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Bon dia!
Un any més estic ací per dir-vos, que ja estem en falles, la nostra festa per 
excel·lència.
Este any, és un any especial per que tenim la gran sort de tenir una altra 
vegada a una fallera de la nostra comissió en la Cort d’Honor de la Fallera 
Major de València.
La senyoreta: Elena Maria Rivero Simón.
Ella és una de les 12 senyoretes que representarà la nostra festa i a la nostra 
terra. Enhorabona.
Com des de fa anys, seguim mantenint a les nostres falles on es mereix aques-
ta comissió. La falla gran en la secció 1ªB, i la falla infantil a la secció especial.
Tot això, gràcies a una comissió lluitadora i treballadora per la festa, una festa 
que és: Patrimoni de la Humanitat.
Em senc molt orgullós de pertànyer i representar a esta comissió.
Tenim molta sort de comptar amb un barri que col·labora amb les falles, i uns 
comerciants que amb la seua ajuda desinteressada, segueixen col·laborant 
cada any perquè la nostra festa continue. Gràcies.
Vull dedicar unes línies a estes persones que durant tot l’any, han treballat 
colze a colze al meu costat: Economia, festes, infantils, cultura, relacions ex-
ternes, secretaria, loteria, femenines, juvenils, play-backs, activitats diverses 
i casalera. I a totes les persones, que sense estar en cap delegació, sempre hi 
són quan se’ls necessita. GRÀCIES. Si gràcies amb majúscules per estar fent 
cada any que la comissió de Gayano Lluch, siga més gran.
També vull desitjar-li a Angela, Karla i Arturo que gaudixquen al màxim de 
tot el que estan vivint. Sens dubte aquest exercici, serà meravellós per a ells.
Gràcies a totes i tots, gaudiu de la festa i de totes les activitats que s’organit-
zen estos dies, en pau i harmonia.

Vixca Valencia!
Vixquen les falles!

César Rivero Muñoz

Benvinguts fallers i falleres, amics i veïns.

M’emociona dirigir-me a vosaltres en este llibret i estic molt contenta de 
poder parlar a la meua falla de tota la vida. Este any és un orgull per a mi, 
representar a tota la comissió. 

Una comissió que em recolza a cada moment i en cada un dels actes, i que 
espere continue fent-ho les pròximes falles, festa que ja s’ aproxima i que 
cada any visc amb més emoció i passió.

Gràcies a la nostra executiva de festejos i al seu meravellós treball, podem 
disfrutar d’aperitius, arreplegades, festes temàtiques, sopars, concursos i 
moltes coses més en les quals espere i desitge que tots participeu.

Este any, sense cap dubte, serà molt especial per a mi, ja que estaré represen-
tant la meua funció amb la millor companyia que pot haver, Karla y Arturo, 
la meua Fallera Major i el President infantil, que acte rere acte, i amb mol-
ta broma, han sabut crear un vincle amb mi molt especial. Així com també 
amb el nostre President César, que ha sigut el meu major pilar, un company 
exemplar i que sempre ha estat al meu costat ajudant-me i pendent del meu 
benestar.

Tinc moltíssimes ganes de que arribe la meua presentació i de que em po-
sen la banda de Fallera Major de Gayano, per poder lluir-la en tots el actes 
especialment en l’ Ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats. Si any rere any, 
ja era una emoció per a mi anar a l’Ofrena, sense cap dubte, este any com a 
Fallera Major i escoltant el meu nom a la plaça, serà una de les coses més 
boniques viscudes per mi.

Espere tindre-vos molt a prop i que visqueu amb mi unes falles meravelloses.

Visca Gayano!!

Visquen les Falles!!

Visca València!!

Ángela Nieto i Faustino 

Salutació del
President

Salutació de la
Fallera Major
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A Àngela

Igual que un raig de sol en primavera
alegra, ens emociona i dona vida,
aixina és com al vore’t de fallera
la teua falla queda enorgullida.

Puix Àngela, tu eres la senyera
que per Gayano Lluch és escollida,
tu eres eixa dòna falaguera
a on nostra comissió se veu complida.

Adins del teu encant fas signatura
de ser una muller d’ànima pura
a on nostra festa gran troba resò.

Tu eres joventut plena en bellea,
somriure que nos ompli en calidea,
tu eres nostra reina en nostre tro.

Ampar Cabrera i Sanfèlix

Fallera Major 2019
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Enguany obstenta el càrrec de Fallera Major la senyo-
reta Ángela Nieto Faustino.
Càrrec que afronta amb orgull i molta il-lusió.
Va nàixer un 4 de febrer de 1989, fallera de la nostra 
comissió des de xicoteta.

Conéix a Ángela
Fallera Major 2019
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Pertany a una gran familia fallera, de fet sa mare va 
ser Fallera Major de la nostra comissió l’any 1982.
Cuidadora de la Indumentaria Valenciana, se sent 
més còmoda amb el segle XVIII.
Li caracteritza el seu gran somriure, simpatia i tran-
quil-litat.
En el seu temps lliure li agrada anar al cine, es declara 
fan de Harry Potter i molt seguidora de les xarxes so-
cials, gràcies a les quals podem seguir tots i cada uns 
del actes a que està acudint.
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Espera amb moltes ganes el dia de la seua presenta-
ció, ja que per fi podrà lluir la seua esperada banda de 
Fallera Major. 
Somnia amb el dia de l’Ofrena abrigada per   tota la 
comissió. 
Des d’ací Ángela desitgem que el teu Regant siga com 
tu ho has somniat. 

Te desitgem feliçes falles
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Artistes
Salva Banyuls & Néstor Ruiz
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LA FALLERA EN ESTA GESTA
DEFEN LA FALLA I LA FESTA

Posant al consell de dònes
en quatre veritats; bones.

“... No sabeu la mala fava
que porte en estos moments,

puix unes tipes canalles
sens bruta idea de falles

nos han tractat de coents.

Han parlat de nostres trages
i de nostres pentinats,

s’han clavat en nostra ofrena,
en els masclets, la verbena

i nos han cridat; bufats.

I no només als fallers
nos han dit prou més que a un gos,

també al nostre cadafal
nos el posen ben remal
cridant-lo porc i pollós.

¿Pollosa la meua falla
per traure un piu empalmat?...

Vos dic yo que són enveges
puix barrunte, que sent lleges,

ni Deu se’ls haurà arrimat.

Tu fixa’t que de chorrades
volen fer-los als ninots,

que a les pobres mamelludes
les volen escorregudes

portant al coll els escots.

Dels güelos verts ¡Ni paraula!
Res d’amorrar-los a un cul,

i si s’escapa un fardacho
que perseguix un mostacho

se posen fetes un mul.

¿I qué contar quan l’escena
vol parlar de guais i gais?

Res d’hòmens fent camarilla,
res de dònes fent tortilla,

res de compartir... Esplais.

I si són mascle i femella
els que fan dita tocata,

se’ns pujaran fins al sostre
posant-nos a tots el rostre

prou més roig que una tomata.

Ni flacs de molles caigudes,
ni grossos plens de rodanches,

res de passió en les escenes,
res de soltar-se les trenes,

res de marejar les panches.

Pero ¡Ull! Que tampoc volen
ninots resant el rosari,

puix volen fer-nos entendre
que algun moro es pot ofendre

al no voreu paritari.

Tampoc ninots en senyeres
o banderes espanyoles,
no siga que un català

s’acoste ací i... ¡¿Qué dirà?!
¡Ie! ¡Qué es toque les lleteroles!

Aixina que ya ho heu vist,
en tant de ‘progre’ bordanco

parlant-nos de llibertats,
i en la falla estem nigats

i prou pijor que quan Franco.”

I per als mals espantar
la jove es posa a cantar.

Corolari valencià
(Música ‘colorines’ del Titi)

Valenciana
A mi em criden valenciana tan si volen com si no.

Valenciana
per la llengua, per història, perque valenciana soc.

Soc el roig de vostres venes, i el dorat de vostre sol.
Soc el blau que entre bromeres dibuixa la mar al cor.

Que sàpien tots els que manen, siga ací o en tramontana
que yo me sent valenciana, i me vist en la senyera

perque a mi em dona... la gana.

***

“MASCLETA DE COLORS”

¡Redell! Sí que és... “Blanet” enguany el lema,
tot ho ompli (com el Titi) en colorins,
no ens mostra cap cameta ni dilema,

ni chufa, ni punyeta, ni problema,
ni diu que en pensament sigam... Gorrins.

¡Açò no se ho creu
ni el Papa de Roma!

Segur que ara ens diuen:
—¡Che, no!... ¡Qué era broma! —

Aixina que espauet i en gran cautela
anem poquet a poc clavant el nas,

i en una mà en el piu i atra en la ‘pela’
mirem lo que se juga en tal quiniela
no ens ixquen en la pell de Barrabàs.

Que alguns dels que planten
la tiren en fona,

donant, a mà oberta,
de llenya a la mona.

Mes... ¡Toca! No pareix, així a la vista,
que nostre artiste siga un toca... anous,

la falla, segons diu, està prevista
que siga de la festa una revista

casteta (sense rucs, lladres ni bous).

Clar que lo dolcet
ací puncha en os,
puix a este poeta
li agrà tirar mòs.

I d’esta sòrt l’artiste nos coloca
a la muller fallera de remat,

mes ella, no posant cap punt en boca,
a tot el que s’acosta esglaya i moca
calfant algun bescoll destrellatat.

Que n’hi ha que este món
no el veu paritari,

puix sap de les falles...
¡Un piu de canari!

Al seu voltant veem a uns quants artistes
cansats i en les ulleres pels genolls,
també alguns llibreters i cartellistes

als que, pel seu treball (sent optimistes),
els donen un somriure i dos trontolls.

Que fam un gitano
no se si ne passa,

pero els de les falles...
¡Si menges ya és massa!

També planta i nos conta de les bandes
¡¡de música!! No penses mal de pla,

les dels rumans i moros furgamandes
anem a tindre-les venent-te llandes

a l’hora del castell i mascletà.

Mes ¡ull! Quan s’acosten
en mig de la traca,
que en la tremolina
fan mà a la bojaca.

Igualment nos reballa, en ple migdia,
una paella d’eixes de primera,

i no n’hi ha cap sanguango ni maria
que no porte la pancha en simfonia
pensant tan sol clavar-li la cullera.

Així que es prepare
que en tan bon menjar,

ací tot el barri
a’apunta al dinar.

I ya a la fi posant punt a la festa
de traques i masclets farà un concert,
i ara és quan se sent que algú protesta

alçant una pregunta prou molesta:
¿I els culs?... ¿I els mamellots?... ¡¿No n’hi ha res vert?!

Ningú ací s’esglaye
que en duo o en palla

la pirindoleta
segur que se balla.

Aixina puix contant-vos estes traces
vorem les nostres falles tal com són,
i no havent cap censura ni mordaces

podrem dir quan sol queden quatre brases;
¡¡¡Ací està la millor festa del món!!!

I pese a qui pese
i mane qui siga,

a qui no li agrade
que es rasque la... Piga.

***

REMAT

Que si el cul... Que si la cuixa...
Que si els ninots tapadets...

Que si el ‘tamany’ nos esglaya...
Que si tira una tovalla...

Que si... que si... ¡Estem nets!

(Mes no calfem més l’ambient
i entrem en el monument.)

Si recordeu, en el pròlec,
vos he dit que de remat
l’artiste fa a una fallera

que en el geni d’una fera
posa firme al més pintat.

(Mes la potra i el botó
les porta en bona raó.)

Puix ha arribat un consell
que pareix, dit en franquea,

una llar de mala fama
sense llei i sense ama
que ralla la estupidea.

(I d’ell la nostra chiqueta
està fins la coroneta.)
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Per a les figues

Unes figues en bon suc
(mireu be, no tinguen cuc)

Preparació:

Se pela la carabassa
amunt i avall tirant fre,

puix en córrer pronte i massa
se transformarà en puré.

(Inclús si se pela al trot
pot tornar-se; llet de pot.)

També, per saber si és dolça,
se pot tastar en fruïció,

perque el gust sempre recolza
allò que se fa en passió.

(Mes no te’n passes llepant
perque tot té el seu aguant.)

En acabant fent-li llit
vas posant cada ingredient,

i afalagant lo afegit
se feny la cosa en calent.

(En sucre, rent i farina
la polseguera ix prou fina.)

Els dos ous entren en suma
suavisant allò tan dur,

i n’hi ha qui ací s’acostuma
a fer-ho sempre en obscur.

(Clar, que sens llum ha hagut filles
que han acabat fent tortilles.)

L’albardat a punt està,
ara li toca a la figa

que se mostra espatarrà
esperant coberta i lliga.

(Mes per a obrir-li lo estret
deuràs passar-li el ditet.)

Revolcant-la amunt i avall
la bacora és empastrada,
ya hem acabat el treball
¡tenim la figa albardada!

(Entrant calenta dins l’oli
i acompanyada en resoli.)

Corolari informafiguil

Dificultat: ben currat
Tipo de cocció: al remenejó

Temps per a fer: el que siga menester.
Tipos de figa:

Figa verda, figa pansida,
Figa dolçaina, figa alacantina,

Figa bacora, figa pamisa,
Figa de peçó, figa blanquilla,
Figa de pereta, figa rogiua,

Figa hivernesca, figa melina,
Figa palera, figa negrilla,

Figa sant joanera, figa rosina,
Figa tendral, figa... Ta tia.

***

—Ya que això de tindre Miura
tan t’agrada i te conforta,

¿per qué no agafes la porta
i te’n vens en mi al corral?
Perque qui vol ser torero
deu conéixer a la fera,

que els bous des de la barrera
no se veuen tal com cal —.

Vicent seguí a Maripili
fins a un cercat ple de canyes,

a on pastava un bicho en banyes
que de gran feya fredor.

Rondant-lo havia una mosca,
apegalosa i molesta,

que del cul fins a la testa
duya un vol marejador.

El bou tractant d’espantar-la
amunt i avall duya el rabo,

mes sent la mosca d’a chavo
no se deixava alcançar.

Mes, no sé si per cansanci
o per fer d’ales aforro,

se li parà sobre el morro
i el bou se la va llepar.

—¿Has vist, Vicent, cóm tal béstia
ha posat fi a la faena?

Puix fixat be, fes esmena
i agafa-lo de model.

I quan el rabo no acabe
si, per les presses, te ‘mengua’,
deus acabar-ho en la llengua
deixant-me el figot de mel —.

(I així, en la falda a la gepa,
el machote li la llepa.)

(I el bou, en tan poca cosa,
seguix menjant-se la brossa.)

***

HISTÒRIA D’UN CONCERT
(Qui dirigix fa relat

de tot lo que li ha passat)

“... Si em permeteu un moment
vos vullc contar una feta

a on, puc dir-vos de bestreta,
que he acabat, per boig; coent.

Tot començà fa uns quants mesos,
quatre per a ser exacte,

quan la oposició feu pacte
en els membres del govern,
fent-me firmar, en l’infern,
un estranyíssim contracte.

Pero, abans de dir del fet
i parlar de l’encomanda,

dec dir que soc d’una banda
director i clarinet.
Ademés tinc afició

a anar de ball i sarau,
a la cassalla, al cacau,

i a dur en mi la senyera,
i açò és lo que fa i advera

que em criden Nelet el blau.

Puix, dit açò, comencem
en tota està barballiga,

fent-se menester que diga
que Espanya està feta un fem.

I si parle de Valéncia...
Ací en tenim per a “rato”,

puix som qui hem pagat el pato
d’una nula ineptitut,

que en el llom sol hem rebut
medicina de gayato.

I ara se preguntareu:
¿I a qué ve el rascar l’escara,

si en tal eixarop de vara
ne portem... ¡No ho sap ni Deu!?

¿A qué dir de nostres mals
quan resulta que la penya

sol sap que donar-nos llenya
portant-nos com puta al riu?

¿Per quina raó o motiu
se’m clavat sarpa a la grenya?

1ª ESCENA

I ya que parlem de bous
i havent promés ‘algo’ vert,
clavem-ho tot en la bossa
i fem de tot un concert.

ACÍ ES MOSTRA SENSE PENES
COM S’ACABEN LES FAENES

Era Vicent ‘el machote’
un jove artiste de falles,

que cuidava tant les talles
que sempre tenia bou*.

Puix no mai ninguna peça
donava per acabada,
i sempre era retocada
una volta o trentanou.

*Tindre bou, per descontat,
és anar en temps pillat.

Entre ninots i bastides
passava hores perdudes

anant sempre en corregudes
en ser atres els quefers.
Dinava com una bala,

en un ull obert dormia,
i a la nóvia se polia

en quatre espijons llaugers.

El cas és que Maripili,
que era la nóvia abans dita,

estava fins la... Pepita
d’aquells ràpits esclafits.

Mes per més que alçara queixa,
plorara i fera botiges,

la pobra es quedava a miges
rematant-se-ho en dos dits.

Aixina que, airada i farta
de tant de desplant i angoixa,

se tragà lo de ser moixa
i en el taller se plantà.

I no deixant que el machote
li chistara obrint la boca,

li feu la raó al macoca
picant més que un alacrà.

Només aguaitar la base
que rodeja a esta fallera...

¡Iepa!... Apretem-se els machos
i quedem-se en la barrera.

Puix en lo mig de la falla
acabe de vore un Miura
i si li dona per moure

¡a vore quin Sant nos lliura!

2ª ESCENA

(I sent de les figues adepta
els donarà la recepta)

RECEPTA PER A LES FIGUES ALBARDADES
(Qui veja doble intenció

porta més fam que garró)

Ingredients:

Per a l’albardat

Un got de farina blanca
(la negra, per grossa, atranca.)

Un bon tros de carabassa
(la llarga fa més lligaça.)
Dos ous, pero de polleta,
(que fan niu a la piuleta.)
De sucre dona-li’n prou

(puix junt al rent te’l fan tou.)

Veent l’escena d’adés
li haurà entrat fam a l’artiste,

puix en lo mig del carrer
fent-nos bunyols calentets

posa a una yaya i dos chiques.

La bunyolera (la yaya)
a les jóvens va contant,

cóm fer figues en albarda,
cóm s’esmuny i cóm se pasta

i cóm se deuen menjar.

3ª ESCENA

Pero assentem-se a escoltar
la gala que s’oferix,

i plorem perque en Espanya
no estem ni per compromís.

Tenint la pancha ben plena
continuem en la falla,
a on podem oir i vore

com formar part d’una banda.

Una banda i un concert
que a Valéncia l’ix debades,
puix per no tocar no toca

ni el palet de les maraques.
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Els picos d’or en pinya fan comboi
com el Fuset quan veu que el criden; “noi”.

La Bonig de les àguiles és fan
mes calla per això del quediran.

La traca pel caràcter tracaleja
igual que la Picó quan taconeja.

Sonant el tro veem que una tal Sandra
amaga el cap adins d’una escafandra.

Nos repartix la Moni camisetes
en cares de masclets i de mascletes.

En quan comença el foc de la carcassa
Ribó (que està en la lluna) diu: ¿Qué passa?

Quan ixen els colors de la senyera
veem que es tapa els ulls el chic Morera.

I ya en el terratrémol, que és de por,
al Crespo se li posa dret el cor.

Corolari final

En esta gran mascletà
tota plena de colors

hem posat punt i final
a la nostra explicació.

Ara només que nos queda
el visitar cada escena,
el riure’s en els amics

i el papar-nos la paella.

Puix no sé si t’enrecordes
pero, quan escomençava,

he dit que estava guisant-se
sobre llenya i dins la falla.

I aplegant-nos l’oloreta
tirem pronte cullerà,

i sabrem, dins de la boca,
lo que és una mascletà.

(I, per supost, el jurat
queda en l’acte convidat.)

Puix be, vos ho vinc a dir
per deixar clara i palesa

la raó per la que, en peça,
els partits se van unir.

Per la qual esquerra i dreta
en un concert magistral,

volgueren que el personal
oblidara patiments,

i aixina mà als instruments
pujar alta la moral

També buscava el concert
atra cosa ben senzilla;

que es vera a esta camarilla
com un grup honrat i obert.

I aixina mentres tocaven
tots prometien prudències:
res de furts o d’influències,

res de comprar-se mansions,
i, arrepretant-se els co... rdons,

res de res d’independències.

Mes Podeu imaginar,
per moltes promeses fetes,

lo que este grup de chulletes
m’ha fet patir i aguantar.

Des dels Vascs als catalinos,
madriles, gallecs, canaris...

no han parat fent comentaris
d’este, d’eixe o d’aquell atre
¡Total! Un puret combatre

que no es paga en vint salaris.

Clar que a la fi tots tocaren
per omplir-se en vots les mans,

¿Tots?... Tots manco els valencians
que per allí ni aguaitaren.

Puix som tan bufa la gamba
que mai seguim cap compàs,

i així ningú nos fa cas
ni ens convida a cap corranda,

i en esta o en atra banda
només nos toquem el nas.

(Això sí, nostra senyera
que sempre porte en encert,
sent yo el director de banda

lluirà en este concert.)

***

4ª ESCENA

Que ya que poquet treballen
i poc fan guanyant-se el sòu,

que exploten recompensant-nos
que tot lo que cura; cou.

SÓN MASCLETÀ DE COLORS
PIULETES I TRONADORS

Comença i no se senten les bombetes
les deu tirar Giner de puntelletes.

En acabant els chinos fan camí
i esglayen, d’un tal Puig; el peluquí.

Les fonts (del gat) li enchisen a Galiana
que diu que pareix ballen la sardana.

Rematant llibret i falla
i com a bon valencià,

el nostre artiste nos planta
una bona mascletà.

Mes com ha acabat coent
en l’esceneta d’abans,

els petarts que nos coloca
són polítics valencians.

Bon dia Salva i Néstor. Debuteu en València en fa-
lles grans i en solitari, i a més, en una gran comissió 
com és la falla de Gayano Lluch que, aposta i molt, 
pel monument faller, i tal com ja vam vore en la pre-
sentació, amb un projecte de gran qualitat i molt 
de color, projecte que ha agradat moltíssim. ¿Com 
espereu que siga este primer any vostre en la falla 
Gayano? ¿Quines són les vostres expectatives?
Bon dia.
Esperem este primer any en Gayano amb molta il•lu-
sió i moltes ganes de fer una bona falla, i sobretot, es-
perem que agrade a tota la comissió.
Veniu de treballar en el taller dels tallers, el de Ju-
lio Monterrubio. Conteu-nos un poc el vostre co-
mençament en el món de les falles i la decisió de 
treballar en solitari.
En el meu cas (Salva), vaig estar en altres tallers fent 
falles en solitari, treballar amb Monterrubio em va 
ajudar a aprendre la seua forma de fer i d’entendre les 
falles; i així, vaig tindre la sort de formar part del seu 
equip, en el qual he col•laborat durant cinc anys.
(Néstor) En el meu cas, vaig començar de zero, no te-
nia cap coneixement del món faller. Treballar amb Ju-
lio m’ha fet aprendre el que representa ser artista fa-
ller, ja que he aprés tot sobre les falles treballant tretze 
anys en el seu equip.
Haver treballat amb Julio, ¿Què suposa per a vosal-
tres? Motivació, exigència, por a ser comparats?
Després de tants anys formant part de l’equip de Julio, 
sabem que suposa un gran repte seguir els seus pas-
sos, però que ens comparen amb ell ens suposa una 
gran motivació.

En Gayano, tractem molt bé als artistes fallers, ¿Qui-
na és la vostra percepció de la comissió?, ¿Què vos 
va motivar a plantar en la falla Gayano, una comis-
sió de la secció 1ª B?
Des del primer moment, hem sigut tractats com un 
membre més d’esta comissió, i vam percebre que 
entràvem a formar part d’alguna cosa gran. La falla 
està en 1ª B, pel gran treball i esforç que han realitzat 
durant anys, i és açò, el que ens va decidir a plantar 
en Gayano, en una secció molt competitiva com és la 
1ª B.
Bo, centrem-nos en el vostre projecte de 2019. 
¿Què apreciaran els fallers i falleres, el veïnat..., quan 
s’apropen a la falla de Gayano?
El que la gent podrà apreciar este any en Gayano serà 
una falla diferent respecte al que se sol vore en 1ª B, 
amb un estil modern, tant respecte al modelatge, com 
respecte a la composició.
¿Quin aspecte artístic destacaríeu del vostre treba-
ll?, ¿Pintura, modelatge, composició...?
Destacaríem el bon acabat en línies generals, sobretot 
els colors i els detalls. 
Ara que comenceu en solitari en falles grans, ¿Vos 
agradaria que vos conegueren per un estil propi, 
o bé, vos agrada anar canviant d’estil, provar nous 
modelatges, nous volums...?
La nostra intenció és buscar estil propi, i cada any 
anar superant-nos; volem mostrar noves coses, buscar 
sempre reptes nous, noves formes...
La secció 1ª B és una de les més exigents del món 
faller, amb una gran competitivitat. Especulem, ¿En 
quin lloc firmaríeu que quedara la nostra falla?

Nostres artistes fallers
Salva Banyuls
& Néstor Ruiz
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Respecte als premis, la nostra major preocupació és 
fer un bon treball i que, per damunt de tot, la falla 
agrade a la comissió.
¿Com s’organitzeu en el taller?, ¿Teniu unes fun-
cions preferents cada u de vosaltres?
En el taller ens organitzem pràcticament igual que 
quan estàvem amb Julio, funcionem com un equip en 
el qual tots fem qualsevol part del procés, i açò, ens fa-
cilita l’organització.
Si vos pregunte per un artista que siga el vostre re-
ferent, de segur que em direu Julio Monterrubio. 
¿Quin altre artista vos ha marcat o vos agrada pre-
ferentment?
És clar que Julio ens ha marcat moltíssim, i és un bon 
referent, però també és veritat que hi ha d’altres bons 
artistes, sobretot en infantil del quals es pot aprendre 
molt.
¿Penseu que les falles grans van per darrere de les 
infantils quant a innovació en general, en l’aspecte 
artístic?, ¿Per què?

Les falles grans, generalment, sí que van per darrere, 
tal vegada siga perquè en les falles grans el volum 
comporta un gran risc i, per tant, no són tan fàcils de 
treballar.
¿Per a vosaltres, qui hauria de ser jurat de les fa-
lles? ¿Artistes, fallers, professionals de diversos 
sectors...?
Som conscients de les dificultats i la responsabilitat 
de jutjar una falla, seria molt difícil trobar la persona 
idònia per a ser jurat.
Si que volem, abans d’acabar esta entrevista, donar 
les gràcies per esta oportunitat i esperem estar a l’al-
tura d’esta comissió.
Molt bé, moltes gràcies als dos i esperem poder 
disfrutar molt amb el vostre treball en la comissió 
de la falla Gayano Lluch i que en els pròxims anys 
el vostre treball estiga lligat a esta comissió.

Jorge Sales
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Que fort veritat?, només sentir el teu nom 
causa admiració.
Ens encanta eixe somriure que tens posada 
de série, natural, sincera i amb dedicatória 
per a tot aquell que es dirigix a tu en cada 
moment.
En Gayano haurem d’estar-te agraits per 
haver sigut la nostra millor ambaixadora, 
no sols en el món faller, si no en cada un 
dels llocs que están disfrutant de la teua 
preséncia, l’any passat com la nostra
Fallera Major i enguany com a Cort d’Honor 
de la Fallera Major de Valéncia 2019.
Ens alegra que estigues vivint un any 
inoblidable, pero te tirem en falta.

La teua Comissió

Component de la Cort d’Honor
de la Fallera Major de Valéncia 2019
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Elena Mª Rivero i Simón
Fallera Major 2018
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A la Cort 2019

Dels pétals d’una flor hui fem contalla
puix ells van reflexant del sol la llum,
embadalint a tots els de la falla
que gogen de sa image i son perfum.

Se mouen sobre el vent en pau i rialla,
resonen com tabals sent bell retum,
són ànima fent rima en la rondalla,
són cor que, adins del fòc, se torna fum.

Embolquen en estima a una fallera
que enguany dins de Gayano és la senyera
i viuen nostres festes en ardor.

Lluint un bell vestit de llauradora
A on tota nostra essència viu i arborar
puix elles són la nostra Cort d’Honor.

Ampar Cabrera i Sanfèlix

Cort d’Honor 2019
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Esther Vicente i Auñón
Lidia Vidal i Doña
Mª José Vila i Rius
Mari Nieves Villalón i Villanueva
Mª Pilar Villar i Pérez
Erika Villarroel i Bañuls
Alicia Visier i Moreno
Ana Yagüe i González
Vanessa Yerbes i Masip
Isabel Yuste i Ruiz
Lucía Zapater i Carrascosa
Raquel Zapater i Fandos
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Lidia Juan i Ibiza
Laura Juliá i Calvo
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Mª Ángeles Lázaro i Simón
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Esperanza Lloria i Duval
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Paula López i Chicote
María Dolores López i García
Ana María López i Gil
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Nerea Martínez i Cabanes
Amparo Martínez i Carmona
Silvia Martínez i Climent
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A Elena
Fallera Major 2018

Volies dur el nom de nostra falla
i fer-li un nou breçol abellidor,
besar el seu sentir que en tu retalla
un nou regnat adins la cort d’honor.

Elena, eixe somiat s’ha fet rondalla
en purnes que emboliquen ta dolçor,
i ens duen el recort de ta rialla
i el goig que és de ta falla embaixador.

Pel teu amor i ardor cap a la festa
captives a esta terra i fas conquesta
unint-se ella al teu cor en un fort nuc.

I no deus oblidar que tu, fallera,
tindràs sempre al teus peus a qui et venera
que és la comissió Gayano Lluch.

Ampar Cabrera i Sanfèlix
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Carlos Giménez i Valle
José Antonio Godoy i Cortes
Raúl Godoy i López
Javier Godoy i Villalón
Jorge Godoy i Villalón
José Carlos Gómez i Alfonso
Antonio González i Ibáñez
David González i Ruiz
David González i Zornoza
José Manuel González i Zornoza
Emilio Gracia i Muñoz
Juan Carlos Griñán i Jiménez
Francisco Guardiola i Hernández
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Miguel Marí i Pitarch
Antonio Marín i Benavent
Omar Martín i Pérez
Edgar Martínez i Bandoin
Francisco Javier Martínez i García
Juan Miguel Martínez i Gregori
Antolín Martínez i Martínez
Sergio Martínez i Moreno
Manuel Martínez i Pérez
Santiago Martínez i Ruiz
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Iván Moreno i Fernández
Alberto Morro i Valdivieso
José Luis Navarro i Aguilar
Rodrigo Navarro i León

Borja Navarro i León
Ximo Navarro i Pérez
Víctor Navarro i Tienda
Luis Miguel Navarro i Viana
José Nieto i Valencia
Manuel Olmos i Cebrián
Marc Orsi i Penadés
Alejandro Ortiz i Jiménez
Arturo Ortiz i Mínguez
Raúl Palomares i Coronado
José Emiliano Palomares i Tortola
Rover Pardo i López
Adriaán Pardo i Miguel
Abel Patricio i Romero
Juan Miguel Peinado i De Miguel
Javier Peralta i Martínez
Francisco Javier Pérez i Gabella
Miguel Ángel Pérez i García
Octavio Pérez i Marco
Octavio Pérez i Navarro
Juan José Pérez i Tur
Juan Enrique Peris i Mas
Juan Piza i Embuena
Jorge Plumed i Polo
Alberto Ponce i Valera
Carlos Pradillas i Albadalejo
Guillermo Prats i Moreno
Adrián Puchades i Jiménez
Sergio Puchades i Jiménez

Fernando Puchades i Latorre
Armando Romero i Francés
Carles Romero i Reina
José Ramón Rubio i Alfonso
Rubén Rubio i Vila
Sergio Rueda i Gómez
Luis Ruiz i Capuz
Ángel Ruiz-Peinado i Flores
Samuel Sales i Alhambra
José María Salorino i Hernández
Francisco San Joaquín i Coll
Antonio Sánchez i Almendros
José Sánchez i Cabañero
Enrique Sánchez i López
José Antón Sánchez i Martínez
Francisco Sánchez i Peinado
Manuel Sánchez i Rodríguez
Hugo Sanchis i Badía 
Javier Sanchis i Martínez
Jorge Sanchis i Roca
Francisco Sanchis i Tolsada
Javier Santacreu i Tarazona
Antonio Sebastián i Gálvez
Rubén Segarra i Miró
Alex Segarra i Puig
Beltrán Segura i Márquez
Juan Serrano i Ballesteros
Juan Manuel Serrano i Priego
Luis Serrano i Priego

José Sevillano i Vicente
Juan Luis Sillero i Seguí
Joaquín Silvestre i Morenete
Carlos Javier Simarro i Ortega
Daniel Simó i Gabaldón
Ricardo Solano i López
Juan Carlos Solano i López
Javier Solaz i Jiménez
Alonso Solaz i López
Jesús Javier Solera i García
Francisco José Tormo i Gadea
Francisco Tormo i Navarro
Juan Carlos Torrecilla i Solera
Daniel Torrent i Collado
Manuel Torres i Expósito
José Ángel Turegano i Meneses
Julio Valera i Escribano
Arturo Valero i Dolz
Pablo Valero i Dolz
José Manuel Valero i Vivas
José Javier Vallés i Marín
David Viana i González
Vicente Vidal i Collado
Félix Vivó i Campos
Enrique Carlos Vizcaíno i Cambra
Carlos Vizcaíno i Godoy
Francisco Yerbes i López
Borja Zapater i Carrascosa
Teo Zapater i Lope

Jaime Emilio Albors i Nieto
Joaquín Almiñana i Vidal
Manuel Antonio Alonso i Fernández
Antonio Alonso i Silván
Santiago Andreu i Rentero
Carlos Andreu i Valencia
José Ignacio Ante i Maza
Francisco Aparici i Lázaro
Carlos Arcas i Pérez
Alejandro Arnedo i Aparicio
Francisco Aroca i Martínez
David Atienza i Fuentes
Francisco Avendaño i Fernández
Diego Avilés i García
Manuel Barea i Rius
Antonio Bea i López
Borja Bea i Marí
Antonio Belda i Martínez
Oscar Bernárdez i García
Javier Blasco i Alarcón
Adrián Blasco i García
Salvador Blasco i Pérez
Francisco Vicente Blasco i Soler
Francesc Boira i Ruiz
Cristian Bonillo i Llavero
Francisco Raúl Bopa i Eteo
Bruno Borjabad i Gil
Bruno Borjabad i Romero
José Luis Borrás i Bujalance
Josep Bosch i Cabanes

Lorenzo Cabanillas i Edo
Eduardo Calabuig i Gutiérrez
Francisco Calvo i Peris
Alberto Camarasa i Giménez
Óscar Campos i Caude
Diego Cantero i Lozano
Sergio Cantero i Lozano
Vicente Carbajosa i González
Ángel Carrasco i Hernández
Ángel Carrasco i Herreiz
Aarón Carrión i Valverde
Carlos Castaño i Lemos
Antonio Castro i Herrera
José Moses Chavarria i Bonilla
Manuel Clavijo i Lardies
José Miguel Cobo i Navarro
Jorge Contreras i Guarín
Antonio Contreras i Martínez
Antonio Contreras i Pardo
Pedro Juan Coronado i Albalate
Rubén Coronado i Peinado
Álvaro Cosías i Arenas
Antonio Cosías i Mayorgas
Vicente Crespo i Escrich
Juan Emilio Crespo i Sapiña
Francisco Cuartero i Ginestar
Robert Dávila i Martínez
Jorge De Blas i Crespo
Jorge De Blas i Jiménez
Miguel De Toro i Pérez

Carlos Del Álamo i Roca
Pedro Del Rey i Sáez
Adrian Del Rincón i López
Jesús Del Rio i Iglesias
Félix Delgado i García
Manolo Díaz i Casino
Vicente Díaz i Soriano
Jaime Diez i Laina
Bienvenido Escribano i Barreda
Carlos Escribano i López
Javier Esteban i González
Vicente Femenia i Sanchis
Alfonso Fernández i Ardilla
Hugo Fernández i Beltrán
Eduardo Fernández i Navarro
Antonio Fernández i Perales
Sebastián Fernández i Torres
José María Ferris i Vicuña
Amador Flores i Jaén
Juan Carlos Floro i Muñoz
Francisco Francisco i Arastey
Iván Francisco i Castañer
Alejandro Francisco i Castañer
José Manuel García i Haro
Domingo García i Junquero
Miguel García i Peralta
Francisco José García i Ruiz
Pedro Garrido i Morales
Manuel Gaujot i Antonio
José Vicente Genovés i Escalona

Vocals
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Recompenses 2019 de Junta Central Fallera

Sonia Avendaño i Pavia

Dolores González i Blázquez José Antonio Matías i Durán María Jesús Fernández i Mas

José Miguel Cobo i Navarro Mª Victoria Peinado i De Miguel

Bunyols d’Or
amb Fulles de Llorer

Manuel Anotnio Alonso i Fernández 
Jorge Contreras i Caurín 
José Manuel García i Haro
Mª Dolores López i García 
María Matias i González 
Francisco Sanchís Tolsada
Juan Antonio Villanueva i Suñer

Bunyols
d’Or

Lali Andrés i Cocovi
Salvador Aullana i Lluesma
Julio Blasco i Perez
Bruno Borjabad i Romero
Lorenzo Cabanillas i Edo
Eduardo Calabuig i Gutierrez 
Francisco Guardiola i Hernández 
Isabel Lucas i Zornoza 
Mª Amparo Merino i Almarcha
Mª Ángeles Pardavila i Sobrido 
Rover Pardo i López 
Elsa Pérez i Peña 
Juan Piza i Embuena 
Luis Ruiz i Capuz 
Rubén Segarra i Miró
Esther Vicente i Auñón

María Alcazar i Berrio
Trini Asunción i García
David Atienza i Fuentes
Marta Ballesteros i Laserna
Javier Beasco i Alarcón
Estefania Cabeza i Labella 
Diego Cantero i Lozano
Adrián Campos i Avendaño
María Chelu 
Álvaro Cosias i Arenas 
Cristina De Lelis i Abreu 
Adrián Del Rincón i López 
Mª Amparo Fortea i García 
Iván Francisco i Castañer 
Carlos Giménez i Valle
Ana González i Gandia 
José Manuel González i Zorzona
Roberto Herrero i Embuena
Juan Ángel Giménez i Carpintero
Antonio Hidalgo i Fernández 

Inmaculada Giménez i Cembranos 
Erik Macián i Arcoba
Pilar Manglano i Ortiz 
Aurora Mena i Ureña 
Esperanza Millán i Zafra 
Juan Adolfo Morra
Jorge Olid i Vozmediano 
Jessica Pipo i Álvarez
Paula Piza i Pardavila 
Pilar Ramos i Sancho
Sandra Requena i Cárcel 
Irene Rojas i Roselló 
Sergio Rueda i Gómez 
Lorena Sánchez i Vidal 
Amparo Salvador i Edo
Paula Soriano i Alfaro
Julia Toledo i Ibañez
Daniel Torrent i Collado
Laura Valls i Fernández
Maria José Vila i Rius 

Bunyols
d’Argent

Bunyols
de Coure

Carmen Agustí i Aparici
Santiago Andreu i Rentero 
Laura Bosch i Ferruses 
Aarón Carrión i Valverde
Alicia Catellano i Sanjaime 
José Moisés Chavarria i Bonilla 
Francisco Cuartero i Ginestar 
Lola De La Hoz i Saiz 
Antonio Fernández i Perales 
Andrea García i Ordiñana 
Manuel Gaujot i Antonino
Sonia Gimeno i Escamilla 

Mari Carmen Herrera i Saiz 
Gema Madrigal i Madrid 
Guillem Morant i Saiz 
Roberto Moreno i Aparicio
Francisco Javier Perez i Gabella
Lucía Pla i Piqueras 
Nerea Quintanilla i Tarazona 
Lola Sanabria i Zornoza 
Mari Carmen Sarimiento i Fernández 
Beltrán Segura i Marquez 
José Sevillano i Vicente 
Joaquín Silvestre i Morenete 

Bunyols d’Or
i Brillants

amb Fulles de Llorer
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Els nous estendarts Grup de Ball
Este any amb motiu del 
canvi de nom de un dels 
carrers que ha donat nom 
a la nostra falla, celebrem 
un acte especial per a pre-
sentar a la nostra comissió 
els nous estendards.
L’estendard és una peça 
fonamental en totes les 
comissions, ja que és el 
símbol que ens represen-
ta i distingeix a cadascuna 
d’elles.
Ens acompanya en els ac-
tes més importants i sobre 
tot ens plena de records ja 
que són les nostres falleres majors i presidents els qui col·lo-
quen cada dia de Sant Josep, en el nostre cas, un corbatí que 
deixa constància del seu regnat en la comissió. Així com  les 
recompenses que atorga Junta Central Fallera en reconeixe-
ment a l’activitat fallera. En el nostre cas, orgullosos de posseir 
el Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants.

En 1972 es va fundar la nostra comissió amb el nom de Gayano 
Lluch - General Moscardó.

Al desembre de 1981, el carrer 
del General Moscardó va pas-
sar a nomenar-se Doctor Mar-
co Merenciano.
Per este motiu, en l’exercici 
1982-1983 la Falla canvià el seu 
nom pel de Gayano Lluch - Dr. 
Marco Merenciano.
No va ser fins a 1994 i com a 
regal de les Falleres Majors 
d’aquell exercici faller quan es 
produeix el canvi dels esten-
dards.

Novament al 2017 la Falla es veu afectada amb el canvi de nom, 
mptiu pel qual l’exercici 2017-2018, la nostra comissió passa a no-
menar-se Falla Gayano Lluch.

INFANTILES
Clara Aroca i García
María Aroca i García
Laura Del Alamo i Cerveró
Noa García i Ramos
Lucía Garrido i Manglano

Gabriel Lima i De Carvalho
Joan Mesa i Verdeguer
Inés Morales i Herrera
Nuria Morales i Herrera
Lucía Pérez i Guillem
Rocío Rodrigo i García

MAYORES
María Alcazar i Berrio
Almudena Acebrón i Vila
Pilar Bonilla i Blasco
Jana Cerdá i Huerta
Sonia Dávila i Martínez

María Fernández i Fernández
Alba García i Gallego
Paco García i Ruiz
Olga González i Peiró
Carmen Gracia i García
Raquel Guillem i Peris

Juana Jiménez i Tapia
Angela Nieto i Faustino
Mª Pilar Horrios i Delgado
Juan José  Pérez i Tur
Ana María Prats i Muñoz
Pili Ramos i Sanchis

Elena María Rivero i Simón
Sara María Rivero i Simón
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Premis fallers rebuts

Premi Extraordinari
“Peris Celda”

de Lo Rat Penat
en el llibret

Març 2018

Campions Dominó
de Sector Agrupació Rascanya
Falles 2018

Campions de Sector 
de Truc de JCF

Juliol 2018

9º Premi falla - Secció 1ª B
Març 2018

2º Premi
“Valencia Ciudad del Running”

escena falla
Març 2018

Premi al Millor Ninot
“Tradició Valenciana”
Las Provincias
Març 2018

Finalistas
Campeonato Bolos JCF

Desembre 2018

Millor Jugador
Campeonato Bolos JCF
Desembre 2018
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18:15 h. Berenar infantil patrocinat per Domino’s Pizza.

21:00 h. Gala Fallera.

22:00 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. Campionat de Punyet patrocinat pel faller Ángel 
Carrasco i Herraiz.

20:30 h. Presentació del llibret.

Activitats prioritàriament adultes

Activitats especificament infantils

Activitats especificament juvenils

dijous

14
febrer

Fallers d’Honor 2019

Gloria González Sevilla

Isabel Ibáñez Núñez

Esther Jareño González

Judith Jiménez Fernández

Mª José Pina López

Programa de festejos 2019

16:00 h. Solemne Exaltaciò de la nostra Fallera Major In-
fantil, Karla Andrea Pérez i De Toro, acompanyada de la 
seua Cort d’Honor i el seu President Infantil, Arturo Fer-
nandez i Blanco.

18:00 h. Solemne Exaltació de la nostra Fallera Major, Án-
gela Nieto i Faustino, acompanyada de la seua Cort d’Ho-
nor i del seu President Cesar Rivero i Muñoz.

22:00 h. Sopar d’aixellet al nostre casal i fi de festa.

dissabte

9
febrer

18:15 h. Campionat infantil de Domino patrocinat per la 
“Gayanita” Paula Escribano i Díaz.

22:00 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. Campionat de 31.

divendres

15
febrer

21:00 h. Sopar de Fallers d’Honor.

23:00 h. Fi de festa.

dissabte

16
febrer

21:00 h. Campionat de Birles patrocinat per la nostra Fa-
llera Major Ángela Nieto i Faustino.

dijous

21
febrer

divendres

22
febrer
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divendres

8
març

dimarts

12
març

18:15 h. Campionat infantil de Futbolí, patrocinat per els 
“Gayanitos” Lidia i Alex Femenia i Requena.

dilluns

11
març

18:15 h. Campionat infantil de Birles patrocinat per la 
“Gayanita” Lorena Soriano i Bañuls.

diumenge

10
març

14:00 h. Celebrarem el nostre esperat Concurs de Paelles 
patrocinat per Consum i premis patrocinats pels “Gayani-
tos” José Luis Serrano i Aparici i Irene Serrano i Aparici.

16:30 h. Campionat infantil de Parxis, patrocinat per la 
nostra Fallera Major Infantil Karla Andrea Pérez i De Toro.

16:30 Campionat de Diana per als juvenils patrocinat per 
Seguros Plus Ultra.

17:00 h. XXIX Campionat de Canut patrocinat pel faller 
Carlos Vizcaino i Godoy.

dissabte

9
març

10:00 h. Unflables i jocs per als nostres xiquets.

12:00 h. Campionat de Ping Pong per als juvenils patroci-
nat per l’Arca de Noé.

17:00 h. Pasacarrer infantil de disfrassos patrocinat per la 
nostra Fallera Major Infantil Karla Andrea Pérez i De Toro i 
el Presidente Infantil Arturo Fernández i Blanco.

I al finalitzar hi haurà un berenar per tots els xiquets de 
la comissió patrocinat pel Forn Marxalenes i la Carnissería 
Javier Merino.

22:00 h. Sopar al nostre casal.

00:00 h. Orquestra i Festa de Disfresses per als majors 
patrocinat per la nostra Fallera Major Ángela Nieto i 
Faustino.

18:15 h. Manualitat per a fer un regal al Dia del Pare.

22:00 h. Torrà i entrega de trofeus dels campionats de la 
falla i de les recompenses otorgades per J.C.F.

24:00 h. Rally Humorístic patrocinat per festejos.

dijous

7
març

18:15 h. Projecció de una magnífica pel.licula menjant ro-
ses de dacsa.

dimecres

6
març

18:15 h. Jocs populars infantils. 

diumenge

3
març

10:00 h. Arreplegà pel barri acompanyats per tabal i 
dolçaina.

14:00 h. Dinar per a tots els que hagen colaborat en 
l’Arreplegà patrocinat per les nostres Falleres Majors 
Karla Andrea Pérez i De Toro i Ángela Nieto i Faustino i 
els nostres Presidents Arturo Fernández i Blanco i César 
Rivero i Muñoz.

17:00 h. Jornada esportiva per als xiquets de la comissió 
amb la V edició de les Olimpiades Falleres, patrocinades 
per el “Poliesportiu Torrefiel”.

22:00 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. Campionat de Continental patrocinat per Sara 
Rivero i Simón.

dissabte

2
març

10:00 h. Arreplegà pels comerços de la nostra demarcació 
acompanyats per tabal i dolçaina.

14:00 h. Dinar homenatge a les dones.

18:00 h. Campionat de cartes “Fastidiate” patrocinat per 
“Los Corridos”.

divendres

1
març

17:30 h. Visita a l’Exposició del Ninot.

21:30 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. XXXIX Campionat de Truc del Sr. Godoy i Lacalle.

diumenge

24
febrer

16:30 h. Campionat de Parxís per als juvenils patrocinat 
per Julbe Sport.

14:00 h. Dinar a escot en el casal.

15:00 h. Concentració en el nostre casal per acudir a la 
Crida, on la Fallera Major de València donará el pregó que 
iniciarà les festes de les falles.

dissabte

23
febrer

21:30 h. Sopar d’aixellet.

22:30 h. Mostra de Playbacks.
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dissabte

16
març

divendres

15
març

diumenge

17
març

dimecres

13
març

dijous

14
març

dilluns

18
març

08:00 h. Despertà.

09:30 h. Esmorçar de germanor.

12:00 h. Pasacarrer per la nostra demarcació acompan-
yats per la nostra banda de música.

14:00 h. Mascletà.

14:30 h. Dinar de la nostra Fallera Major Ángela Nieto i 
Faustino.

18:00 h.  Fi de festa amb DJ i barra de mojitos.

18:30 h. Campionat de Petanca per als juvenils patrocinat 
per Low Cost Pizza.

22:00 h. Sopar al nostre casal.

00:00 h. Orquestra.

14:00 h. Mascletà.

14:30 h. Dinar a escot.

15:30 h. Campionat de Dominó per als juvenils patrocinat 
per Lecugraf.

20:00 h. Concentració al nostre casal per anar a l’Ofrena a 
la Mare de Deu dels Desamparats, acompanyats per la nos-
tra banda de música.

08:00 h. Despertà.

09:30 h. Esmorçar de germanor.

10:00 h. Concentració en el nostre casal per anar a arre-
plegar el premi de la falla gran, si així l'ha estimat el jurat, 
acompanyats per la nostra banda de musica.

12:30 h. Pasacarrer per la nostra demarcació acompan-
yats per la nostra banda de música.

08:00 h. Despertà.

09:30 h. Esmorçar de germanor.

12:00 h. Pasacarrer per la nostra demarcació acompan-
yats per la nostra banda de música.

14:00 h. Dinar a escot.

17:00 h. Concentració al nostre casal per anar a arreple-
gar el premi de la falla infantil, si aixi l’ha estimat el jurat, 
acompanyats per la banda de música Gayano Lluch.

18:00 h. Campionat de Futbolí per als juvenils patrocinat 
per Tervama.

22:00 h. Sopar al nostre casal.

00:00 h. Orquestra i varietes.

08:00 h. Els fallers del Premi Plantà, Pedal i Cadena 
eixiràn amb les seues bicicletes del nostre casal per a fer el 
recorregut a les comissions de la Secció Especial Infantil.

09:30 h. Despertà infantil.

10:30 h. Xocolatà per a tots els “Gayanitos” de la comissió 
patrocinada pel Forn Avenida del carrer Gayano Lluch.

Després se entregarà a la comissió infantil els trofeus dels 
campionats.

I al finalitzar tindrem un espectacle de animació per als 
“Gayanitos”.

14:00 h. Dinar a escot.

16:30 h. Concurs de Dibuix, patrocinat per nostre Presi-
dent Infantil Arturo Fernández i Blanco. 

17:30 h. Ens anirem a l'Exposició del Ninot a pel nostre ni-
not de la falla gran, acompanyant a la nostra Fallera Major 
Ángela Nieto i Faustino i al nostre President César Rivero i 
Muñoz.

22:00 h. Sopar de la Plantà. 

23:30 h. Entrega de les màximes recompenses otorgades 
per J.C.F.

00:00h. Plantà de la nostra falla gran a càrrec dels nos-
tres artistes amb l'ajuda de tota la comissió.

17:30 h. Anirem a l’Exposició del Ninot a arreplegar el 
nostre ninot infantil junt a la nostra Fallera Major Infantil 
Karla Andrea Pérez i De Toro i el nostre Presidente Infantil 
Arturo Fernández i Blanco.

18:00 h. Visita dels juvenils al carrer guanyador il.luminat 
i al tornar sopar patrocinat per Domino’s Pizza a la pizzería 
només per als asistents a la visita.

20:15 h. Sopar de la Plantà Infantil. Després s’entregarà 
a la comissió infantil les recompenses otorgades per Junta 
Central Fallera.

22:30 h. Sopar d'aixellet.

00:00 h. Plantà de la nostra espectacular falleta infantil 
que ha realitzat l'artista Sergio Amar.

18:15 h. Campionat infantil de Petanca, patrocinat per la 
“Gayanita” Mireia Torres i Orrios.
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dimarts

19
març

09:30 h. Esmorçar de germanor.

11:00 h. Concentració al nostre casal per anar a la Mis-
sa en honor a Sant Josep. Al finalitzar, pasacarrer per la 
nostra demarcació acompanyats per la nostra banda de 
música.

14:00 h. Última mascletà.

14:30 h. Dinar a escot.

18:00 h. Berenar per als xiquets de la comissió patrocinat 
per la nostra Fallera Major Infantil Karla Andrea Pérez i De 
Toro i per el President Infantil Arturo Fernández i Blanco.

22:00 h. Cremà de la falla infantil, amb desig de tornar a 
resurgir de les cendres amb una nova i gran falleta per a 
l’any 2020.

22:30 h. Sopar fi de falles.

00:00 h. Gran mascletà pirodigital que donarà pas a la 
Cremà de la falla gran.

01:00 h. Les nostres Falleres Majors, Ángela i Karla, i els 
nostres Presidents, César i Arturo, brindaràn amb tots no-
saltres per a donar finalitzades les falles del 2019 i donar la 
benvinguda a les falles del 2020.

Els horaris assenyalats en este programa de festes son 
orientaius, la comissio es reserva el dret de variar-los o in-
clus suspendre alguns dels actes.

Agraiments:

Óptica Facultades per Campionat 31

Kiosko Pepa per Campionat Truc

Tervama per Campionat Dominó



Un año más, la churrería Esmeralda,
les desea unas felices Fallas 2018

y les ofrece sus productos artesanos:
Churros normales y rellenos, Buñuelos, Chocolate...

y sobretodo alegría y buen humor.
Todos los productos son caseros, los mejores del mundo entero.

Si quieren comprobarlo,
les esperamos en la calle Dr. Marco Merenciano, nº 3

(junto a la falla infantil de Gayano Lluch).

Esmeralda
Churrería

Esmeralda
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