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AC FALLA GUILLEM DE CASTRO,
TRIADOR I SANT PERE PASQUAL

Esta comissió ha rebut subvencions de la Regidoria de
Cultura Festiva per a les activitats de les Falles del 2019
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Des del principi, els llibrets de falla han segut un vehícul per a donar a conéixer la 
lliteratura satírica valenciana. Cal tindre en conte que el primer llibret data de 
l'any 1855, va ser escrit per Josep Bernat i Baldoví i es titulava "El Conill, Visenteta 

i Don Facundo", en el que únicament apareixia l'explicació de la falla.

 Pero com la mateixa festa estos llibrets han evolucionat, ara servixen com un mig 
de comunicació, encara que en el cas de les comissions menudes que fem d'equilibristes 
per a poder seguir avant, és una tasca una miqueta complicada el poder finançar l'edició 
del mateix. 

 En este llibret podreu trobar les explicacions dels nostres monuments d'enguany 
"L'equilibriste" i "¿I tu a qué jugues?" abdós de Celso Sierra i Barberà, la Salutació del 
nostre President, Francisco Prósper i Cózar, de la nostra Fallera Major, María Caballer i 
Navarro, la Junta Directiva, el restants de fallers i tots els events que hem fet durant tot un 
eixercici, el 2018-2019. En definitiva, el llibret nos servix per a poder plasmar el testimoni 
d'un any més en el que mantenim viva la nostra comissió.

 De la mateixa manera que les falles són Patrimoni Immaterial de l'Humanitat, 
volem també que la llengua siga el patrimoni de la festa, per això, el nostre llibret està escrit 
íntegrament en valencià seguint les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana 
(RACV), per a contribuir any darrere any en la difusió del nostre Patrimoni.

 Espere que siga del vostre gust i que gogeu llegint-ho. Fins a l'any que ve (si fem be 
d'equilibristes). 

Inma Chulià i Cantó

DIRECCIÓ LLIBRET 

E
P
Í
L
E
C
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PRESIDENT

FRANCISCO 
PRÓSPER i CÓZAR

Amics, veïns fallers, ya estem en falles.

Un any més, hem aplegat a eixa época de l'any en que Valéncia 
s'engalana per a rebre a tot aquell que vullga gojar de la nostra festa major.

 Un any més els valencians traem al carrer tot el nostre ingeni, tot el nostre art, tota la 
nostra ilusió per a crear eixe món de fantasia que convertix a una ciutat com Valéncia en el 
museu d'art efímer més gran del món. I tot este art, rodejat de música, flor, pólvora, i poesia.

 Un any més, que nostra Falla Triador, vostra falla, ha complit en la seua 
part ficant en el carrer com tots els anys (i ya van 119) nostra falleta en la Plaça 
d'Almansa per a continuar en la tradició que no deixarem que es trenque mai.

 I un any més, que em puc dirigir a tots vosatres, per a poder invitar-vos a 
gojar junt a tota la nostra Comissió i el restant de la ciutat de la millor festa del món: 

Les Falles.

 Francisco Prósper i Cózar

PRESIDENT



Ll
ib

re
t T

ria
do

r 2
01

9

7

FALLERA MAJOR 2019

MARÍA 
CABALLER i NAVARRO

Estimada comissió:

Com tots sabeu és per a mi un plaer representar a nostra falla l'eixercici 2018-2019. 
La falla que nos ha vist créixer: on hem plorat i molt, hem fet play-backs, teatre, hem ballat 
en la banda de música de camí a l'Ofrena i, sobretot, no solament gogem de la semana 
fallera, gogem els 365 dies de l'any en molta emoció i en ganes de celebrar la millor festa 
del món: Les Falles.

 Yo sempre ho he dit, nostra falla pot ser de les més menudes que hi ha en Valéncia, 
pero per a mi, i suponc que para tots nosatres, és de les més grans, una  família menuda en 
un sentiment en comú, l'amor per una festa plena de llama i música, l'amor per les falles.

 I en açò termine, espere representar-vos com es mereix esta gran falla, que sapiau 
que és una gran responsabilitat. I desig que enguany ho gogem al màxim tota la comissió 
i que pugam gojar de la festa com es mereix.

 ¡Vixca la Falla Triador i vixquen les Falles!  

María Caballer i Navarro

 FALLERA MAJOR 
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PRESIDÈNCIA
FRANCISCO PRÓSPER i CÓZAR

VICEPRESIDÈNCIA
Celso Sierra i Barberá

Alan Díaz i Ruiz
José Rubio i Gutiérrez

Francesc Prósper i Pozo

SECRETARIA
Bernardo L. Buades i Villardelsaz

Cristina Prósper i Pozo

TESORERIA
Paqui Andrés i Bondia

CONTADORIA
Inma Chulià i Cantó
Ester Bueno i Andrés

LOTERIA
Rosa López i Marín

Susana Gallel i García

DELEGAT DE FESTEJOS
Fernando Ripoll i García

DELEGAT D’INFANTILS
Ulises Nguema i Ekoka

DELEGADA D’ESPORTS
Marta Roselló i Fernández

DELEGATS
Amanda M. Esqueta i Navalón

Juan Gandía i Aparisi

BIBLIOTECARI-ARCHIVER
María Caballer i Navarro

JUNTA
DIRECTIVA
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COMISSIÓ MAJOR i RECOMPENSES
Bunyol d’Or i Brillants 

ab Fulles de Llorer
Paqui Andrés i Bondia

Ester Bueno i Andrés
Inma Chulià i Cantó

Adrián Díaz i Jiménez
Alan Díaz i Ruiz

Susana Gallel i García
Silvia Martínez i Pinilla

Celso Sierra i Barberá

Bunyol d’Or ab Fulles de Llorer
Bernardo L. Buades i Villardelsaz

Fernando Caballer i Castelló
Francesc Prósper i Pozo
Lorena Sierra i Barberá

Bunyol d’Or
Mercedes Caballer i Navarro

Rosa López i Marín
Beatriz Martín i Turel

Cristina Prósper i Pozo
Marta Roselló i Fernández

Inma Quiles i Gosp

Bunyol d’Or
José Rubio i Gutiérrez

Ainhoa Villar i Castelló

Bunyol d’Argent
Felipe Adán i Piorno

Amparo Caballer i Navarro
Juan Gandía i Aparisi

Saray Gil i Lacalle
Ulises Nguema i Ekoka

Fernando Ripoll i García

Bunyol de Coure
Mª Elena Banaclocha i Riveire

Claudia Carrillo i Espinola
Marta Carrillo i Espinola

Javier Castellanos i Blancart
Concepción Espinola i López

Amanda Esqueta i Navalón
Mariel Beatriz Mirenna

Miguel Ángel Martínez i Cervera
José Javier Novella i García 
Sergio Rodrigo i Martínez
Carlos Sánchez i Sánchez

Carlos Vidal i March

PRESIDENT

Bunyol d’Or i Brillants 
ab Fulles de Llorer

FRANCISCO PRÓSPER i CÓZAR

FALLERA MAJOR

Bunyol d’Or
MARÍA CABALLER i NAVARRO

RECOMPENSES

Bunyol d’Or ab Fulles de Llorer
FRANCESC PRÓSPER i POZO

Bunyol d’Argent
FELIPE ADÁN  i PIORNO
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L’EQUILIBRISTE
ARTISTE
CELSO 

SIERRA i BARBERÁ

EXPLICACIÓ 
MONUMENT GRAN

FRANCISCO 
PRÓSPER i CÓZAR

SECCIÓ
8ªB
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EXPLICACIÓ MONUMENT GRAN
Cos central

L’equilibriste en el circ 
fa equilibris impossibles
lo mateix que fem les falles
que patim el no ser rics.

I és que les falles menudes
estem passant-ho molt mal
mos apreten per totes bandes
per a que se n’anem a fer la mà.

I sembla que lo que volen
és desfer-se de nosatres
pero les falles menudes farem
lo impossible per a evitar-ho.

Perque som les falles menudes
les que fem la festa gran,
si estes falles no existiren
cap seria d’especial.

El cap de pista

El cap de pista mana
lo que es fa en cada moment
algunes falles tenen gana
de poder fer lo mateix.

Perque hi ha falles que pensen
que per tindre més diners
es té que fer lo que elles vullguen
i que els demés no pinten res.

Per això s’inventen normes
que sols benefi cien a uns quants,
mentres als pobrets mos deixen
en una mà darrere i l’atra davant.

Per això fi caren un preu
com a mínim de la falla
sols eixe era el motiu
d’estar fora de la baralla.

I al fi nal de tot el lio
s’eixiren en la seua
l’any que ve estos tios
apretaran mes la clavilla.
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EXPLICACIÓ MONUMENT GRAN
L’ilusioniste

Fa ilusions l’ilusioniste
que tot lo món admira
també ell s’ilusiona
en arribar a cap de pista.

També hi ha falles que somien
pujar de secció algun dia
pero crec que estes confonen
la secció en la categoria.

Perque no per més diners
té més categoria la falla, 
el que no tenim per a més
tenim categoria per a plantar-la.

I aixina està l’història
de pobres i rics en la falla,
esperem que algun dia
puga acabar esta batalla.

És el pallasso en el circ
el que més alegries dona
encara que ell estiga trist
a tot lo món emociona.

També les falles chicotetes
són l’ànima de la festa
omplint tot en moltes rialles
donant-li color a la festa.

I ahí estem les falles
mantenint viva la fl ama,
per a que sàpia el món sancer
lo que sentim per la falla.

Perque les falles són molt més
que fi gures de suro i fusta,
són part dels nostres sentiments
fets de tradició i cultura.

Perque en este món de les falles
hi han més coses que la falla
per eixemple està el llibret
que a tot lo món li agrada.

Puix lo gran de la nostra festa
no són unes quantes falles grans,
són eixes falles de placeta
les que donen la fama mundial.

I els ric s’emporten els premis
pagant-li a escritors de fama,
els pobres molt més bohemis
fem les coses en molta gana.

Per això yo em pregunte:
¿Quí aporta més a la festa?
El que para tot trau el chèc
o el que més es calfa la testa.

I aixina acaba el llibret
d’una falla prou chicoteta
esperem que a l’any que ve
continuem fent la punyeta.
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A LA FALLERA MAJOR 2019
MARÍA 

CABALLER i NAVARRO

Buscant ta mirada puc trobar 
que més que una mirada és un sentir

que una valenciana voldria lluir 
i que tu Maria podràs comprovar,

Experiències que no sabràs oblidar
perque el teu regnat tu voldràs alentir 

i fer-ho llarc per poder assaborir
tot lo que enguany tu vas a abanderar.

Rialles i vivències per a fruir
anècdotes que els teus ulls no borraran

dies que no tornaran a repetir

Sentiments que ya mai acabaran 
i que el teu cap no deixarà fugir

crits de: ¡Maria! al passar aclamaran.

Per Susana Gallel i García
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¿I TU A QUÉ 
JUGUES?

ARTISTE
CELSO 

SIERRA i BARBERÁ

EXPLICACIÓ 
MONUMENT INFANTIL

FRANCISCO 
PRÓSPER i CÓZAR

SECCIÓ
22ª
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EXPLICACIÓ MONUMENT INFANTIL
¿I tu a qué jugues?

“Creua el carrer la chicalla”
diu el nostre himne faller
com explica esta falla 
falten chiquets en el carrer.

I és que en els nostres carrers
és molt més difícil jugar
plenes de bicis i patinets
i també de coches i viandants.

I si algun espai vert queda
també és difícil per als nanos
puix no juguen en l’albereda
per un “ordene i mando“.

Puix encara que no ho creeu
i ha cartells en nostres parcs
que no deixen que se jugue
per una orde municipal.

També en els chiquets passa
que no ho saben aprofitar
puix passen el dia en casa
en maquinetes i en el sofà.

Abans el chiquets eixien
a jugar en la placeta
hui no més que viuen
per jugar en la “tableta”.

Perque a la trompa i caniques
cap nano vol jugar ya
si parles de churro o mula
ni saben de qué estàs parlant.

Perque eixos jocs ancestrals
s’estan perdent hui en dia
els chiquets els tenen oblidats
puix són jocs sense bateria

I lo que tindrien que fer
és eixir molt més de casa
per a jugar en el carrer
i gojar en molta guasa.

I aixina els pobres joguets
tornarien a aprofitar
alegrant-li la vida als chiquets
sent útils de veritat.
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COMISSIÓ INFANTIL i RECOMPENSES

CHIQUETES

Distintiu d’Argent
Nayra Gandía i Gómez

Alma Yaiza Quiles i Arce

Distintiu de Bronce
Vega Soriano i Sierra

Alma Vidal i Banaclocha
Mª del Carmen Vila i Galiana

RECOMPENSES

Distintiu d’Argent

ALMA YAIZA QUILES i ARCE

ENZO RUBIO i BUENOENZO RUBIO i

CHIQUETS

Distintiu d’Argent
Áxel Adán i Martínez
Erik Adán i Martínez

Izan Bonca i Gil
Enzo Rubio i Bueno

Distintiu de Bronce
Eduardo Navarro i Caballer
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RECORDATORI:
FALLES 2018

EL LLADRE 
DE NINOTS

ARTISTES
SERGIO LIS i CELSO SIERRA

PREMIS 2018

TERCER PREMI 
INGENI i GRÀCIA SECCIÓ 22ª

CASAL BERNART I BALDOVÍ

TERCER PREMI “GARROFA”
A LA MILLOR CRÍTICA EN LA

FALLA INFANTIL
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ENTREGA D’EQUIPAGES: 
PILOTA VALENCIANA

El 31 de maig de 2018 va tindre lloc 
en el Trinquet de Pelayo l’entrega 
d’equipages de Pilota Valenciana de 

mans de les Falleres Majors de Valéncia, 
Rocio i Daniela.

 Enguany, juguen un total de 200 fa-
llers, 33 equips majors i 12 infantils.

 Entre els equips majors, destaca el 
nostre equip, format per Alan Díaz, Aitor 
Díaz, Juan Gandia, Ulises Nguema i Kiko 
Prósper.

 El nostre equip de Pilota Valencia-
na enguany ha jugat en Tercera divisió i les 
partides las varen començar el 3 de Juny de 
2018. ¡VA DE BO!

(31.05.2018) Entrega d’equipages en el Trinquet de Pelayo en les Falleres Majors de Valéncia.
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¡YA TENIM FALLERA MAJOR 2019! 
MARÍA CABALLER i NAVARRO

El dia 1 de juny de 2018, en la Junta General Extraordinària celebrada en 
el nostre Casal, es va nomenar com a Fallera Major per a les Falles 2019 
a la dòna María Caballer i Navarro.

 María, és fallera de la comissió tota la vida i està molt involucrada en 
ella, va ser Fallera Major Infantil en l’any 2004 i és l’única dòna que ha segut 
President Infantil en l’any 2007.

 Esperem que mai oblides el teu regnat. ¡Enhorabona!

(1.06.2018) María Caballer i Navarro és la nostra Fallera 
Major per a les Falles 2019.
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DESPEDIDA FALLERA MAJOR 2018:
CRISTINA PRÓSPER i POZO

El 27 d'octubre de 2018, va tindre lloc per 
primera volta en el nostre Casal, la primera 
Despedida d’una Fallera Major de la Falla 

separada de la nostra Exaltació, el qual, assentarà els 
precedents per a posteriors despedides.

 L’acte  començà rebent a Cristina al són del 
Tabal i la Dolçaina,  a continuació, es va procedir al 
sopar; al fi nalisar este, començà l'acte protocolari en 
l'emissió d'un vídeo resum del regnat de Cristina.  
Acte seguit, el President, Paco Prósper, va rebre a 
Cristina en l'escenari per a que ocupara el seu lloc 
d'honor per a escoltar els discurs de les persones que 
no vullgueren desaprofi tar l'ocasió; com a colofó 
fi nal dels discurs, escoltarem el de Cristina. 

 Per a fi nalisar l'acte i abans d'interpretar el 
nostre himne regional, Cristina va fi car la seua foto, 
que ocupava un lloc privilegiat, junt al restant de les 
Falleres Majors de la comissió.

(27.10.2018) Cristina Prósper i Pozo, en la seua despedida com a Fallera Major 2018.
Publicació de nostre blog, vídeo i 
més fotografi es en este còdic QR.
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CAMPEONAT DE BIRLES 2019: 
AGRUPACIÓ EL PILAR SANT FRANCESC 

(11.11.2018) Equip de Birles de Triador de l'any 2019. De esquerra a dreta: Carlos Sánchez, Inma 
Quiles, Adrián Díaz, Javier Castellanos, Kiko Prósper i Saray Gil. Foto: Alejandro Vicent.

El 11 de novembre de 2018 va tindre 
lloc en la Bolera Bowling Center 
de Valéncia el CAMPEONAT DE 

BIRLES DE L'AGRUPACIÓ EL PILAR 
SANT FRANCESC.
 
 En la primera ronda que jugaven els 
6 participants de cada comissió, va quedar 
primer i va passar a la segona ronda, Kiko 
Prósper en 134 punts, pero no va quedar  
entre els tres primers individuals.
 
 La nostra Fallera Major, María, que 
va jugar en la segona ronda en el restant 
de falleres majors, és la CAMPEONA DE 
BIRLES del seu grup. ¡Enhorabona!

Publicació de nostre blog 
i més fotografies en este 
còdic QR.



Ll
ib

re
t T

ria
do

r 2
01

9

27

PROCLAMACIÓ DE LA FALLERA MAJOR 2019:
MARÍA CABALLER i NAVARRO

(10.11.2018) Paco li entrega a María el quadro que l'acredita com a Fallera Major 2019.

En el més de novembre va tindre lloc la 
PROCLAMACIÓ de la nostra Falle-
ra Major 2019. 

 Bernardo, el nostre secretari, va        
procedir a la llectura de l’acta en la que es 
va proclamar a María Caballer i Navarro 
com a Fallera Major per a l’eixercici faller 
2018-2019.
 
 Una volta nomenada, Paco va llegir i 
entregar-li el quadro que la proclamava ofi-
cialment com a nostra Fallera Major 2019.
 
 Abans de donar per conclòs l’acte,       
María, posà la foto en l’entrada del Casal, on pre-
sidirà tots els actes de la nostra comissió.

Publicació de nostre blog 
i més fotografies en este 
còdic QR.
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IV SEMANA CULTURAL:
CHARRADA SOBRE TEATRE FALLER

(16.11.2018) Fernando Quilis rebent un regal entregat per la nostra Fallera Major 2019, 
María Caballer en nom de tota la comissió.

El 16 de novembre de 2018 a les 20:30 hores, 
la nostra Fallera Major, María Caballer, 
inaugurà la IV Semana Cultural Triador 

sobre Teatre Faller i Pilota Valenciana.

 

 El primer dia i dins de la programació de 
la semana cultural, tingué lloc una charrada sobre 
Teatre Faller realisada per Fernando Quilis.
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IV SEMANA CULTURAL:
TRIPARTIDA DE PILOTA VALENCIANA

(17.11.2018) Els equips de Pilota Valenciana de les falles Séneca Yecla, Humanista Mariner i la 
nostra falla, G. Castro, Triador i Sant Pere Pasqual en Juan Contreras, de Junta Central Fallera.

El 17 de novembre de 2018, en el car-
rer de Triador i a partir de les 10:00 
hores, es va jugar una tripartida de 

Pilota Valenciana. 

 

 Contarem en la participació de la 
Falla Séneca - Yecla i en la Falla Humanis-
ta Mariner, gràcies a la colaboració de Junta 
Central Fallera. 

 I després una charrada sobre Pilo-
ta Valenciana de Juan Contreras i Pedro         
Navarro (Periodiste).
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IV SEMANA CULTURAL:
PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS

(18.11.2018) Presentació d'Esbossos. María Caballer i Navarro, Paco Prósper i l'artiste 
i faller de la comissió, Celso Sierra, que va explicar en qué consistien.

El 18 de novembre de 2018, dins de la programació 
de la Semana Cultural, va tindre lloc la 
Presentació dels Esbossos dels monuments que 

es plantaran en la Plaça de Almansa estes Falles 2019.

 

 Al acte acodiren la Fallera Major 2019, María 
Caballer i Navarro, el President, Paco Prósper i Cózar 
i l'artiste dels monuments i faller de nostra comissió, 
Celso Sierra i Barberá, que va explicar en qué consistien 
al restant d'assistents.

 FALLA GRAN: “L'equilibriste”, secció 8ªB.

 FALLA INFANTIL: “¿I tu a qué jugues?”, 

 secció  22ª.

Més fotografies de la IV Semana 
Cultural Triador en este còdic QR.
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DEPORTS TRIADOR:
EQUIP DE BASQUET 3x3

El 18 de novembre de 2018, el nostre equip de 
basquet participà en el IV CAMPEONAT 
DE BASQUET 3x3 i TRIPLES de Junta 

Central Fallera. 

 L’equip estava format per:

 Dalt: Marta Roselló, Vanesa Medina, José 
Javier Novella, Inma Quiles, Pedro Antonio Mar-
tínez. Baix: Ulises Nguema i Carlos Sánchez. Falta 
Kella Arana que encara que no ix en la foto també 
va participar.

(18.11.2018) Equip de Basquet per al IV Campeonat de Basquet 3x3 de Junta 
Central Fallera.
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VIII EXPOSICIÓ D’ESBOSSOS:
AGRUPACIÓ EL PILAR SANT FRANCESC

El 5 de decembre de 2018, en el Con-
vent del Carme, va tindre lloc l’Inau-
guració de l’VIII Exposició d’Esbos-

sos de l’Agrupació El Pilar Sant Francesc a 
la que va acodir la nostra màxima represen-
tant, la Fallera Major 2019, María Caballer 
i Navarro, acompanyada pel Vicepresident, 
Celso Sierra i Barberá.

 

 L’exposició va ser inaugurada per la 
Fallera Major Infantil de Valéncia, Sara Lar-
razábal i Bernal, que va estar acompanyada 
en tot moment pel President de l’Agrupació, 
Javier Tebar i Valero.

Publicació de nostre blog 
i més fotografies en este 
còdic QR.

(5.12.2018) María Caballer i Celso Sierra junt a la FMIV2019, Sara Larrazábal, i junt al President 
de l'Agrupació, Javier Tebar al Convent del Carme.
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IMPOSICIÓ D’INSÍGNIES:
AGRUPACIÓ EL PILAR SANT FRANCESC

(27.01.2019) María Caballer rep l'Insígnia del Sector-Agrupació, el segon premi de Belem 
Innovador i el regal de l'Agrupació junt a Paco Prósper, el nostre President.

El 27 de giner de 2019, va tindre lloc 
l’Imposició d’Insígnies del Sector-
Agrupació a les Falleres Majors de 

l’any 2019 en el Casal de la Falla Ribera–
Convent Santa Clara, al que va assistir la 
nostra Fallera Major, María Caballer, junt 
al nostre President, Paco Prósper.  

 Ademés de l'Imposició d’Insígnies, 
la nostra Fallera Major arreplegà el Segon 
Premi de Belem Innovador de l’Agrupació.

 També va rebre l'Insígnia del Sector-
Agrupació Amanda Esqueta i Navalón  
pel seu primer any en la directiva de 
l'Agrupació.

Publicació de nostre blog 
i més fotografies en este 
còdic QR.
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El dia 26 de giner de 2019, a les 18:00 hores, va tindre lloc l’Exaltació de la nostra Fallera Major 2019, María Caballer i 
Navarro i les seues Corts d'Honor, en el casal de la Falla Saineter Arniches–Arquitecte Ribes.

 Una volta que María Caballer, la nostra Fallera Major 2019, junt al nostre President, Paco Prósper, aplegà a la sala, co-
mençà la primera part, l’espectàcul a càrrec de la nostra comissió: “La llamada” interpretat per: Cristina Prósper en el paper de 
MARÍA, Amparo Caballer en el paper de SUSANA, Bea Martín en el paper de MILAGROS, Inma Quiles en el paper de SOL 
BERNARDA i José Javier Novella en el paper de DIOS. Com a EXTRES: Javier Castellanos, Alan Díaz, Adrián Díaz, Amanda 
Esqueta, Susana Gallel, Rosa López, Ulises Nguema, Fernando Ripoll, Marta Roselló i Carlos Sánchez.

      En la segona part, va començar l’acte protocolari de l’Exaltació, presentada per Saray Gil i Kiko Prósper. Primer, el 
nostre president, Paco Prósper, va rebre a les dos Corts d’Honor. Una volta estaven tots en l’escenari, va aplegar el moment més 
esperat de la nit, l’Exaltació de María Caballer i Navarro com la Fallera Major 2019, pero per a això, es necessitava la banda i als 
seus portadors, que varen ser la seua germana Mercedes Caballer i Navarro i el seu nebot Eduardo Navarro i Caballer, dos per-
sones molt importants en la vida de la nostra fallera major. Abdós li varen entregar a Paco la banda que, oficialment, acreditava 
a María com nostra màxima representant de l’any 2019.

 Enguany, hi havia una novetat, i és que a partir d’ara, totes les Falleres Majors tindran una nova joya que lluir. S’ha creat 
la Joya de la Fallera Major de Triador, que lluiran en la seua banda i en tots els actes a els que assistixquen. Paco, li la va impon-
dre a María en la seua banda sent la primera en portar-la l’any de la seua creació.

 María, ya com a nostra Fallera Major, se assentà en el tro per a escoltar les paraules que en tot carinyo i emoció li anava 
a dirigir la seua mantenedora, que no podia ser una atra persona que la seua millor amiga dins i fòra del món de les falles, Cris-
tina Prósper i Pozo.

 Abans de donar per conclòs l’acte e interpretar el nostre himne regional, María, va rebre a tots els invitats i a les falles de 
l’Agrupació que li varen entregar un quadro com a recort del seu regnat.

EXALTACIÓ FALLERA MAJOR 2019:
MARÍA CABALLER i NAVARRO



EXALTACIÓ
FALLERA MAJOR 2019
GALERÍA FOTOGRÀFICA

Més fotografies en 
este còdic QR.
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DEPORTS TRIADOR:
FRONTÓ A MÀ

El nostre equip de Pilota Valenciana, el dia 
10 de febrer de 2019, va disputar la parti-
da pel tercer o quart lloc del Campeonat de 

Junta Central Fallera de Frontó a mà de Tercera 
Divisió.

 La nostra Fallera Major, María Caballer, i 
el nostre President, Paco Prósper, junt a membres 
de la comissió, varen acodir a animar al nostre 
equip de Pilota Valenciana que va guanyar la 
partida, conseguint aixina quedar els TERCERS 
en el seu Campeonat para poder assistir a recollir 
el seu "palet" en la pròxima Gala de deports.

(10.02.2019) El nostre equip de Pilota Valenciana, Juan Gandía, Alan Díaz, Aitor Díaz, Kiko 
Prósper i Ulises Nguema (encara que no està en esta foto), junt a María Caballer, Paco 
Prósper i més membres de la comissió.
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INFANTILS:
BELEM INNOVADOR

Un any més, i ya són molt anys, el 
nostre Belem, sempre innovador, 
va participar en els distints concur-

sos que se realisen en la nostra ciutat, com 
són el de Junta Central Fallera, el de Ciu-
tat Vella i el de la nostra Agrupació El Pi-
lar Sant Francesc, pero per desgràcia tan sol 
vàrem tindre premi en l’Agrupació; SEGON     
PREMI BELEM INNOVADOR.

 Enguany, el nostre belem fet a mà, 
enguany en boletes de paper, i fet per mem-
bres de la comissió (Rosa López, Susana 
Gallel, Saray Gil, Kiko Prósper i Alan Díaz), 
encara que tot lo món va fer boletes,  va cri-
dar molt l’atenció.  Ací podeu vore com va 
quedar.

Més fotografies en este 
còdic QR.

(Decembre 2018) Ací teniu com va quedar el pesebre del nostre belem fet en boletes de 
paper. Podeu vore més fotografies en el còdic QR.
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INFANTILS:
BERENARS DE L’EIXERCICI 2018-2019

Els nostres infantils, el futur de la nostra festa, la continuïtat d'una tradició que mai volem que es perga. Tasca que recau 
en els pares i en el delegat d'infantils, enguany, Ulises Nguema, que ha estat molt involucrat en els chiquets fent-les tot 
tipo de berenars i festes. 

 Ací vos anem a relatar lo que han fet en tot l'eixercici 2018-2019 en lletres i en imàgens:

 El dia 5 de maig de 2018 varen tindre el primer berenar a les 17:00 de la vesprada, primer berenar i després, estigueren 
creant un "photocall" en globos i es varen fer els seus propis elements decoratius en l'ajuda dels seus pares i d'Ulises.  

 El dia 6 d'octubre de 2018 varen tindre el segon berenar i, com sempre, primer agarraren forces en el berenar i després 
es posen a crear, ya siga pintant, o en este cas, fent un volcà, sí, sí, un volcà que tirava llava i tot.

 El dia 31 d'octubre de 2018 varen tindre el tercer berenar, esta volta per a celebrar Halloween, varen començar a les 
19:00 hores i tots es disfrassaren en els seus disfrassos més terrorífi cs.

 El dia 22 de decembre de 2018 varen tindre el quart berenar, ara calia celebrar el Nadal i  varen escriure la carta als Reis 
Macs i es varen fer uns gorros molt bonicos.

 D'ací a falles estem segurs de que tindran moltes festes més, aixina que esperem que participeu tots i que gogeu d'este 
magnífi c any.

Més fotografi es en este 
còdic QR.
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INFANTILS: GALERIA FOTOGRÀFICA
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Reblix la fulla d’inscripció i presenta-ho en el casal de la falla tots els divendres a partir de les 20hrs. o envia-ho per correu 
electrònic a fallatriador@hotmail.com o  per correu ordinari a la següent direcció:

FALLA GUILLEM DE CASTRO, TRIADOR
I SANT PERE PASQUAL

CARRER GUILLEM DE CASTRO, 97 – BAIX
46008 – VALÉNCIA

DADES PERSONALS
Nom i Llinatge: ________________________________________________________________________________________

Direcció: ______________________________________________________________________________________________

Població:______________________________________________________________________________________________

DNI: ___________________ Telèfon: ____________________ Correu electrònic: ___________________________________

Es imprescindible entregar fotocòpia del DNI o autorisació (en el cas d’infantils) junt a l’inscripció.

HISTORIAL FALLER
Si has segut faller d’atra comissió, demana-les el teu historial per a saber qual ha segut i en que any fon concedit el teu últim 

Bunyol (presentar original).

FIRMA I FECHA

Full d'Inscripció 

¿Vols ser Faller? 
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Hoja de Inscripción 

¿Quieres ser Fallero? 
Rellena la hoja de inscripción y preséntala en el casal de la falla todos los viernes a partir de les 20hrs. o envíala por correo 
electrónico a fallatriador@hotmail.com o  por correo ordinario a la siguiente dirección:

FALLA GUILLEM DE CASTRO, TRIADOR
Y SAN PEDRO PASCUAL

CALLE GUILLEM DE CASTRO, 97 – BAJO
46008 – VALENCIA

DATOS PERSONALES
Nombre i Apellidos: _____________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________________

Población:_____________________________________________________________________________________________

DNI: ___________________ Teléfono: ____________________ Correu electrónico: _________________________________

Es imprescindible entregar fotocópia del DNI o autorización (en el caso de infantiles) junto a la inscripción.

HISTORIAL FALLER
Si has sido fallero de otra comisión, pídeles tu historial para saber cual ha sido y en qué año fue concedido tu último Buñol

(presentar original). 

FIRMA I FECHA
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