíeu.		Volem	motivar-vos	a	la	seua	llectura,	volem	
que	 conegau	 la	 nostra	 comissió,	 les	 activitats	 que	 han	 envoltat	 tot	 un	 any	 faller	 i	
ademés	 que	 pugau	 deprendre	 tota	 la	 temàtica	 que	 comprèn	 el	 lema	 de	 la	 nostra	
falla	 infantil	 de	 enguany	 “Gaia,	 mare	 natura”.	 	 Per	 això,	 hem	 buscat	 la	 paraula	
“Gaia”	i	anem	a	contar-vos	d’on	prové	i	la	seua	associació	en	el	mig	ambient.	
	
Gaia	 també	 coneguda	 com	 “Gea”,	 va	 ser	 la	 creadora	 de	 la	 Terra,	 considerant-se	
aixina	la	mare	d’esta,	ademés	va	crear	el	“big	bang	de	la	vida”	(l’explosió	de	la	vida).		
El	mit	de	Gaia	és	inscrit	primerament	en	el	relat	de	la	creació	del	Segle	VII	aC.	per	
l’escritor	grec	Hesíode	en	la	seua	Teogonia,	una	genealogia	dels	deus	olímpics.		Gaia	
no	solament	era	la	deessa	mare,	sino	la	personificació	de	la	mateixa	Terra	Mare,	la	
que	va	donar	naixement	a	atres	numerosos	deus.			
	
¿Com	va	aplegar	a	associar-se	Gaia	amb	el	mig	ambient?		La	gent	a	sovint	es	referix	
al	nostre	planeta	com	 la	Mare	Terra	 i	 a	 la	biosfera	 i	 a	 les	 forces	que	 la	 controlen,	
com	la	Mare	Naturalea,	¿pero	quin	és	la	naturalea	de	la	nostra	relació	en	el	planeta?	
	
Abans	de	desarrollar	els	artículs	dedicats	a	“Gaia”,	tenim	també	els	espais	reservats	
a	la	comissió,	on	podeu	llegir	el	Saluda	del	President,	Francisco	Prósper,	conèixer	a	
la	directiva,	a	les	Corts	d’Honor	i	la	Fallera	Major	d’enguany,	Inma	Chuliá.		També	
podeu	 vore	 els	 esbossos	 i	 l’explicació	 de	 les	 falles	 que	 es	 plantaran	 en	 la	 Plaça	
d’Almansa	enguany,	el	any	2016.	
	
Esperem	 que	 el	 llibret	 que	 teniu	 en	 les	 mans	 siga	 del	 vostre	 gust,	 aixina	 que	 a	
disfrutar;	CONEIX	LA	FALLA,	LLIG	EL	LLIBRET.	
	

Inma	Chulià	i	Cantó	
Direcció	i	Maquetació
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Salutació del President 
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volguts amics i veïns: 
 
Porte ya uns quants anys, dirigir-me ha 
tots vosatros com a president d’esta 
comissió centenària, i com sempre en la 
mateixa intenció, la de convidar-vos  a la 
nostra falla, a vostra falla. I no sols en 
estos quatre dies del mes de Març en els 
quals culmina un any de treball, uns dies 
als quals, com no, esteu convidats a 
gaudir en mosatros de la musica, la 
pólvora, els monuments, en definitiva de 
la Festa. 
 
Però mes allà d’estos dies, ens agradaria 
que participàreu durant tot l’any de la 
festa. Perque la festa dura tot un any, un 
any de treball, un any d’activitats 
paraleles sense les quals no s’entendria la 
festa. Un any de convivència en els que 
formem esta comissió de falla. 
 
Per això vos demane que s’acosteu a la 
festa, que intenteu viure-la en tota la 
intensitat que la festa demana, puix 
solament aixina sabreu lo que són les 
Falles. 
 
Un abraç i bones falles. 
 
 

Francesc	Prósper	i	Cózar	
President
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Directiva 2015-16 
	
	

	 	 President:		FRANCESC	PRÓSPER	I	CÓZAR.	
	
	 	 Vicepresidents:		Celso	Sierra	i	Barberá	·	Alan	Diaz	i	Ruiz	·	José		
	 	 	 	 					Rubio	i	Gutiérrez	·	Cristina	Gómez	i	Casanova.	
	 	 	
	 	 Secretari:		Cristina	Prósper	i	Pozo.	
	 	 Vicesecretari:		Inma	Quiles	i	Gosp.	
	
	 	 Tresorer:		Paqui	Andrés	i	Bondia.	
	 	 Comptador:		Inma	Chuliá	i	Cantó.	
	 	 Vicecontador:		Mercedes	Caballer	i	Navarro.	
	
	 	 Delegat	de	Loteries:		Ester	Bueno	i	Andrés.	
	
	 	 Delegat	de	Festejos:		Yentel	Gómez	i	Casanova.	
	 	 Delegats:		Kiko	Prósper	i	Pozo	·	Fernando	García	i	Ripoll	·		 	
	 	 	 							María	Caballer	i	Navarro		·	Juan	Gandia	i	Aparisi.	
	
	 	 Delegat	de	Infantils:		Amparo	Caballer	i	Navarro.	
	
	 	 Bibliotecari	Archiver:		Bernardo	Buadez	Villardelsaz.	
	
	 	 Vocals:			
	 	 Felipe	Adán	Piorno	
	 	 Antonio	Aroca	i	Vélez	
	 	 Fernando	Caballer	i	Castelló	
	 	 José	Javier	Novella	i	García	
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Fallera Major 2016 
Inma Chulià i Cantó 

 
Deixa’m	que	te	mire	als	ulls	
i	em	refresque	en	l’aigua	clara	
que	emana	entre	cants	de	vida	
de	les	fonts	de	ta	mirada.	
Deixa’m	que	admire	el	teu	rostre	
que	mostra	a	la	llum	de	l’alba	
la	suavitat	del	vellut	
que	es	carícia	en	cada	galta.	
	
Deixa’m	gaudir	del	somriure	
que	t’allumena	la	cara	
i	fa	real	la	promesa	
de	l’alegria	de	l’ànima.	
Deixa’m	besar-te	les	mans	
i	deixar	en	la	pell	blanca	
la	devoció	i	el	carinyo	
del	faller	que	ací	t’aclama.	
	
Deixa’m	cantar-te	enguany,	Inma,	
tot	allò	que	el	cor	se	guarda	
perque	és	sentiment	tan	gran	
que	l’univers	no	ho	abarca.	
	
I	és	que	l’amor	que	et	donem	
és	molt	més	que	una	paraula,	
és	sentir	seguint-te	el	pas	
i	conèixer	ta	semblança.	
	
Estar	en	tu	és	submergir-se	
en	la	tendrea	més	ampla,	
en	l’amistat	més	profunda,	
en	una	entrega	abnegada.	

	
	
	
	
	
	
	

Viure	en	tu	és	sentir	la	vida	
com	l’aigua	d’una	cascada	
entre	remors	rialleres	
i	la	saó	de	ment	sana.	
	
Saber	de	tu	és	reflectir	
lo	millor	de	cada	casa	
d’unes	ànimes	unides	
en	autèntica	amalgama.	
Inmaculada:	¡Què	orgull	
ha	de	tindre	nostra	Falla!	
	
És	l’orgull	dels	teus	fallers,	
el	colectiu	que	t’aclama:	
Triador-Guillem	de	Castro	
és	un	penó	de	la	fama	
quan	de	nou	portes	l’honor	
de	ser	Reina	de	la	Falla.	
	
Una	Falla	que	te	vol,	
una	Falla	que	et	proclama,	
una	Falla	on	reinaràs	
entre	la	fe	i	l’esperança	
i	el	carinyo	en	que	t’entregues	
i	que	et	donen	de	tornada.	
	
Deixa’m	que	hui	estes	paraules	
tan	sols	siguen	la	constància	
del	gran	honor	compartit	
per	la	Regina	i	la	Falla	
Triador-Guillem	de	Castro	
que	enguany	té	en	Inmaculada	
la	insígnia	del	seu	orgull	
per	fallera	i	valenciana	
	
	
	
	

Donis	Martin	Albizua
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Explicació Falla Gran 
	

Lema:	Des-politisació	fallera	
	
Les	falles	sempre	han	segut		
la	festa	de	tot	el	poble,	
donava	igual	qui	manara	
perque	sempre	la	festa	es	celebrava.	
	
Polítics	i	fins	a	retors	
es	clavaren	contra	les	falles	
però	per	mes	que	ho	intentaren	
les	falles	sempre	es	plantaven.	
	
La	política	sempre	a	la	falla	es	clava	
i	el	monument,	la	funció	política	reclama	
De	sàtira	està	ple	el	monument,	
sàtira	que	mor	en	la	flama.	
Els	fallers	no	volem	saber	d’eixa	manipulació	
que	la	política	vol	practicar	fins	a	la	seua	perdició	
	
Un	congres	faller	ja	s’ha	de	convocar	
i	el	reglament	faller	hem	els	fallers	canviar	
per	a	que	la	política	deixe	de	manipular	
i	les	falles	puguen	per	fi	descansar	
volem	elegir	nostre	president	
i	no	ser	els	fallers	presos	de	nostre	desfasat	
reglament.		
	
El	perill	de	la	política		
es	el	seu	intent	de	manipulació,	
a	les	falles	el	poder	vol	controlar	
per	a	que	no	se	n’ixquen	del	seu	guio.	
	
El	nou	regidor	ya	te	un	malnom	
li	diuen	“Fuset	el	censurador”,	
Perque	pareix	un	general	
que	tot	ell	ho	vol	controlar.	
I	les	falles	que	son	molt	sabudes,		
les	pilotes	tenen	ya	prou	pelades…	
no	se	deixen	per	polítics	manipular	
i	elles	a	soles	es	volen	governar.	
	
Lo	Rat	Penat	te	Fuset	molt	cabrejat	
perque	les	tradicions	ell	ha	trasgiversat	
No	vol	poemes	en	la	Llengua	Valenciana	
vol	substituir	estes	paraules	
per	un	producte	inventat	
Una	llengua	que	s’assemble	mes	a	la	catalana	
vol	fotre	este	ara	ya	la	marrana...	
	
	
Si	ara	un	monyo	o	si	ara	tres,	
si	les	tradicions	no	valen	per	a	res	
si	nos	inventem	cosses	noves	
i	diguem	que	son	molt	bones…	
fins	als	presidents	de	l’hemicicle	han	tret.	
	

	
Fuset	està	a	la	que	cau,	
que	si	ara	açò	o	ara	allò.	
però	tot	me	ho	faig	yo.	
pareix	el	Juan	Palomo	
El	de	“yo	me	lo	guiso,	yo	me	lo	como”	
	
En	Junta	Central	Fallera	ell	ha	aparegut	
I	sense	consens	tot	ho	ha	mogut.	
	
De	falles	Compromís	tenia	un	extens	programa	
i	ara	que	governen	d’ell,	tan	sols	queda	l’anagrama	
les	propostes	han	desaparegut	
ells	si	que	son	molt	sabuts...	
	
Les	falles	tenen	ara	ya	no	un	sino	tres	cartells	
tots	fets	en	desgavell	
i	prou	de	la	festa	desconeixement	
Els	fallers	no	estem	representats	
Tot		enguany	son	novetats.	
	
A	la	fi	benvolguts	amics…	
Yo	no	se	lo	que	serà...	
Però	tot	es	reglamentar	
I	el	mon	faller	està	callat...	
	
El	primer	va	ser	el	cohet...	
un	carnet	ya	te	fa	falta	
fins	per	a	tirar	un	masclet	
Che	en	valencià...	¡¡un	gran	desgavell!!	
	
Després	va	ser	lo	casal	
al	que	una	lletra	ficaren	
com	a	borregos	ens	tractaren	
per	tal	de	l’activitat	reglamentar.	
	
Est	any	de	números	va	la	cosa	
i	fins	a	llibres	de	conters	tenim	
com	si	siguerem	una	societat	mercantil	
	
Tots	els	anys	reglamentant	
ja	siguen	de	dretes	o	esquerres	
A	la	festa	fallera	volen	ficar-li	fronteres	
	
Però	mai	consulten	al	faller	
lo	que	vol	fer	en	els	seus	diners	
	
Si	qui	paga	la	festa	la	fa	
I	qui	la	paga	la	mana	
¿Que	collons	fa	este	Ajuntament	
ficant		tant	de	reglament? 



Lema: Des-politisació Fallera – Secció: 7ªC 
Artista: Vicente Bellvís i Martín. 
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Cort D’Honor 
 
 

Fallera Major 2015 
Yentel	Gómez	i	Casanova	

 
Comissió Femenina 
Paqui	Andrés	i	Bondia	
Ester	Bueno	i	Andrés	

Amparo	Caballer	i	Navarro	
María	Caballer	i	Navarro	

Mercedes	Caballer	i	Navarro	
Claudia	Carrillo	i	Espinosa	
Marta	Carrillo	i	Espinosa	

Concepción	Espinosa	i	López	
Susana	Gallel	i	García	

Cristina	Gómez	i	Casanova	
Rosa	López	i	Marín	

Silvia	Martínez	i	Pinilla	
Cristina	Prósper	Pozo	
Inma	Quiles	Gosp	

Marta	Roselló	i	Fernández	
Lorena	Sierra	i	Barberá	

	
	

Recompenses 	
	

Bunyol d’Or 
	

Rosa	López	i	Marín	
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Crònica d’un any Faller 
	
	
MARÇ	2015	
Dijous,	dia	19,	de	nit,	Plaça	d’Almansa	de	Valéncia.	 	La	Fallera	Major	2015	Yentel	
Gómez	i	Casanova,	emocionada	encén	la	mecha	que	pegarà	foc	a	la	falla	gran	de	la	
Falla	Triador,	junt	a	ella	el	seu	President,	Francisco	Prósper	i	Cózar,	que	veu	com	
el	fòc	dona	per	finalisat	un	eixercici	en	la	satisfacció	d’un	treball	ben	fet.		Junt	a	ells,	
el	 President	 Infantil,	Antonio	 Aroca	 i	 Gómez	 que	 havia	 finalisat	 el	 seu	 any	 faller	
unes	 hores	 abans	 en	 la	 cremà	de	 la	 falla	 infantil,	 ya	 que	 la	 Fallera	Major	 Infantil,	
Nayra	Gandia	i	Gómez	era	massa	menuda	com	per	a	encendre	la	mecha.	
	
Un	any	més,	la	història	de	les	Falles	2015,	acabava	com	tenia	que	acabar,	pel	fòc.		I	les	
cendres	d’eixa	Falla,	donava	pas	a	un	nou	eixercici	faller,	l’eixercici	2015-2016.	
	
Divendres,	dia	27,	en	la	Junta	General	Extraordinària	i	despuix	de	tancar	l’exercici	
anterior	 i	 dissoldre	 la	 directiva,	 es	 va	 proceder	 a	 L’ELECCIÓ	 DEL	 NOSTRE	
PRESIDENT.	 	 I	 per	 quart	 any	 consecutiu,	 va	 resultar	 elegit	 Francesc	 Prósper	 i	
Cózar.	
	
Divendres,	 21	 d'Abril	 de	 2015	 ya	 estava	 formada	 la	 nova	 directiva,	 ya	 s'havia	
aprovat	el	pressupost	i	es	donava	començ	a	un	NOU	EIXERCICI	FALLER,	el	exercici	
2015-2016.		
	
MAIG	2015	
Diumenge,	 dia	 17,	APUNTA	 2016,	 a	 partir	 de	 les	 10	 hores	 en	 el	 Casal	 hi	 havia	
Taller	 Infantil,	 Jocs	de	Taula	 i	a	 les	15	hores	Paelles,	per	a	 tot	aquell	que	decidira	
vindre	i	apuntar-se	a	una	falla	centenària	en	el	mateix	centre	de	Valéncia.	
	
Dilluns,	 dia	 18,	 la	 Falla	Triador,	 en	un	 equip	de	Truc	 i	 un	 atre	 de	Parchís	 varen	
començar	a	jugar	les	partides	de	la	FASE	SECTOR	58º	CAMPEONAT	DE	TRUC	i	8º	
CAMPEONAT	DE	PARCHÍS.	 	Els	equips	de	la	Falla	Triador	estigueren	formats	per	
Alan	Diaz	e	Inma	Chulià	(Truc)	i	José	Rubio	i	Kiko	Prósper	(Parchís).	
	
Divendres,	dia	29,	en	Junta	General	Extraordinària	la	Falla	elegia	com	a	FALLERA	
MAJOR	per	a	les	#Falles2016,	a	la	senyora	Inma	Chulià	i	Cantó.	
	
Al	mateix	temps	que	vos	vaig	contant	lo	que	és	un	any	faller,	anem	a	anar	veent-ho	en	
fotografies,	per	això	que	es	diu	de,	"una	image	val	més	que	mil	paraules"....	
	



Crònica d’un any faller en fotos	
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JUNY	2015	
Dijous,	 dia	 4,	 en	 els	 Salons	 de	 la	 Ferradura	 de	 la	 Patacona	 va	 tindre	 lloc	
L’ENTREGA	 D’EQUIPAGES	 per	 part	 de	 les	 Falleres	 Majors	 de	 Valéncia	 2015,	
Estefanía	 López	 i	 María	 Donderis	 i	 les	 seues	 Corts	 d’Honor,	 a	 totes	 les	 falles	
participants	 en	 el	 XIX	 Campeonat	 de	 Pilota	 Valenciana	 i	 el	 XVIII	 Campeonat	 de	
Pilota	 Valenciana	 Infantil.	 	 El	 nostre	 Equip	 Major	 enguany	 jugava	 en	 Divisió	
d’Honor	i	el	nostre	Equip	Infantil	en	el	Campeonat	Infantil.	
	
Dilluns,	 dia	 1,	 en	el	 Casal	 de	 la	 Falla	Bolseria	Tros-Alt	 es	disputaven	 les	últimes	
partides	 de	 la	 Fase	 Sector	 dels	 Campeonats	 de	 Truc	 i	 Parchís	 i	 nos	 proclamaven	
¡CAMPEONS	DE	TRUC	DEL	SECTOR	EL	PILAR	SANT	FRANCESC	2016!	 	El	3	de	
Juny	 de	 2015,	Alan	e	Inma,	 els	 jugadors	de	Truc	 junt	 a	Yentel	 i	Paco,	 recollien	 el	
Trofeu	 com	 a	 Campeons	 despuix	 del	 sopar	 en	 el	 Casal	 on	 s’havien	 disputat	 les	
partides.	
	
Divendres,	 dia	 12,	 ¡YA	 TENIM	 ARTISTES!,	 es	 van	 firmar	 els	 contractes	 en	 els	
artistes	per	a	les	#Falles2016.	Enguany	l'artiste	que	plantarà	nostra	Falla	Gran	serà	
Vicente	Bellvís	 i	Martín	de	Foc	 i	Flama	Artistes	Fallers,	 i	nostra	Falla	Infantil	 la	
plantarà	l’artiste	Celso	Sierra	i	Barberá.	
	
Dissabte,	dia	20,	la	falla	celebrava	la	nit	més	llarga	de	l'any,	la	NIT	DE	SANT	JOAN	
EN	CONCERT,	passàvem	la	nit	en	la	Plaça	d’Almansa	en	el	caloret	de	l'estiu	sopant	
tots	junts	per	a	després	tindre	en	concert	al	grup	de	rock	Racers	Rockabilly	Trio	de	
la	 quin	 és	 membre	 Celso	 Sierra	 i	 despuix	 teníem	 als	 DJ's	 Nando	 Palau	 &	 Adolfo.	
Ballant,	em	passe	el	dia	ballant!	
	
JULIOL	2015	
Dissabte,	 dia	 4,	 la	 nostra	 Fallera	 Major	 2015,	 Yentel	 Gómez	 i	 Casanova,	 es	
presenta	a	la	PRESELECCIÓ	A	CORT	D’HONOR	i	FALLERA	MAJOR	DE	VALÉNCIA	
2016	que	es	va	celebrar	en	els	Jardins	Sur	del	Palau	de	la	Música.	Yentel	va	ser	una	
digníssima	representant	de	 la	nostra	comissió	pero	no	va	 tindre	sòrt	 i	no	va	eixir	
preseleccionada.	
	
Dimarts,	dia	21,	el	President	Francesc	Prósper	i	els	jugadors	Alan	e	Inma	(encara	
que	 també	 com	a	 Fallera	Major	 2016)	 recollíem	el	 “palet”	 de	CAMPEÓ	 DE	 TRUC	
DEL	 SECTOR	 AGRUPACIÓ	 EL	 PILAR	 SANT	 FRANCESC.	 Les	 partides	 havien	
començat	el	dia	1	de	Juliol	pero	no	van	aplegar	a	la	final.	

	
¡MES	D’AGOST	TANCAT	PER	VACACIONS!	

	
I	en	la	pàgina	següent	podeu	vore	les	fotografies	d'esta	crònica	que	vos	estic	narrant.	
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Dimarts,	22	de	Setembre	de	2015,	un	any	més	TRIADOR	TEATRE	va	actuar	en	el	
Concurs	de	Teatre	de	 Junta	Central	 Fallera	 en	 la	Rambleta	 en	 la	modalitat	 d’obra	
Curta	B	en	l’obra	“Si	fora	de	veres!”	original	de	Emi	Beneyto	Melià.		Els	personages
	van	 ser	 i	 varen	 ser	 interpretats	 per	DORA:	 Inma	Chulià,	 ROMY:	 Cristina	Prósper,	
BERTA:	 Amparo	 Caballer,	 EPI:	 Elías	 Rochina,	 SAMUEL:	 Francesc	 Prósper,	 GINES:	
Francisco	Prósper,	PELEGRÍ:	José	Javier	Novella.		DIRECTOR:	Francisco	Prósper.	
	
OCTUBRE	2015	
Diumenge,	dia	18,		la	comissió	va	assistir	a	la	MEDIO	MARATÓ	DE	VALÉNCIA	per	
animar	als	corredors.	¡Ànim	la	meta	ya	està	ahí!	#MMValencia25	
	
Dissabte,	 dia	 24,	 PRESENTACIÓ	 D’ESBOSSOS,	 l’acte	 va	 estar	 dirigit	 per	 la	
secretària	 Cristina	 Prósper	 i	 en	 dit	 acte	 van	 a	 estar	 presents	 els	 màxims	
representants,	Paco	i	Inma,	junt	a	l’artiste	infantil,	Celso	Sierra	el	qual	va	presentar	
el	 seu	 esbós	 en	 el	 Lema:	 “Gaia,	Mare	 Natura”	 que	 formarà	 part	 de	 la	 Secció	 18ª.		
L’esbós	de	la	Falla	Gran,	en	el	Lema:	“Des-politisació	fallera”	de	Vicente	Bellvís,	el	va	
presentar	Paco	i	formarà	part	de	la	Secció	7ªC.	
	
Dissabte,	dia	31,	per	a	celebrar	Halloween,	es	va	organisar	la	TRIADOR	HORROR	
PARTY,	primer	vàrem	agafar	forces	sopant,	i	després	tingueren	una	festa	temática	
en	la	que	era	imprescindible	vindre	disfrasat.	
	
NOVEMBRE	2015	
Diumenge,	dia	15,	la	nostra	falla	va	participar	en	el	CAMPEONAT	DE	BIRLES	DEL	
SAEPSF,	i	va	obtener	un	total	de	572	punts	quedant	aixina	SUBCAMPEONS	de	esta	
edició.	 	Els	 jugadors	van	ser	Inma	Quiles,	Antonio	Aroca,	Juan	Gandia,	 José	Rubio	i	
Kiko	Prósper,	el	qual	va	quedar	SEGÓN	en	la	ronda	individual.		Paco	i	Toni	jugaren	
com	màxims	representants	de	la	Falla	pero	no	tingueren	sort.	 	I	en	la	directiva	del	
sector	va	jugar	Alan	Diaz	quedant	PRIMER.	
	
Dissabte,	dia	28,	despuix	del	sopar	oferit	per	la	Fallera	Major	2016,	Inma	Chulià	i	
Cantó,	 va	 realisar-se	 l’acte	 oficial	 de	 la	PROCLAMACIÓ	 DE	 LA	 FALLERA	MAJOR.		
Despuix	 de	 la	 llectura	 de	 l’acta	 per	 part	 de	 la	 vicesecretària	 Inma	 Quiles,	 el	
President,	 Paco,	 li	 feya	 entrega	 a	 Inma	 del	 quadro	 com	 a	 recort	 del	 seu	 regnat.		
Despuix	de	l’acte,	es	va	realisar	un	fi	de	festa	en	el	Casal.	
	
¿A	que	sabeu	lo	que	toca	vore	ara?	¡No	ho	sabeu!	Va,	vos	ho	vaig	a	dir.	FOTOGRAFIES.	
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DECEMBRE	2015	
Dijous,	dia	3,	en	Ciutat	Vella	es	va	realisar	la	QUINTA	EXPOSICIÓ	D’ESBOSSOS	DE	
L’AGRUPACIÓ	EL	PILAR	SANT	FRANCESC	a	la	que	pertany	la	nostra	Falla.		Paco	e	
Inma	 com	màxims	 representants	 de	 la	mateixa	 acodiren	 a	 l’acte	 al	 que	 tambè	 va	
acodir	la	Fallera	Major	de	Valéncia	de	l’any	2016,	Srta.	Alicia	Moreno	i	Morales.	
	
Dilluns,	dia	14,	el	Casal	de	la	nostra	comissió	va	acollir	a	PEPE	HERRERO	d’ONDA	
FALLERA	i	a	les	Falleres	Majors	de	l’Agrupació	El	Pilar	Sant	Francesc	per	a	que	els	
fera	 una	 entrevista,	 Inma	 com	 a	 Fallera	 Major	 de	 la	 nostra	 comissió	 va	 ser	
l’anfitriona	d’este	acte.		
	
Dimecres,	 dia	 16,	 en	 la	 Rambleta	 es	 va	 celebrar	 les	 NOMINACIONS	 DEL	 XLII	
CONCURS	 DE	 TEATRE	 EN	 VALENCIÀ,	 i	 la	 nostra	 comissió	 va	 ser	 nominada	 al	
Premi	 de	 la	 Taula	 d’autors	 en	 l’obra	 “Si	 fora	 de	 veres!”	 de	 Emi	 Beneyto	 Meliá.
	
Diumenge,	 dia	 31	 de	 gener	 de	 2016,	 en	el	Casal	de	 la	Falla	Quart	 i	Palomar	va	
tindre	 lloc	 la	 IMPOSICIÓ	 D’INSIGNIA	 DE	 L’AGRUPACIÓ	 a	 les	 Falleres	Majors	 de	
l'any	2016	que	formen	part	de	la	mateixa.	 	Paco	va	acompanyar	a	Inma	al	acte	i	el	
President	de	l’Agrupació	li	va	impondre	la	insígnia.	
	
I	conforme	anem	aplegant	al	més	de	març,	els	actes	van	incrementant	a	una	velocitat	
que	altera	l’ànima...	
	
FEBRER	2015	
Dimecres,	dia	3,	els	nostres	artistes,	Celso	Serra	de	la	Falla	Infantil	i	Vicente	Bellvís	
de	la	Falla	Gran,	varen	portar	els	ninots	a	l'Exposició	del	Ninot,	 i	Paco	i	 Inma	els	
varen	acompanyar.	
	
Diumenge,	 dia	 7,	 a	 les	 11	 hores	 en	 el	 Teatre	 Zircó,	 va	 tindre	 lloc	 la	 SOLEMNE	
EXALTACIÓ	DE	LA	FALLERA	MAJOR,	Inma	Chulià	i	Cantó	i	les	Corts	d’Honor.		Es	
va	interpretar	l'espectàcul	"Across	the	Universe”	en	guió	i	direcció	de	Inma	Quiles	e	
interpretat	 per	 Kiko	 Prósper	 (Jude),	 Amparo	 Caballer	 (Lucy),	 Juan	 Gandia	 (Max),	
Cristina	 Prósper	 (Prudence),	 María	 Caballer	 (Sadie),	 Ulises	 Nguema	 (Jojo/Amic),	
Fernando	 Ripoll(Paco/Amic),	 El	 Peli(Soldat/Amic),	 Mege	 (Marta	 Roselló)	 i	 Celso	
Serra	i	Elías	Rochina	(policies),	Fernando	Caballer	(equip	tècnic).			
Com	a	despedida	per	 a	 les	Falleres	Majors	2015,	Yentel	 i	Nayra	 es	 va	 emetre	un	
vídeo	per	a	despedir	fins	a	les	que	hui	havien	segut	les	màximes	representants.	
La	mantenidora	de	la	Fallera	Major	va	ser	Ester	Bueno	i	Andrés	i	la	portadora	de	la	
banda	de	la	Fallera	Major	Paqui	Andrés	i	Bondia,	Fallera	Major	de	l’any	1985	que	va	
compartir	any	en	la	Fallera	Major	d’enguany,	Inma	Chulià.	
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Presentació en fotos 
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Divendres,	dia	19,	el	nostre	president	infantil	va	anar	a	la	XVII	GALA	 INFANTIL	
en	 el	 seu	 equip	 de	 Pilota	 per	 a	 arreplegar	 els	 premis	 que	 havien	 guanyat	 en	 el	
Campeonat	de	Pilota	Infantil,	Tercer	Classificat	de	la	Lliga	de	Pilota	Valenciana,	
Campió	Trofeu	Delegació	i	Millor	Pilotari	del	Trofeu	Delegació:	Antonio	Aroca	i	
Gómez.	
	
Diumenge,	 dia	 28,	 de	 matí,	 dia	 faller	 per	 excelència,	 visita	 als	 TALLERS	 DELS	
ARTISTES,	 entre	 les	 visites,	 esmorzem,	 perque	 a	 la	 volta	 se	 vàrem	 anar	 a	 la	
Mascletà,	despuix	menjar	per	agarrar	forces	per	a	després	anar	tota	la	comissió	a	la	
CRIDA,	perque	fallers,	#JaEstemEnFalles!!!!	
	
MARÇ	2015	
Divendres,	dia	4,	de	matí,	com	a	novetat	enguany,	les	Falles	de	la	12	a	la	109	han	
pujat	al	balcó	de	 l’Ajuntament	a	vore	una	Mascletà	 i	hui	ha	aplegat	 la	 tanda	de	 la	
nostra	comissió,	aixina	que	Paco,	Inma,	Toni	i	Yentel	van	anar	a	gojar	d’UN	DIA	DE	
MASCLETÀ	EN	EL	BALCÓ	DE	L’AJUNTAMENT.	
De	 nit,	 es	 va	 celebrar	 la	GALA	 DEL	 DEPORTE	 en	 el	 Devesa	 Garden	 i	 l’equip	 de	
Fútbol	 7	 junt	 a	 la	 Fallera	Major	 Inma	 i	 el	 President	 Paco	 anaren	 a	 arreplegar	 de	
mans	de	la	Fallera	Major	de	València	el	“palet”	de	3	CLASSIFICAT	de	Fútbol	7	en	la	
divisió	Segona	B.	
	

¡ATENCIÓ	SEMANA	FALLERA!	¡DIVERSIÓ	DEL	15	AL	19	DE	MARÇ!	
	
Avançar	el	final	no	té	expectació,	ho	reconec,	pero	com	he	dit	abans,	tots	sabíem	com	
anava	a	acabar	les	Falles	del	2016.	Pel	fòc...	
	
Dissabte,	dia	19,	de	nit,	Plaça	d’Almansa	de	Valéncia.		La	Fallera	Major	d’enguany	
Inma	Chulià	i	Cantó,	emocionada	encén	la	mecha	de	l’avió	que	pegarà	foc	a	la	falla	
gran	de	la	Falla	Triador,	junt	a	ella	el	seu	President,	Francisco	Prósper	i	Cózar,	que	
veu	com	el	fòc	dona	per	finalisat	un	eixercici	que	esperem	que	siga	satisfactori	per	
tot	 el	 bon	 treball	 que	 sa	 fet	 durant	 tot	 un	 any.	 	 Junt	 a	 ells,	 el	 President	 Infantil,	
Antonio	Aroca	i	Gómez	que	haurà	finalisat	el	seu	any	faller	unes	hores	abans	en	la	
cremà	de	la	falla	infantil.	
	
I	les	cendres	d'eixa	falla	donaran	pas	a	un	nou	eixercici	faller,	l'eixercici	2016-2017.	
	
	

Inma	Chulià	i	Cantó	
Fallera	Major	2016.
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I	molta	més	crònica	en	la	pàgina	següent...	perque	tenim	tantes	fotografies	que	nos	
hem	quedat	sense	fulla.	
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Comissió Infantil 
	
	

President Infantil  
Antonio	Aroca	i	Gómez	

	

 
Fallera Major Infantil 2015 

Nayra	Gandia	i	Gómez	

 
 

Vocals 
Axel	Adán	i	Martínez	
Erik	Adán	i	Martínez	
Enzo	Rubio	i	Bueno	

	
 

Cort d’Honor 	
Alma	Yaiza	Quiles	i	Arce	

	
 

Mascota 	
Vega	Soriano	i	Sierra	

	
 

Recompenses 
 

Distintiu de Coure 
Vega	Soriano	i	Sierra	
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Abans	de	conéixer	el	nostre	esbós	de	la	Falla	
Infantil,	conegam	una	miqueta	a:	
	

GAIA, MARE TERRA 
	
Com	he	dit	abans,	Gaia	 també	coneguda	com	
“Gea”,	 va	 ser	 la	 creadora	 de	 la	 Terra,	

considerant-se	aixina	la	mare	d’esta,	ademés	va	crear	el	“big	bang	de	la	vida”	
(l’explosió	 de	 la	 vida).	 	 Es	 considera	 la	 més	 gran	 deessa	 del	 principi	 del	
cosmo,	és	considerada	com	el	principi	de	tot.		La	paraula	"Gaia"	fa	referència	
a	 la	 terra	 en	 sí	 i	 també	 al	 planeta	 Terra.	 	 Era	 l’encarnació	 espiritual	 de	 la	
Terra.	 En	 freqüència,	 es	 referien	 a	 ella	 com	 la	Mare	de	 tots	 o	 com	 la	Gran	
Deessa	Mare,	ya	que	era	considerada	el	ser	primigeni	del	qual	varen	sorgir	
tots	els	demés	sers.	

Historia	
Segons	 la	 mitologia	 grega,	
Gaia,	 que	 existia	 ya	 en	 els	
albors	de	la	creació,	va	nàixer	
del	 caos.	 	 Va	 ser	 considerada	
la	deessa	de	la	fertilitat,	sense	
lloc	a	dubtes	perque	era	molt	
fèrtil.	 	 Despuix	 de	 la	 seua	
aparició	 a	 partir	 del	 caos,	
Gaia	 va	 donar	 a	 llum	 a	
“Ponto”	 (Déu	 del	 mar),	 a	
Urano	(Déu	del	cel)	i	als	Ourea	
(Les	muntanyes).		Va	ser	mare	

d'estos	fills	sense	intervenció	masculina	alguna.	
	
Personages	
Gaia	prengué	a	Urano	com	a	marit,	a	pesar	de	que	era	el	seu	fill.		Va	tornar	a	
ser	mare,	 en	 esta	 ocasió	 dels	Titanes	 (sis	 fills	 i	 sis	 filles),	 els	Cíclopes	 i	 els	
Hecatónquiros	(jagants	en	cent	braços).		Urano,	temorós	de	la	força	dels	seus	
monstruosos	fills	els	Cíclopes	i	els	Hecatónquiros,	els	va	enviar	al	Tàrtar	(les	
entranyes	de	 la	Terra).	Gaia	es	va	enujar	per	 les	accions	del	 seu	marit	 i	va	
buscar	l'ajuda	del	seu	fill	menor,	Cronos.	 	Li	va	proporcionar	una	segadora	i	
en	ella	Cronos	va	castrar	al	seu	pare,	tallant	aixina	els	llaços	entre	la	Terra	i	
el	Cel.		A	pesar	d’això,	més	fills	monstruosos	varen	vore	la	llum,	ya	que	de	la	
sanc	d'Urano	 que	va	 ser	 abocada	a	 la	 terra	van	 sorgir	 els	 Jagants,	Erinias	 i	
Melias	i	la	sensual	deessa	Afrodita/Venus.	
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Evolució	
Com	resa	el	dit,	l'història	s'imita	a	sí	mateixa	
i,	 sense	 lloc	 a	 dubtes,	 això	 va	 ser	 lo	 que	 va	
ocórrer	 quan	Cronos	 va	 ser	 derrocat	 pel	 seu	
fill	 Zeus,	 com	 anteriorment	 havia	 ocorregut	
en	 Cronos	 i	 son	 pare,	Urano.	 	Gaia	 hi	 havia	
profetisat	 que	 Cronos	 seria	 derrocat	 pel	 seu	
propi	fill.	 	Per	a	evitar	que	la	profecia	es	fera	
realitat,	 Cronos	 va	 prendre	 precaucions	 i,	 tan	 pronte	 com	 els	 seus	 fills	
naixien,	 ell	 se'ls	 engolia.	 	En	 l'ajuda	de	Gaia,	Rea,	 l’esposa	de	Cronos	 ho	va	
enganyar	per	a	que	s’engolira	una	pedra	en	lloc	del	seu	fill	Zeus.		La	profecia	
de	Gaia	es	va	complir,	ya	que	Zeus	va	acabar	substituint	al	seu	pare.	
	
Funció	
En	 totes	 les	 famílies	 hi	 ha	 bregues	 i,	 segons	 la	mitologia	 grega,	 també	 els	
deus	 i	 deesses	 varen	 tindre	 la	 seua	 quota	 de	 disputes	 familiars.	 	 Zeus	
finalment	va	derrotar	als	Titanes	en	l'ajuda	dels	Cíclopes	i	els	Hecatónquiros.		
Els	va	portar	a	Tàrtar,	en	els	Hecatónquiros	com	a	guardians.		Despuix	d'este	
mit,	 no	 hi	 ha	 molta	 més	 informació	 sobre	 la	 participació	 de	 Gaia	 en	 els	
assunts	dels	seus	fills.		Va	continuar	sent	molt	fecunda	i	va	tindre	molts	més	
fills,	frut	de	la	seua	unió	en	Ponto,	Tàrtar	i	uns	atres.	
	
Importància	
Gaia	ha	segut	molt	adorada	en	moltes	cultures	i	coneguda	per	molt	diversos	
noms	 com,	Astarté,	Cibeles,	Terra,	Deméter,	 Ishtar	 o	 Isis.	 	Gaia	 era	 la	Mare	
dels	Deus	 i	 la	Gran	Mare	de	 tota	 la	 creació.	 	Representava	 la	 femineïtat,	 el	
poder	 i	 la	 criança.	 	 Hui	 en	 dia,	 seguix	 sent	 venerada	 en	 moltes	 religions	
paganes.	
	
Beneficis	
En	molts	sentits,	Gaia	nos	recorda	la	nostra	connexió	en	la	Terra	i	en	tota	la	
creació.		La	Terra	proporciona	sustent	a	tots	els	sers	vius	que	habiten	en	ella.		
Gaia	 representa	 la	 criança	 i	 la	mare	 primigènia	 en	 les	 seues	més	 bàsics	 i	
humils	orígens.			
En	 els	 últims	 anys,	 ha	 sorgit	 un	 moviment	 de	 regrés	 a	 la	 naturalea	 i	 de	
conscienciació	sobre	la	importància	del	mig	ambient.		Tal	volta	siga	l’esperit	
de	Gaia,	que	una	volta	mes	està	intentant	connectar	en	els	seus	fills	errants.	
	
Bibliografia:	http://www.ehowenespanol.com/gaia-diosa-tierra/	
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Explicació Falla Infantil 
	

Lema:	Gaia,	Mare	Natura	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Hui	els	teus	fills	t’escupisen	a	la	cara,	
tanquen	els	ulls	i	et	donen	l’esquena.	
Com	una	mare	traïda	et	sentisc	plorar.	

	
Gaia,	hui	t’he	vist	plorar.	

	
Hui	els	teus	fills	insulten	els	teus	rius,	

ofenen	els	teus	gels,	buiden	les	teues	entranyes	
i	pretenen	que	no	et	passe	res,	

com	no	has	de	plorar?	
	

Gaia,	hui	t’he	vist	plorar.	
	

Més	que	fills,	hui	tens	feristeles	
Que	arrasen	els	teus	rius,	cremen	les	teues	aigües,	

Més	que	fills	son	besties	estranyes,	
Con	ho	has	de	plorar?	

	
Gaia,	hui	t’he	vist	plorar.	

	
	
	



Lema: Gaia, Mare Natura – Secció: 18ª 
Artista: Celso Sierra i Barberà. 
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8 Consells per a cuidar a 
la Mare Terra 

	
El	compromís	individual	és	imprescindible	

per	a	canviar	el	món	en	que	vivim.	
	

¿Qué podem fer? 
	
A	voltes	 cuidar	a	 la	Mare	Terra	 sembla	estar	a	 l’alcanç	de	pocs,	però,	 ¿qué	
puc	fer	yo	per	a	frenar	la	deterioració	de	la	Mare	Terra	i	de	tots	els	recursos	
que	 ella	 proporciona?	 	 Pots	 fer	 moltíssimes	 menudes	 coses	 i	 la	 majoria	
passen	 per	 un	 canvi	 en	 les	 teues	 costums,	 en	 reflexionar	 abans	 d’actuar.		
Perque	 la	millor	manera	de	provocar	el	canvi	en	un	atre	canvi	és	mostrant	
els	beneficis	del	canvi	en	tu.	
	
Canviant de costums 
	
Celebra	 el	 dia	 de	 la	 Mare	 Terra,	 que	 es	 celebra	 cada	 22	 d’Abril,	
comprometent-te	a	implementar	en	els	pròxims	12	mesos	menuts	canvis	en	
el	 teu	 dia	 a	 dia;	 canvis	 que	 pugues	 assumir	 en	 un	 esforç	 raonable	 i	 anar	
integrant	en	la	teua	vida	de	forma	natural.	
	

1. Utilisa menys energia. Substituix	les	peres	tradicionals	per	atres	de	baix	
consum	o,	encara	millor,	de	 leds.	 	Una	pera	de	4W	de	 leds	equival	a	
una	 tradicional	 de	 60W.	 Apaga	 les	 llums,	 evita	 utilisar	
electrodomèstics	 i	 energia	 innecessàriament.	 	 Usa	 menys	 l’aire	
acondicionat,	 els	 calfadors	 elèctrics	 i	 la	 calefacció,	 desconecta	 els	
aparats	elèctrics	i	els	electrodomèstics,	si	no	els	uses.		Aprofita	la	llum	
natural.	

2. Utilisa menys aigua,	 Sempre	 que	 pugas,	 recolecta	 i	 reutilisa	 l’aigua;	
Mantén	 tancat	 l’aixeta	 del	 teu	 bany,	 de	 la	 teua	 cuina,	 del	 teu	 jardí,	
mentres	no	necessites	l’aigua	que	ix	per	a	no	desperdiciar-la.		Rega	de	
matí		o		per		la	vesprada,	per			a		que		l’aigua		no		s’evapore		de		seguida		
pel	sol	o	la	calor.	
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3. Ves-te a la compra en un capaç o una bossa 
de tela.	 Evita	 el	 consum	 de	 bosses	 de	
plàstic.	

4. Contamina menys. Per	 colaborar	 en	 un	
tràfic	 més	 fluït,	 utilisa	 menys	 la	 teua	
mobilitat,	sempre	que	pugues	utilisa	el	
transport	públic.	 	Aforra	 combustible,	
gasta	la	menor	cantitat	de	gas.	

5. Compra aliment sense embalatge, com	quan	compraves	en	la	yaya,	que	lo	
ficava	tot	en	un	capaç,	de	les	mans	o	la	bàscula	del	venedor,	i	la	carn	i	
peix	s’envolien	en	paper. 

6. Recicla tot lo que pugues. Cuida	 i	 reutilisa	 els	 fulls	 de	 paper,	 recicla	 el	
teu	 fem	 i	 tot	 lo	que	pugues	 i	 separa-lo,	 compra	productes	reciclats	 i	
evita	utilisar	recipients	d’alumini	i	plàstic. 

7. Genera menys desperdicis, Utilisa	 piles	 recarregables.	 	 Evita	 usar	
productes	deshechables.	 	Si	tens	que	comprar	botelles	deshechables,	
compra	les	més	grans. 

8. Atres consells: Evita	comprar	i	usar	aerosoles,	planta	un	arbre	cada	3	o	
6	mesos.		No	tires	paper	ni	residus	en	el	carrer.		No	tires	l’oli	que	no	et	
servix	per	les	canyeries. 

	
Cada	canvi	és	 com	una	gota	d'aigua:	 fan	 falta	 totes	 i	 cadascuna	d'elles	
per	a	que	la	mar	es	convertixca	en	oceà	i	 tinga	la	força	de	provocar	un	
canvi.	
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