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Salutació del
President Infantil

Salutació de la
Fallera Major Infantil

Hola Gayanets i Gayanetes.
Sóc Arturo, el vostre President Infantil d’enguany. Estic molt content
d’ocupar el càrrec i espere estar a l’altura i representar a esta gran Comissió,
no sòls en número, sinó també en sentiment, com mereixeu.
He sigut un Gayanet des de que vaig nàixer, ja fa vuit anys i mig. De pares
fallers, ma mare, Sandra, m’ha inculcat les tradicions de la festa, la Verge,
la indumentària, i el que significa ser faller; i mom pare, Ángel, m’ha ensenyat a apreciar el monument com eix de la nostra festa; i ara em toca a
mi ajudar-los a fer lo mateix amb el meu germanet, Gonzalo.
Espere, junt a Karla, la nostra Fallera Major Infantil, companya meua al
cole i amiga; César, el nostre President i com diu ell, “mom pare faller”; i
Ángela, la nostra Fallera Major, amiga i consellera meua, representar-vos
com us meresqueu.

Soc Karla i estic molt contenta il•lusionada de ser aquest any la vostra
fallera major infantil i espere representar-vos molt bé.
Vull agraïr a totes les delegacions l’ajuda i arropament que he rebut de
la seua part, i també dels representants Cèsar, Àngela i Arturo. Està sent
un gran any per a mi.
Espere poder compartir amb tots vosaltres molts bons moments aquestes falles i per això vos convide a participar en tootes les activitats programades per a fer unes falles inoblidables.
Karla Andrea Pérez de Toro

Per a terminar, desitge que, com diuen en els meus dibuixos favorits, l’esperit de les falles vos “esperite”, i ens lo passem tots junts la mar de bé
durant aquest any i en especial durant la setmana fallera.
Arturo Fernández i Blanco
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A Karla
Dolça i preciosa nineta
de somriure encantador,
enguany has complit la meta
de ser fallera major.
En tu, bella palometa,
se fa ver el suau candor
de les lletres que el poeta
escriu en el teu honor.
Eres estrela en el cel,
eres bresca feta mel,
eres aroma a gesmil.

Fallera Major Infantil 2019

Eres perla dins la mar
eres joya d’aixovar,
¡la nostra reina infantil!
Ampar Cabrera i Sanfèlix
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Conéix a Karla

Fallera Major Infantil 2019
Vos presentem a Karla, la nostra F.M.I.
Va ser el dia del seu nomenament quan Karla amb
gran sorpresa, va descobrir gràcies a la complicitat
de la seua mami que enguany seria molt especial, ja
que es convertia en la major representant de tots els
xiquets i xiquetes de la nostra comissió.
Karla va nàixer un 27 de febrer de 2010.
Té 8 anys i encara que és el seu primer any en la nostra
comissió, no ho és en el món faller, ja que amb 2 anyets es va posar el primer trage de fallera.
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És la xicoteta de tres germans.
Es definix com una xiqueta tranquil-la, responsable,
un poquet tímida peró molt, molt afectuosa.
Té una gran afició que és practicar judo i una gran
passió, tocar el piano, lo qual practica durant moltes
hores.
Li agrada molt, molt anar al cine.
La seua pel-lícula favorita es la saga de Crepuscle, li
encanta tocar al piano les seues cançons.
Com a bona valenciana li encanta anar a la platja i
menjar paella.
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El seus color favorits són el rosa i el blau claret.
Es proclama gran defensora dels animals.
Actualment cursa tercer de primaria al col-legi Juan
Comènius, sent una escelent estudiant.
Karla espera tots el seus actes amb molta emoció, la
seua presentació on per fi podrà lluir la seua preada
banda de F.M.I.,
com també la setmana fallera on disfrutarà amb tots
els Gayanitos i Gayanitas.
Et desitgem un feliç regnat.
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Explicació i relació de la falleta infantil
que du per lema: “Tot secret”
SI LA FALLA ÉS UN SECRET...
¿CÓM FAREM NOSTRE LLIBRET?
Acosteu-se amics i amigues
¡Shhh... Espau! Com les formigues,
sense alçar roïdo o chiu-chius.
Puix des del major al nano,
des del sério al més gitano,
hui fareu de detectius.
Així que traeu les lupes,
alceu el coll de les jupes
i anem a buscar ninots.
Perque, amics, el nostre artista
ha amagat de nostra vista
des d’orsos a monyicots.
Tampoc mostra de la falla
ni l’esbós, ni la contalla,
ni cap escena o verset.
I com a excusa nos posa
que és que enguany tota la cosa
va a ser com un gran secret.
Ningú sabrà tema o traça
fins que en lo mig de la plaça
se faça, al fi, la plantà.
I ara el poeta es pregunta:
¿Si res del guió s’apunta?...
El llibret... ¡¿Cóm se farà?!
¿Cóm podrà deixar constància
del monument que l’infància
va a trobar en el carrer?...
¿Que dirà dels personages?...
¿Cóm va a explicar els mensages?...
¿Cóm durà l’acció al paper?...
12
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Per això que es necessita,
ademés de a Santa Rita
patrona de lo espinós.
Ad aquells que estan alerta,
en la ment viva i desperta
i en un olfat com de gos.

El cas és no armar tiberi
i resoldre este misteri
entre tots; cheues i cheus.
I sense massa palpanta
que tot allò que se planta
siga un secret pero... ¡A veus!

Que se moguen en cautela,
més ràpits que una gasela,
valents, manyosos, llaugers...
Per dir-ho en una paraula
a uns indagadors de faula,
a vosatres; els fallers.

===============
L’ingredient Secret

Buscarem puix en periòdics,
dessifrarem claus i còdics,
aguaitarem com falcons.
I en caraces i postiços
anirem tots tan feliços
amagant-nos pels cantons.

SEMPRE ÉS UN BON ARGUMENT
EL GUARDAR-SE UN INGREDIENT
Preguntant a u i a atre
i seguint cent i una pista,
he sabut que nostre artista
té el taller número quatre.
Anem puix allí i... ¡Ullet!
No no feu roïdos, ni chiuchiu,
ni se vos escape un pet.
Mirem pel forat del pany
per a fer endevinalla
de qué tractarà la falla
que va a plantar-nos enguany.
Pero... ¿Qué és açò? ¡Botó!
L’artiste nos l’ha jugada
i... ¡Al pany li ha posat tapó!
De sobte, s’obri la porta
i caem tots redolant,
uns posem cara de Sant
i uns atres com de mamorta.
L’artiste en tal esclafit
quasi se mor de la rialla
puix l’assunt li és divertit.
FALLAINFANTILGAYANO2019
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I mentrimentres ajuda
alçant de terra al poeta,
nos informa de bestreta
que la colla és benvinguda.

I així també la falleta
compren eixe màgic punt,
mes sent reservat l’assunt
nos el diu a l’orelleta.

Nos mostrarà com i a on
trobar eixe gran misteri,
així que allarguem el pas
i entrem-se’n en tal tiberi.

¿I tot aquell secretisme?...
¿A on se queda la cautela,
sigil, reserva i mutisme?...

I ací descobrix l’autor
que el secret de vostra falla
és que està feta en amor.

En ell, i entre un fum de gent,
nos trobem a una humorista,
que chiste ve i chiste va
nos trau la rialla a la pista.

Que, si volem, diu i apunta
els ninots que va a plantar,
i, amics, no puc evitar
el fer l’anterior pregunta.

Oïm alguns, i un somriure
nos dona a la cara llum,
aixina que este poeta
vos posarà ací un resum:

Conseguint en tal proposta,
com havia fet abans,
sol rialla de resposta.

—¿Qué li diu un pato a un atre
per no clavar-se en combats?...
no menester cap pelea
¡Sempre acabem empatats!

Com no entenc res, pero ¡Res!
Marejat com l’allioli,
pose cara de panoli
igual que tots els demés.

—Aquell que vullga ous de pasqua
que a les gallines barate
la dacsa, que sempre mengen,
per trossos de chocolate.

Pero ell aclarix, molt gall,
que el secret de cada cosa
sol se troba en el detall.
I així nos conta i explica
que cada escena i moment
té en el fondo un ingredient
que tot perfila i rubrica.
I en un trico fa repàs
de coses molt quotidianes
com eixamples per al cas.
Conté un ingredient secret
la paella de la yaya...
el soroll de la chicalla...
el perfum que fa un masclet...
¡Carambita carambola!
Tot té el seu punt enigmàtic
¡¡¡Igual que la coca-cola!!!
14
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—Si se peguen les llentilles
allunta-te’n de puntelles,
no te claves per lo mig
i que es peleen entre elles.
El Secret De La Joventut
EL CADELL SOMIA SER VELL
I EL VELL TORNAR-SE CADELL
Si n’hi ha un secret en el món
ben buscat i més volgut,
sense dubte és el secret
de l’eterna joventut.
Puix be, amiguets i amiguetes,
el poeta s’ha enterat,
que una de tantes escenes
descobrirà el gat tancat.

—Per a fer creïlles braves
n’hi han uns mètodos molt nous,
plantar totes les creïlleres
en una plaça de bous.
Si, amics, heu llegit les chances
alegrant-vos un poquet,
de com ser per sempre jove
heu descobert el secret.
Puix no és, ni més ni manco,
per si algú no és sabedor,
que posar-li a nostra vida
cantitat de bon humor.
(I a més dien els antics
que l’humor te troba amics.)

El Passadiç Secret

El Secret A La Tomba

DARRERE D’UN VELL CANYIÇ
HEM TROBAT UN PASSADIÇ

UNA VEU DES D’ULTRATOMBA
INVITA A OBRIR UNA TOMBA

Crec, amics, que hem destapat
el secret de nostre artiste,
puix és un malabariste
anant d’u a atre costat.

Seguim mirant les figures
que es plantaran en la falla,
i tractant de fer troballa
de cadascuns dels secrets.
Quan de sobte d’una tomba
s’escolta una veu fantasma
que a tots esglaya, nos pasma,
i ens deixa mocats i quets.

Inclús algú haurà pensat
que sofria de despiste,
al vore’l fer de talliste
i al segon vore’l mudat.
Pero no, el seu secret
viu darrere d’un canyiç
un tant tort i molt vellet.
Puix allí n’hi ha un passadiç
que comunica en concret;
el taller en el seu pis.
(I encara que és prou obscur
i està un poquet de gaidó
a tots agrada segur
perque mola mogolló.)

—Si m’obris la tapadora
un gran misteri te conte,
pero deus de fer-ho pronte
perque m’estic ofegant.
Que el sanguango de l’artiste
m’ha tancat este artefacte
i tinc l’aire més que exacte
per a seguir respirant —.
Obedint a qui nos parla,
entre tots, movem la tapa,
i de dins, en gorro i capa,
nos ix un home menut.
¿Acàs serà el comte Dràcula?...
¿Serà una ànima errabunda?...
—¡Soc el que posa la funda
per forrar cada ataüt! —

Un secret que se guardava
entre cordes, cola i fusta,
i que, en la medida justa,
feya nàixer un violí.
Un instrument a on la música
sempre perfecta sonava,
fent a tots caure la bava...
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
El Lutier que els construïa
no era amic de propagandes,
i no atenia a demandes
per revelar el seu art.
Així que feu un encàrrec
abans d’estirar la pata,
que en el ras i baix la guata
li fera al secret resguart.
I així és com Stradivarius
que en violins era la bomba,
se va endur (davall del forro)
el seu secret a la tomba.
(I ara es pregunta el poeta:
¿Quants anys té el de l’historieta?)

Després d’aclarit el tema
i l’artiste disculpar-se
per tancar-lo i oblidar-se
adins del fèretre aquell.
L’home nos conta una història
que nos posa els pèls de punta,
i que parla i nos apunta
sobre un secret molt, molt vell.
FALLAINFANTILGAYANO2019
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Un Còdic Secret
SEGUINT UN ORDE METÒDIC
ANEM A RESOLDRE UN CÒDIC
ACÍ S’ACABA EL LLIBRET
D’ESTE MONUMENT SECRET

Si teniu un secret secretíssim
del que ni el altíssim
saber deu ni mut.
Lo millor no és guardar-lo en un forro
més anys que Cascorro
dins d’una ataüt.

No cregau que hem descobert
tot lo que la falla guarda,
puix l’artiste té amagats
molts secrets dins la bojaca.

Més precís, preferible i metòdic
serà fer un còdic
complex i embrollat.
Això sí, a qui el faça, es recorda
no pedre la corda
del seu entramat.

N’hi han alguns inconfessables,
dels que no se poden dir,
d’identitat sent espies
o contats per els amics.

Se podrà mudar lletres per atres,
posar ‘As’ per quatres
o ‘esses’ per serps.
Girar l’orde en paraules i signes
posar-li consignes
a tildes i verps.

Mes si encara d’edat teniu poca
o el cap vos trastoca
retindre cap clau.
Confieu perque el vostre poeta
coneix una treta
que d’ombres vos trau.

Si se vol s’escriurà cap arrere
o algú pot que altere
sol comes o un punt.
Perque no és lo mateix “No se fer-ho”
que dir; “No, se fer-ho”
¡el canvi és rotunt!

Ya que sent un poquet tarambana
busquí en bona gana
per tots els costats.
Fins trobar el vocable correcte,
el terme perfecte
per als despistats.

També a voltes el còdic que és busca,
ni cega ni ofusca
sent sol una veu.
Un vocable, un terme o paraula
per a que cap maula
rebusque a on no deu.

Sol teniu que posar ‘Esperança’
com clau i fiança
d’allò que heu cobert.
Que ya és sap, l’esperança en teoria
no mai s’extravia
i és lo últim que es pert.
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Secrets d’estat i de guerra...
Secrets familiars i mèdics...
Secrets llegals i bancaris...
¡¡Inclús n’hi ha un secret ibèric!!
D’eixos igual res sabrem
o es fem una idea vaga,
Mes el que anem a conéixer
és el secret de la falla.
Aixina que el dia quinze
vos espere allà en la plaça,
als fallers, jurat i artiste
i als meus amics de contalla.
I quan s’eleve el teló
revelant el monument,
espere, amiguets i amigues,
donar-li un aplaudiment.
(I al remat per al llibret
aplaudir també un palet.)

Bona vesprada Sergio, un any més i ja en van cinc, ens
retrobem en la falla Gayano Lluch (Ingràvida, Essèntia, A poqueta nit, ¿T’enrecordes?... i ara “Tot secret”.
Totes i cada una de les teues falles porten la teua
marca especial, un missatge clar i didàctic d’innovació. ¿Què ens pots avançar del projecte del 2019?
Este any, no puc dir-vos molt, ja que com molt bé has
dit, és “TOT SECRET” encara que continuarem amb la
línia didàctica per tal que xiquets i xiquetes puguen
disfrutar-la.
¿Què esperes del monument, i què podrà apreciar
el visitant en la teua obra?
La falla va dedicada a un públic infantil, per tant, el
meu objectiu és poder ensenyar i alhora disfrutar i
il•lusionar amb l’obra. Este any i com sempre al llarg
de la meua carrera, espere que els xiquets puguen
descobrir coses i personatges nous per a ells (com per
exemple, Salomé), personatges que guardaren secrets
al llarg de la història. Secrets que encara estan per resoldre hui en dia. Per al públic més major, espere que
siguen capaços de reconèixer algun que altre secret
que contarem en la falla.
Encara que l’estil de Sergio Amar, sempre està present, ¿Busques una evolució en el teu estil al llarg
dels anys?
Clar, cada any intente depurar l’estil i vaig afegint tècniques o processos nous que configuren la meua marca d’identitat.
¿En quin moment artístic estàs ara?
Estic en un moment en què tinc les coses clares i sé allò
que vull fer i em veig capacitat per a treballar. Supose
que açò és fruit dels meus tretze anys de dedicació a la
secció especial.
¿Quin és el teu concepte de falla?
Sempre, i el més importat, és saber per a quin públic
estàs treballant. Al ser un públic infantil, intente reproduir en la meua obra els estímuls que ells reben en
la seua vida quotidiana, com els jocs, els còmics, els
colors, la televisió... per això intente fer una falla amb
una estètica amable i amb molts colors vius.
Tots recordem, i pense que tu també, a Ingràvida.
Per ser la teua primera falla en Gayano, i per eixe 2n.
Premi de la secció especial, així com per tot el que
vam viure l’any 2015. ¿Somies amb repetir un èxit
així, i aconseguir un bon premi?

Nostre artista infantil

Sergio Amar

Sempre que t’enfrontes a un nou treball, estàs incentivat per aconseguir un bon premi. Sempre vull fer la millor falla, després, ja depén de factors externs que fan
que cada any, el teu treball siga valorar per un jurat.
¿Tan car està el pòdium en especial infantil?
Cada any, la veritat és que està més complicat. És molt
positiu que cada vegada més comissions aposten per
les falles infantils. Açò fa que hi haja cada vegada més
falles en secció especial i que puguen accedir artistes
amb molta qualitat.
¿Has somiat alguna vegada amb aconseguir el 1r.
premi de totes les categories?, ¿t’obsessiona?, ¿o,
més bé, no et preocupa?
Sempre que et dediques a este món somies amb el primer premi de la secció especial, encara que intente no
obsessionar-me amb açò, i disfrutar del meu treball.
Aconseguir un primer premi depèn de molts factors.
Per la meua part, sempre intente fer el màxim en funció de les condicions que t’oferix la comissió.
¿Com veus el món de les falles infantils?, ¿evolucionen?, ¿van per davant de les falles grans?
Les falles infantils s’han convertit en el camp de cultiu
per a la innovació i l’aparició de nous artistes. En les
falles infantils està molt més marcat l’estil personal de
l’artista, i es poden diferenciar amb més facilitat que
les grans, a més, tenen una major exigència en determinats processos (pintura, colors, mida, acabats...).
Les falles ja són Patrimoni Immaterial de la Humanitat. ¿Ha canviat alguna cosa respecte a las falles i als
artistes fallers?
Realment, han tingut molta difusió a nivell internacional, però respecte a la festa i als artistes, encara no
s’ha apreciat un canvi significatiu.
¿S’hauria de protegir més a l’artista faller?
Sense cap dubte, el treball de l’artista faller és molt
sacrificat. Comporta moltes hores de treball i un gran
esforç econòmic. El sector dels autònoms és prou complicat, i som, a més, un col•lectiu concret i xicotet, i açò
augmenta les dificultats. Em consta que, actualment,
es tanquen molts tallers per despeses excessives, i els
artistes busquen altres sectors més rentables.
¿Què no t’agrada de les falles?
No m’agrada la competitivitat insana, que fàcil és criticar i desprestigiar el treball dels artistes, sense tenir
FALLAINFANTILGAYANO2019
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Cort d’Honor Infantil 2019
A la Cort Infantil 2019
Menudes i belles fades
que conformeu esta cort,
alegres nines preades
que senyaleu nostre nort.

Luna Pérez i Sanabria
Fallera Major Infantil 2018

Paula Albert i Zornoza
África Alfonso i Mambo
Mª José Ante i Castañeda
Carla Arnedo i Puchades
María Aroca i García
Clara Aroca i García

coneixement o criteris per a poder opinar. Tot açò, al
final, passa factura i desmotiva.
Hui en dia hi ha una bona cantera de jóvens artistes
fallers, sobretot d’infantil. ¿Com veus a estos jóvens
artistes?, ¿Aporten aire fresc?
Com ja he dit abans, crec que les falles infantils servixen
de cantera per a la innovació i l’aparició de noves idees
que estan aportant nous artistes. Encara que també
m’agradaria destacar l’enorme esforç i treball dels artistes
consolidats que ho han fet possible. El panorama actual
no seria el que és sense artistes com Vicente Almela, Joan
Blanch, José Manuel Alares o Víctor Valero, entre altres.
¿Què aconsellaries als nous artistes?
Diria que el treball és molt dur, però que es disfruta
moltíssim.
¿Quins són els teus primer records de les falles?
Quan era menut, recorde molt un ninot de Vickie el
Vikingo de la falla de baix de ma casa, tindria jo uns
quatre anys, i crec que va ser un amor incondicional! A
partir d’ací ja en sabeu la resta.
¿Quina sensació té un artista en el moment que veu
cremar la seua obra?
18

FALLAINFANTILGAYANO2019

La veritat és que, com va ser creada per al foc, disfrutar. També és veritat que, mentre es crema, et vénen al cap totes les anècdotes i situacions de la seua
creació.
¿Quina és la teua falla més volguda fins al dia de
hui?, ¿O encara no ha arribat?
Guarde molts bons records de moltes falles, sobretot d’aquelles que s’han significat, com per exemple
la primera que vaig fer, el meu debut en especial, o
també la que millor premi se’n va emportar.
Tot artista arreplega idees de molts llocs. ¿Et deixes
aconsellar?
Sí, crec que és important perquè enriquix el procés, i
s’aporten idees que tu no tens, encara que la decisió
final sempre és meua.
Et falta aconseguir...
El primer premi de la secció especial!!!
Moltíssimes gràcies Sergio per la teua entrevista.
Disfrutarem, de segur, d’una espectacular falla en
este any 2019, i esperem poder seguir compartint
èxits amb tu molts anys.
Jorge Sales

Sou com perles delicades
que d’un diamant fan soport,
sou les flors més admirades,
el nostre futur en sòrt.
Per això dolces chiquetes
Sereu el cant d’oronetes
Que a un poema fan rondalla.

Itziar Benet i Ortega
Carla Blasco i Núñez
Vega Boira i Lucas
Lucía Capilla i Ginés
Sara Caro i Sanchis
Lucía Carratalá i García
Irene Castaño i Martínez
Lucía Castaño i Martínez
María Chavarria i Herrera
Carla Chavarria i Herrera

Engrandint en vostra essència
I en vostra dolça presència
L’ànima d’esta gran falla.
Ampar Cabrera i Sanfèlix

Sofía Beatriz Clavijo i Escudero
Mónica Coso i Cerrada
Carla Crespo i Serrano
Laura Del Alamo i Cerveró
Paula Escribano i Díaz
Lidia Femenia i Requena

FALLAINFANTILGAYANO2019
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Cort d’Honor Infantil 2019
Sofía Fernández i Bautista

Marta Higuero i Balbueno

Lucía Molina i Lanchazo

Aina Sánchez i Lucas

Sofía Fernández i Soler

Martina Jaén i Aparicio

Nuria Morales i Herrera

Sofía Sanchis i Aparicio

Elena Fernández i Soler

Naia Jiménez i Jareño

Inés Morales i Herrera

Naiara Sanchis i Sarmiento

Ana María Ferrer i Lloria

Zaida Jumilla i Arranz

Sonia Moreno i Pérez

Olaia Sanchis i Sarmiento

Claudia Floro i Torrecilla

Ainhoa Jumilla i Arranz

Mireia Morro i Visier

Aitana Sanjuan i Gracia

Esther Frigols i Jareño

Claudia Leal i Crespo

Mónica Morro i Visier

Daiana Santos i Álvarez

Paula Fuentes i Cristobal

Lucía León i De La Hoz

Candela Navas i Navio

Edurne Segarra i Luján

Daniela Gandía i García

Cruz León i De Lelis

Lucía Ocaña i Carrión

Irene Serrano i Aparici

Alejandra García De Mateos i Aparici

Sofía León i De Lelis

Isabella Olmeda i Alves

Edurne Sevillano i Gimeno

Noa García i Ramos

Aitana Llorias i Sirvent

Nerea Peña i Abarca

Elsa Silvestre i Madrigal

Lucía Garrido i Manglano

Paula López i Martín

Lucía Pérez i Guillem

Alejandra Sirera i Salguero

Thalia Gaujot i Merino

Sandra López i Martín

Carla Plumed i López

Lorena Soriano i Bañuls

Noelia Gómez i Avendaño

Adriana Madrigal i González

Ainhoa Prieto i Herrero

Mireia Torres i Orrios

Alba Gómez i Mas

Blanca Madrigal i González

Alejandra Prieto i Herrero

Martina Torres i Pulet

Julia González i Forteza

Adriana Mansó i Fraile

María Ramallo i Gallardo

Lucía Torres i Pulet

Carmen González i Lázaro

Lucía Mañas i Priego

Carla Rivas i González

Alba Ubiedo i Palomares

Paola González i Peérez

Paula Marí i Vicente

Sofía Rivas i González

Paula Vallés i Almiñana

Alba González i Villalba

Carla Marí i Vicente

Rocío Rodrigo i García

Paula Vargas i Crespo

Emma González-Mohino i Palomares

Aria Martínez i García

Vega Romero i Alcazar

Andrea Vargas i Crespo

Paula Hernández i López

Vega Martínez i Palomar

Leyre Ruiz i Pérez

Lucía Viana i Alcazar

Blanca Hernández i Romero

Empar Martínez i Sánchez

Ashley Sabana i Mambo

Salma Villanueva i Valls

Vera Hernández i Romero

Martina Mediero i Bernat

Carlota Salorino i Carreño

Vega Villanueva i Valls

Lara Herrero i Taberner

Marta Merino i Martínez

Alba San Joaquín i Guiñón

Noa Wilson i Alhambra

Nerea Herrero i Taberner

Ahinoa Merino i Piqueras

Jimena Sánchez i Alfonso

Valeria Yerbes i Masip
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A Luna
Fallera Major Infantil 2018
Esperem preciosa Luna
que hages fruït ton regnat,
que el ser regina en fortuna
quede en tu com any amat.
Has segut llum de la lluna
que dins l’ànima, i preat,
nos allumena oportuna
parlant d’un futur somiat.
Per això chiqueta dolça
esta rima és agredolça
puix deu donar-te l’adeu.
Mes se torna falaguera
dient que ta falla espera
que este tro torne a ser teu.
Ampar Cabrera i Sanfèlix
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Comissió masculina infantil 2019
Moisés Abad i Albert
Leo Alonso i Correas
Pau Arcas i Yuste
Javier Arnedo i Puchades
Adrián Ausina i Fabra
Marcos Ausina i Fabra
Rubén Barber i Martínez
José Javier Bautista i García
Max Bermúdez i Martínez
Aitor Borjabad i Gil
Santiago Borrás i Marí
Izan Camarasa i Bermejo
Marcos Camarasa i Bermejo
Marc Cañizares i Martínez
Adrián Castro i Lambies
Víctor Castro i Lambies
Pablo Castro i Zapater
Hugo Adrián Cervera i Villar
Marcos Contreras i Avendaño
Bruno Díaz i Matías
Carlos Escribano i Chelu
Lucas Escribano i Chelu
Javier Fabra i Simón
Jorge Fabra i Simón
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Alex Femenia i Requena
Gonzalo Fernández i Blanco
Sergio Fernández i Hortal
Bruno Ferris i Rojas
Darío Ferris i Rojas
Mateo Ferris i Rojas
Víctor Frigols i Jareño
Luis Fuentes i Cristobal
Paula Fuentes i Cristobal
Adrián García De Mateos i Aparici
Marc García i Martínez
Daniel García i Pradillas
Pablo García i Pradillas
Rubén García i Pradillas
Daniel Garrido i Manglano
Manuel Gaujot i Merino
Marc Gómez i Avendaño
Enrique González i Forteza
Carmen González i Lázaro
Héctor González i Villalba
Martín Guardiola i Matías
Marcos Hernández i López
Lucas Jaén i Aparicio
Gabriel Lima i De Carvalho
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Martín López i Sánchez
Jorge Martínez i Atienza
Hugo Martínez i Bayarri
Enzo Martínez i Civera
Sergio Martínez i García
Víctor Masip i Aguilar
Erik Mesa i Verdeguer
Joan Mesa i Verdeguer
Pau Mesa i Verdeguer
Jorge Molina i Lanchazo
Pedro Montoya i Valls
Saúl Montoya i Valls
Artur Josép Morant i García
Jordi Navas i Navio
Lucas Ocaña i Carrión
Pablo Plumed i López
Francisco Rodrigo i García
Enzo Romero i Quintanilla
Adrián Ruiz i García
Adrián Ruiz i Pérez
Daniel Salorino i Carreño
Alejandro San Jerónimo i Pérez
Tristán Sánchez i Alfonso
Marcos Sánchez i García

Recompenses infantils 2019
de Junta Central Fallera
Marc Sánchez i Lucas
Jorge Sánchez i Solano
Raúl Sánchez i Solano
Marcos Sanchis i Aparicio
Héctor Sanchis i Badía
Arnau Sanjuán i Gracia
Thiago Santos i Álvarez
David Sebastián i Sebastián
Jorge Sebastián i Sebastián
Aitor Segarra i Luján
Enzo Segura i García-Morato
Jose Luis Serrano i Aparici
Fernando Sierra i Ortega
Mario Sierra i Ortega
Leo Tomás i Ballesteros
Pau Tomás i Ballesteros
Joel Torrent i Toledo
Rubén Valbuena i Bermejo
Pau Vallés i Almiñana
Guillermo Vázquez i Matamoros
Roberto Villarroel i Bañuls
Félix Vivó i Muñoz
Sergio Vivó i Muñoz
Marc Zamora i Luján
Pau Zamora i Luján

Distintius d’Argent
Distintius de Coure
Rubén Barber i Martínez
Izan Camarasa i Bermejo
Sergio Frenández i Ortal
Paula Fuentes i Cristobal
Luis Fuentes i Cristobal
Thalía Gaujot i Merino
Manuel Gaujot i Merino
Marta Higuero i Balbueno
Martín López i Sánchez
Adrián Manso i Fraile
Sergio Martínez i García
Vega Martínez i Palomar
Martina Mediero i Bernat
Sofía Rivas i González
Carla Rivas i González
Enzo Romero i Quintanilla
Adrián Ruiz i García
Paula Saez i Pérez
Mario Sánchez i García
Edurne Segarra i Luján
Enzo Segura i García-Morato
Vega Villanueva i Valls

José Javier Bautista i García
Irene Castaño i Martínez
Mónica Coso i Cerrada
Javier Fabra i Simón
Noa García i Ramos
Noelia Gómez i Avendaño
Alba Gómez i Mas
Carmen González i Lázaro
Alba González i Villalba
Héctor González i Villalba
Nerea Grau i Torrent
Vera Hernández i Romero
Lara Herrero i Taberner
Nerea Herrero i Taberner
Ainhoa Jumilla i Arranz
Claudia Leal i Crespo
Lucía León i De La Hoz
Gabriel Lima i De Carvalho
Paula Marí i Vicente
Empar Martínez i Sánchez
Erik Mesa i Verdeguer
Pau Mesa i Verdeguer
Saul Montoya i Valls
Inés Morales i Herrera
Mónica Morro i Visier
Jordi Navas i Navio
Carla Plumed i López
Francisco Rodrigo i García
Tristán Sánchez i Alfonso
Carlota Salorino i Carreño
Irene Serrano i Aparici
Pau Tomás i Ballesteros
Nerea Vázquez i Matamoros
Salma Villanueva i Valls

Distintius d’Or
Francisco Calvo i Peris
Carla Crespo i Serrano
Arturo Fernández i Blanco
Alejandra García De Mateos i Aparici
Blanca Hernández i Romero
Zaida Jumilla i Arranz
Lucía Navarro i Pérez
Daiana Santos i Álvarez
Alex Segarra i Puig
José Luís Serrano i Aparici
Sonia Silvestre i Madrigal
Rubén Valbuena i Bermejo
Lucía Viana i Alcazar
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Artur Josep Morant i García

Martina Mediero i Bernat

África Alfonso i Mambo

Els nous “Gayanets”

Mario Sánchez i García

Els nous “Gayanets”

Lucas Escribano i Chelu

Enzo Romero i Quintanilla
Edurne Segarra i Luján

Lucía Fernández i Bautista

Enzo Segura i García-Morato
Elena Fernández i Soler
Izan Camarasa i Bermejo
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Sergio Martínez i García

Vega Villanueva i Valls
Pau Arcas i Yuste
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Premis fallers infantils rebuts

10º Premi Anfós Ramón Lo Rat Penat
en el llibret infantil
Març 2018

3º Premi “Valencia Ciudad del Running”
escena falla infantil
Març 2018
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7º Premi falla
Secció Especial
Març 2018

Records infantils fallers

3º Premi Betlems Cat. A
Sector Agrupació Rascanya
Desembre 2017

Diplomes participació
Concurs Declamació JCF
Desembre 2017
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