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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



Hola gayanitos i gayanitas!!!
A pocs dies d’escomençar a gaudir de la nostra festa fallera, no puc d’eixar d’enrecor-
darme de tot lo qu’hem pasat junts aquest any.
El primer berenar amb el que començarem l’exercici dins d’una nau espacial, el emo-
tiu Acte del Dia de la Mare, la gran carrera del berenar del running, “el día del gayani-
to”, ambientat en el Far West, la festa de pijames quan dorguerem al casal, l’historia 
de Jack a Halloween amb vosaltres disfresssats i les carabasses; en Nadal amb el gran 
arbre que decorareu, el Betlem que féreu amb rotllos de paper “del cul”. La visita a la 
casa del Pare Noel, el conte de l’Angel Galimatías i SSMM els Reis Mags d’Orient, i la 
visita a la seua jaima. I tots eixos berenars, balls i manualitats que des de la Delegació 
d’Infantils vos hem preparat amb molt de carinyo e ilusió….
Donar-vos l’ ENHORABONA, perque sou un orgull de COMISSIÓ INFANTIL. 
Per la vostra alegria, respecte i companyerisme amb el que heu participat en totes les 
activitats, i perque eixe bon ambient es el que consolida els fonaments del futur de la 
nostra comissió Gayano Lluch.
Vull també felicitar a Luna, la nostra Fallera Mayor Infantil, per la seua entrega i saber 
estar al front de la Comissió Infantil; i convidarvos a tots, que vos animeu a ser als 
anys pròxims, representants infantils, donç es una llástima que aquest any no tingam 
President Infantil. I comprobareu que’s una experiència inoblidable i que mereix la 
pena viurela.
Vull també agraïr de cor a totes eixes persones que amb la seua dedicació i el seu 
temps vos preparen i organitzen activitats per a que disfruteu de la Falla. Als  meus 
companys, els delegats d’Infantils, i a les delegades de Playbacks que tant esforç pos-
sen per a que amb les vostres coreografíes animeu la festa. 
I per supost també al grup infantil de balls regionals que asatgen totes les setmanes 
per a representar la nostra Comissió per tota València, a la plaça de la Verge i altres 
actes culturals, i del que vos anime a participar. 
A tots un enorme GRACIES!!
Ja per a finalitzar, desitjarvos que passeu unes bones Falles 2018. Qu’espere a tots 
vorevos en tots els actes i activitats de les festes per a viureles junts intensament. I en 
pocs paraules… QUE DISFRUTEU MOLT !!!

Un fort abraç

Rafael Gimeno Ballester
Vicepresident

Delegació d’Infantils

Hola Gayanets i Gayanetes :

Sóc Luna i estic molt contenta i orgullosa de ser la vostra Fallera Major Infantil per 
a les falles de l’any 2018. 

En primer lloc, vull agraïr la confiança que la comissió de Gayano ha possat en una 
xiqueta que molta gent no coneixía però que somniava poder un dia representar a 
la seua falla i per fi ho ha aconseguit.

Gràcies a totes les delegacions que sempre han estat molt pendents de mi però 
especialment a la Delegació d’Infantils perque des del primer moment m’han fet 
sentir com a casa. 

Des del meu nomenament no m’he perdut cap acte perque m’encanten les falles i 
l´ambient faller per això he disfrutat de cada moment com si fora l’últim, a més he 
tingut molta sort perque al meu regnat  estic  acompanyada per dos meravelloses 
persones, César i Elena, que amb el seu amor per la festa fallera i la seua experièn-
cia están aconseguint que siga un any molt intens i ple d’emocions.

Vos desitge de tot cor que passeu unes festes molt divertides i vos convide a que 
m’acompanyeu en tots els actes que fa la nostra comissió per a disfrutar de la millor 
festa del món: Les Falles!!!!

Vixca Gayano!

Vixca València!

Vixquen les falles!

 Luna Pérez Sanabria

Salutació de la 
Delegació d’Infantils

Salutació de la
Fallera Major Infantil
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A Luna

Eres Luna fresca brisa
engrunsada en el bell cel,
eres qui a la falla enchisa
per ser ser dolça com la mel.

Eres tu nostra divisa
de la chicalla model,
qui nos orna i nos irisa
el nostre escut en anhel.

Eres festera i fallera,
una fada que riallera
a tots nos ha hipnotisat.

Pura ànima valenciana
que en Gayano brilla ufana
al tindre-la en son regnat.

Ampar Cabrera i Sanfèlix
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Hola Gayano!!

Des d’aquestes pàgines volem que conegueu a la xi-
queta que aquest any va representar a la nostra comis-
sió infantil: Luna.

Quants anys tens?
Tinc tretze anys, vaig nàixer un dia d´ofrena el 17 de Març 
del 2004.

Quants anys fa que pertanys a la nosta comissió?
Sóc fallera de Gayano des de fa onze anys.

En quin col.legi estudies?
Estic fent segon de l’ESO a l´intitut “El Clot”.

Quines son les teues aficions?
A l’hivern, la meua afició favorita és esquiar, vaig tots els 
anys a la neu i ja sóc quasi una professional. A l’estiu m’en 
vaig a un camping a Gandía amb la meua caravana.
També m’agrada molt la música i cuinar la especialitat de 
la casa, el “brownie”, la meua germana Laura diu que està 
espectacular… 
Una altra afició que faig és viatjar a l’extranger amb els 
meus pares i la meua germana, és molt divertit perquè 
s’aprenen moltes coses.

Quin sentiment et va produir ser anomenada pel nostre 
president FMI de Gayano?
Un sentiment d’alegria, felicitat i molta emoció, va ser un 
dia molt feliç, tenia moltes ganes de representar a la nos-
tra falla pense que és una sensació que totes les xiquetes 
deurien experimentar una vegada en la vida.

Conéix a Luna
Fallera Major Infantil 2018
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Que són per a tu les falles?
Són dies de molta diversió però també de cansament, tot 
el món està al carrer, hi ha música, soroll, festa…però el 
que més m´agrada és sentir que València fa olor a pólvora.

Que és allò que més t’agrada de les falles?
M’agrada molt acudir a tots els actes però espere amb 
moltes ganes el dia de la meua presentació. També és un 
somni l’ofrena, anar desfilant pel carrer de la Pau fins a 
arribar la plaça de la Verge i la arreplegà dels premis que 
és molt emocionant… la veritat és que no puc triar una 
sola cosa perquè m’agraden totes!!

Des del dia de la teua proclamación fins ara, quina valo-
ració fas d’allò que has viscut como a FMI?
Abans de ser FMI jo pensava que les falles a soles eren la 
setmana fallera i prou, però m’he donat compte que són 
tot l’any. Jo guarde un sentiment espècial de la presenta-
ció d’esbossos perquè era la primera vegada que anava 
al casal como a FMI davant de la meua comissió i em va 
agradar molt quan Sergio va comptar de que tractava la 
nostra falla.

Quina opinió et mereix el nostre monument infantil?
Ufff… és preciós, jo pense que tindrem un premi impor-
tant segur, ho mereixem perquè som els millors!!
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És molt bonic  el tema “Et recordes?” crec que vaig a tenir 
problemes per a triar el ninot indultat d’aquest any, va ser 
molt difícil per a mi, segur que he de demanar ajuda als 
meus amics.

Per últim, Luna que vols dir-li a la teua comissió infantil?
Estic super contenta de ser FMI de Gayano, ja que és algo 
que desitjava fa molt de temps, estic orgullosa de repre-
sentar a aquesta comissió i està sent una de les millores 
coses de la meua vida.
Espere que pasem unes meravelloses falles tots junts i que 
aprofitem bé els dies que tenim per a divertir-nos.

Luna, tu sentiment i amor per les falles ens ha quedat 
molt clar.
A soles dir-vos que és una xiqueta encantadora que 
transmetre molta tranquilitat y entusiasme pel món 
faller i per la seua comissió.
Moltes gràcies Luna per deixar-nos conéixer-te un po-
quet , només ens queda desitjar-te molta felicitat en el 
teu any que de segur per a tu será inoblidable!!
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LA FALLA RECORTS EVOCA
QUE T'ÒBRIN BEN GRAN LA BOCA

Quan aguaites la falleta
voràs que d'esquerra a dreta

de recorts du un potosí.
I que en ells un dit t'apunta
mentres te fa la pregunta;
¿T'enrecordes hui de mi?

¿T'enrecordes d'aquell dia
en que, en molta valentia,

començares a parlar?...
¿T'enrecordes quan les cames

te tremolaven com flames
en posar-te a caminar?...

¿T'enrecordes quan la yaya,
en la veu dolceta i gaya,
te cantava junt al breç.

O quan fent als anys remonte
te contava cent i un conte?...
¿T'enrecordes del seu bes?...

¿T'enrecordes d'eixa mestra
que en mà recta, suau i destra
t'ensenyà a escriure i llegir?...
¿T'enrecordes d'aquell “bavi”
que era en taques pur agravi

i en ta mare pur patir?...

¿T'enrecordes del bullici
que armares per una bici

i els conseqüents repelons?...
¿T'enrecordes quan t'omplires

tot el monyo de mentires
tallant-te'l a trasquilons?...

===================
Memòria i Oblit

D’ESTOS DOS GERMANS VOREU
QUE UN ÉS CARA I L’ATRE ÉS CREU

Per aquell que no els conega
ni mai haja oït sa història

dec dir que Oblit i Memòria
van nàixer germans bessons.
Mes al cap de poquets mesos

va quedar en evidència,
una enorme diferència

a on els dos eren dos mons.

I no cregues que te parle
de si és chic i l’atra chica,

perque això ni ens cou ni ens pica
en lo que anem a contar.

Vos parle d’allò que queda
gravat dins del cor mateixa,
o lo que en el camí es deixa

i no es torna a recordar.

I es que dec dir que Memòria,
que és molt séria i ordenada,

fins a l’última chorrada
se la guardava com l’or.

No com Oblit, que ausades
que havia eixit trapatroles,

sempre content, fent cabrioles
i en menys vergonya que por.

Aixina puix, nostra amiga,
tenint temps i una talega

va fer rebals i replega
de tot acontenyiment.

I quan acabà en els d’ella
va seguir en els d’un atre

i un atre, un atre i un atre...
i aixina infinitament.

¿T'enrecordes quan entrares
al casal en els teus pares
i de tota aquella gent?

¿T'enrecordes fen-li el mate
als bunyols en chocolate?...
¿I del primer monument?...

¿T'enrecordes de l'artiste
del seu geni coloriste

i el seu talent de bruixot?...
¿De cóm lo que era sol suro
en manco que dura un duro

el convertia en ninot?...

¿T'enrecordes del poeta
convidant-te, de bestreta,

a llegir tot el llibret?...
¿De cóm aquell feix de versos

t'obria mils d'universos?...
¿T'enrecordes amiguet?...

Puix si, sí o no, t'enrecordes
(mentres el burro fa cordes

segons la rima d'algú.)
Te trobaràs dins la falla
tot i més d'esta contalla,
¡Ara sol nos faltes; Tu!

Aixina que entra en l'història
que esperant-te està; Memòria

junt al seu germà l'Oblit.
Ells faran d'esta llectura

una bonica aventura
plena d'humor i sentit.

Explicació i relació de la falleta infantil
que du per lema: “¿T’enrecordes?”
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Per lo tant, quan u volia
recordar algun viage

o els colors d’algun paisage,
a Memòria feya cap.

Inclús la lliçó de llengua
que la mestra preguntava,

la chiqueta te dictava
i tu feyes com qui sap.

Per supost, molt al contrari,
Oblit de res feya guarda

i en el vol d’una moscarda
se mostrava entretingut.

Fins que un dia la germana,
que estava d’ell fins les celles,

li regala dos cistelles
i un marmoló ben rabut;

—Fes el favor d’ajudar-me
i deixar de fer el vago—

li digué agafant-li el trago*
i portant-lo a treballar.

I, més ert que Girineldo,
Oblit s’esmenà la plana
i obedint a la germana

se va posar a currar.

*El trago que es desgavella
és senzillament; l’orella

I no se sap si pel sino
o en una mala passada,

a l’acabar la jornada
el cistell estava buit.

¿Qué havia passat? ¡Que baina!
¿I els recorts de tot el dia?
Perque el chic els recollia

¡No tenia cap sentit!!!

Memòria tota dels nervis...
el dia tot a la porra...
la faena feta sorra...

el cabaç... ¡En un forat!
I Oblit més fresc que una rosa

estirat en la cadira
nos dia mentres sospira:
—lo meu és la llibertat.—

===================
El conte de la yaya

ESTE CONTE ÉS PER A OBLIT
SENSE DUBTE EL PREFERIT

La yaya sempre contava
retalls de la seua història
i per poder recordar-los
tirava mà de Memòria.

La jove acodia ràpit
portant tot molt ben escrit,

mes sempre llauger i en pressa
passava davant Oblit.

Puix per ad ell tots els contes
eren nous i originals,

sorprenents en els principis
pero més en els finals.

Ademés els de la yaya
sí els guardava dins del cor,
puix sabeu que sa canasta

tenia un forat de por.

===================
L’escrivà i els llibres

ANEM A CONTAR L’HISTÒRIA
D’UN GRAN AMIC DE MEMÒRIA

Nostra amiga Memòria ens presenta,
llaugera i contenta,
al seu gran amic;

L’escrivà, que ademés d’intelecte
i tindre-li afecte,

és un molt bon chic.

I recorda, relata i nos conta,
i al temps se remonta,

a quan se’l topà.
(Puix el dia en que abdós se trobaren

distrets com anaven
chocaren de pla.)

Era un chic, desgarbat i en ulleres,
que per les figueres

solia bambar.
Puix deixava en bolquers al despiste,

sent tot un artiste
en lo de oblidar.

Per això, i per si res recordava,
el chic s’apuntava

tot fet i succés.
Des d’un simple refrany o un horari

a un gros diccionari
escrit en francés.

Així puix, sempre anava en llibretes
per dins les jaquetes

o pels pantalons.
Les bojaques repletes de ‘bolis’

o trossos de folis
tots plens de borrons.

A Memòria este fet li encantava
i a més ho trobava

valiós i eficaç.
I més que pareixia un llunàtic

li quea simpàtic
el nostre rapaç.

Va trobar un amic d’aventures
passades, futures...
infaustes o en sòrt.

I els dos junts sempre anant en parella
van fer correntella
per mil i un recort.

Per això se nos diuen i expliquen
refranys que nos fiquen

als dos en un marc.
I així el chic en fallar la Memòria

té escriu cada història
en un llapis llarc.

===================
Els nucs

OBLIT HA APRÉS UN BON TRUC,
PER CADA RECORT; UN NUC

Com Oblit tot oblidava,
Memòria ensenyà a l’infant,

a fer un nuc o una trava
si es que el chic necessitava

recordar res important.

—“... Si este tros de fil te nigues
en la monyica o el dit,
recordaràs al fer lligues
i sense passar fatigues

lo que et siga de profit.”—

En seguida, de tal treta,
Oblit va voler fer us,

pensant dir-li a la chiqueta
una cosa que de feta

duya en lo cor com un fus.

I per a fer recort d’ella
se feu en el dit un llaç,

mes mirant la cinta aquella
se preguntà alçant la cella;
—¿recordaré tal enllaç?—

Aixina que a la monyica
se va fer un atre nuc,

i de nou el pica-pica...
—¿Sabré este floc que rubrica?—

preguntava el samaruc.

Seguí posant-se llaçades
per les mans, cos i cabell,
deixant-les encadenades
per poder ser recordades
seguint el fil del capdell.

I per a que allí seguiren
ell sabia que tenia

que oir-los molt a sovint,
o si no els oblidaria.

Sobre tot n’hi havia u
en el que perdent el fil,

pareixia que el final
se’l menjara un cocodril.

Per això que en quant la yaya
s’assentava prop la llar,
Oblit pronte demanava
el conte “del no parlar”.

L’agüela al chic somreïa
sentint tal solicitut,

dient-li: —D’acort Oblit
pero recorda el fer mut.—

En el cap amunt i avall
el callar li prometia,

I llavors la nostra yaya
començava i així dia:

—“...És este conte que conte
el de Maria Eixarment,

que s’ha tirat, cul en pompa,
tres pets en un sol moment.

El primer és per a Pere
el segon de Joan va a ser,

i el tercer se l’endurà
aquell que parle primer...”—

Per supost que qui allí estava
tancava ben pronte el morro,
manco Oblit, que s’oblidava

i se menjava el petorro.

I no escarmentant jamai
de pets s’ensacava un fum,

i en el cistell foradat
fins ací aplega el perfum.
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I així el trobà la germana
de peus a cap; tot nugat,

marejat i tarambana
de vore la filigrana

que ell mateix s’havia armat.

“—... ¡Pero que has fet trapatroles!!!
¿Cóm vas a recordar res?—“

I com les velles movioles
Oblit del monyo a les soles
començà en el seu comés;

El llaç de la coroneta
al del ‘flequillo’ el portà,
seguia el de la jaqueta,

el del trau de la bragueta,
i el que al genoll li posà.

El de la cuixa al del colze,
el del colze al muscle dret,
el del muscle fins al polze

i este li va fer recolze
al dit mig i al gorrinchet.

I això fon sol el prefaci
per a un final aplegar,

puix estigué una hora quasi
rastrejant tal desficaci

i llevant nucs sens parar.

La germana arreplegava
els llaços a caramull,

fins que ell recordà sens trava
i a Memòria declarava:

—Sol vullc dir-te que te vull—

(I per tal amor confés
Oblit es mereixqué un bes)

===================
I ACÍ S’ACABA L’HISTÒRIA

TAN DE OBLIT COM DE MEMÒRIA

Ya hem vist i ya hem visitat
cada escena de la falla,
i junt a dos grans amics
hem fet tota la contalla.

Yo ho deixaré tot escrit
per si en una d’eixes coses

algú, mirant cap arrere,
preguntara: ¿T’enrecordes?

I tu podràs dir que sí,
puix este amic escrivà
t’ha deixat este llibret

per llegir-lo i recordar.

Recordar-te’n de Memòria,
enrecordar-te d’Oblit,

dels contes de la yayeta
i de fer nucs en els dits.

I per cert, yo en porte u
dedicat al gran jurat

i es que no vullc oblidar-me
d’un bon palet demanar.

Buenas tardes Don Sergio Amar... ja, ja, hay que empezar así, por-
que decir Sergio Amar en Gayano Lluch son palabras mayores... 
después de cuatro años, y este el quinto, ¿Cómo te has ganado ese 
hueco tan importante en esta comisión? ¿Realmente te sientes tan 
querido?
- La verdad que la comisión de Gayano es gente que te acoge y cuida, 
es fácil hacerse un hueco porque es muy agradecida cuando ven nues-
tro trabajo. Cuando te tratan bien y te dan todas las facilidades para 
llevar acabo tu trabajo el tratarte como si nos conociésemos toda la 
vida desde el respeto trabajas a gusto.
¿Qué crees que le has dado a la Falla Gayano Lluch y que te ha 
aportado ella a ti?
La falla Gayano me ha dado la oportunidad de trabajar de una manera 
libre sin imposiciones, me ha dado cariño y eso se refleja en el trabajo. 
Esa mezcla hace que pueda dar a la comisión ilusión y ganas de apos-
tar por los monumentos.
¿De los cuatro proyectos anteriores, con cual te quedas y por qué?
- Es difícil elegir uno, siempre tendré el recuerdo lo intenso que fue el 
2015 con ingrávida. Conseguir un segundo premio, la comisión como 
lo recibió, la alegría que supuso hace que siempre sea un año señalado. 
Ya sabemos de qué va a tratar tu falla del 2018 y que tan bien nos 
explicaste en la presentación de bocetos ¿te acuerdas?... pero di-
nos, ¿Qué nos va a traer tu nuevo proyecto en Gayano? ¿veremos 
algún cambio de tendencia? ¿de composición?... en definitiva 
¿Qué va a sentir el espectador cuando contemple tu obra?
- Siendo fiel a la idea de falla didáctica con hilo argumental he querido 
dar un cambio estético, dentro siempre de mi estilo. Veremos una falla 
con los volúmenes en el aire intentando dar la sensación de ligereza y 
onirismo que requiere un tema como la memoria. Figuras más estiliza-
das y delicadas que espero que guste a la comisión. Quiero que cuan-
do la gente vaya a ver la falla sepa captar aquello que pretendo contar 
y tenga una sensación agradable cuando la esté viendo. 
Siempre se dice que plantar en sección especial es también un 
hándicap para el artista, por la presión, el querer un premio me-
jor... ¿sientes tu esa presión? ¿qué te aporta el poder competir en 
la sección reina de las fallas infantiles?
- Siempre estar es la sección especial te genera presión, es la sección 
de “oro” y es la más visitada y de la que más gente está pendiente. Los 
compañeros contra los que compites tienen mucha calidad y son de 
los mejores. Me siento un privilegiado al poder competir en esta sec-
ción ya que permite plantearme un gran proyecto y desarrollarlo.

Nostre artista infantil
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¿Eres de los artistas fieles a las comisiones o te gusta cambiar? ¿te 
ves muchos años más en Gayano Lluch?, porque me consta que 
ellos te harían contrato vitalíceo!! Ja, ja.
- Sí que me considero un artista fiel a las comisiones, en Corretgeria es-
tuve 8 años al igual que en la hoguera de Altozano. Si trabajas a gusto y 
la gente te demuestra que valora tu trabajo siempre quieres continuar. 
Siempre he considerado este trabajo de las fallas como una carrera de 
fondo, hay que ir poco a poco e intentar mantenerse. El trato genial 
que tiene la gente de Gayano conmigo hace que me vea allí los años 
que ellos quieran contar conmigo.
Oye Sergio, de los artistas con los que “compites”, ¿a cuál o cuáles 
tienes más respeto? ¿porqué?
- Todos los compañeros con los que compito son buenos, así que hay 
que tenerles respeto a todos. Es cierto que siempre destaca alguno y 
normalmente suelen estar con las comisiones más potentes. Uno de 
los artistas que más respeto genera es Julio Monterrubio, es un artis-
ta de mucha experiencia acostumbrado a manejar presupuestos muy 
elevados y cosechar grandes premios. 
¿Para ti, cuál sería la falla infantil “perfecta”? ¿qué aspectos debe 
reunir en su totalidad una falla infantil para decir que sería una 
falla infantil modelo?
- Desde mi punto de vista la falla infantil perfecta debe ser una falla que 
a parte de ser estética desarrolle una idea. Que logre transmitir ideas a 
los niños y les haga descubrir cosas. Que la idea vaya de la mano de la 
ejecución plástica. Compositivamente que sea ligera y que tenga aire, 
los espacios vacíos también son parte importante de la composición. 
Bueno Sergio, antes de terminar quiero hacerte una pequeña ba-
tería de preguntas cortas. Vamos allá:
Un artista infantil referente: Joan Blanch 
Un artista de fallas grande: Vicente Martínez
Una comisión fallera: Gayano Lluch 
Una falla en la retina: Exposición 2007 de Joan Blanch
Tu mejor año como artista: 2015
¿Pintura o modelado?: Me gustan las dos cosas, pero me decanto por 
la pintura.
Artista infantil revelación: Raúl García Pertusa
¿Carpa sí o no?: Sí
¿Playa o montaña?: Pues me gustan las dos, pero me decanto por 
playa.
Un sueño por cumplir: Referente a las fallas, pues conseguir el primer 
premio de sección especial.
Muchas gracias por tu tiempo Sergio, que sabemos que vas a tope 
y estamos deseando ya ver tu obra de arte plantada en nuestra 
demarcación. ¡¡Hasta pronto!!

Jorge Sales

Paula Albert Zornoza
Noelia Amores Pulet

Mª José Ante Castañeda
Carla Arnedo Puchades

Maria Aroca García
Clara Aroca García
Miriam Bea Mari

Itziar Benet Ortega
Carla Blasco Nuñez
Vega Boira Lucas

Mireia Borras Mari
Laia Bosch Ferrer

Lucia Capilla Gines
Sara Caro Sanchis

Lucia Carratalá García
Irene Castaño Martínez
Lucia Castaño Martínez

María Cervera Villar
María Chavarria Herrera
Carla Chavarria Herrera

Sofía Beatriz Clavijo Escudero
Lucia Cobo Peinado

Carla Contreras Avendaño
Mónica Coso Cerrada
María Crespo Serrano
Carla Crespo Serrano

Paula Cuartero Pla
Laura Del Alamo Cervero

Nuria Duart Tamarit
Paula Escribano Díaz

Lidia Femenía Requena
Sofía Fernández Bautista

Sofía Fernández Soler

Nerea Martínez Cabanes
Fallera Major Infantil 2017

A la Cort Infantil 2018

Boniques i dolces nines
esclat de la primavera,
hui sou les roses més fines
que adornen nostra senyera.

Sou el vol de les gavines,
la rialla cridanera,
la llum de nostres retines,
sou la nostra cort fallera.

Sou l’ilusió i el deler
que broda el cor del faller
al contemplar-vos com cal.

Sou els brots d’un bell verger
que allumenen el carrer
i donen vida al casal.

Ampar Cabrera i Sanfèlix

Cort d’Honor Infantil 2018
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Adriana Madrigal González
Blanca Madrigal González

Lucia Mañas Priego
Paula Mari Vicente
Carla Mari Vicente

Silvia Martínez Climent
Aria Martínez García

Empar Martínez Sánchez
Berta Melenchon Núñez
Marta Merino Martínez
Ainhoa Merino Piqueras
Lucia Molina Lanchazo

Pilar Molina Maza
Nuria Morales Herrera
Inés Morales Herrera
Sonia Moreno Pérez
Mireia Morro Visier
Mónica Morro Visier
Lucia Navarro Pérez

Candela Navas Navio
Lucia Ocaña Carrión

Isabella Olmeda Alves
Nerea Peña Abarca

Priscilla Peña Abarca
Lucia Pérez Guillem
Carla Plumed López

Ainhoa Prieto Herrero
Alejandra Prieto Herrero
María Ramallo Gallardo

Rocio Rodrigo García
Vega Romero Alcázar

Leyre Ruiz Pérez

Ana María Ferrer Lloria
Claudia Floro Torrecilla
Esther Frigols Jareño
Nora Gallego Taberner
Daniela Gandía García
Alejandra García De Mateos Apa
Noa García Ramos
Lucia Garrido Manglano
Noelia Gómez Avendaño
Alba Gómez Mas
Julia González Forteza
Carmen González Lázaro
Paola González Pérez
Alba González Villalba
Emma González-Mohino Palomares
Lucia Hernández Albiach
Paula Hernández López
Blanca Hernández Romero
Vera Hernández Romero
Lara Herrero Taberner
Nerea Herrero Taberner
Martina Jaen Aparicio
Naia Jiménez Jareño
Zaida Jumilla Arranz
Ainhoa Jumilla Arranz
Claudia Leal Crespo
Lucia León De La Hoz
Cruz León De Lelis
Sofía León De Lelis
Aitana Llorias Sirvent
Paula López Martin
Sandra López Martin

Laura Salorino Carreño
Carlota Salorino Carreño

Alba San Joaquin Guiñon
Aina Sánchez Lucas

Sofía Sanchis Aparicio
Naiara Sanchis Sarmiento

Olaia Sanchis Sarmiento
Aitana Sanjuan Gracia
Daiana Santos Álvarez

Irene Serrano Aparici
Edurne Sevillano Gimeno
Sonia Silvestre Madrigal

Elsa Silvestre Madrigal
Raquel Simarro López

Alejandra Sirera Salguero
Veronica Soriano Bañuls

Lorena Soriano Bañuls
Mireia Torres Orrios

Martina Torres Pulet
Lucia Torres Pulet

Alba Turegano Alarcón
Alba Ubiedo Palomares

Paula Valles Almiñana
Paula Vargas Crespo

Andrea Vargas Crespo
Nerea Vázquez Matamoros

Noelia Viana Alcázar
Lucia Viana Alcázar

Salma Villanueva Valls
Erika Villarroel Bañuls
Noa Wilson Alhambra

Valeria Yerbes Masip

A Nerea
Fallera Major Infantil 2017

Te nomenàrem enguany
representant dels menuts,
per vore en tu grans virtuts
plenes d’anhels i d’afany.

Vixquérem la rialla, el plany,
l’emoció i la gratitut,
que li han donat magnitut
al teu regnat, fent-lo guany.

Nerea, bonica nina,
pel teu pas com a regina
sempre seràs nostra flor.

Puix has gravat en la falla
la llum que et dona la talla
i la dolçor del teu cor.

Ampar Cabrera i Sanfèlix
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Moisés Abad Albert
Leo Alonso Correas

Miguel Aparicio Clemente
Carlos Aparisi Cortijo

Pau Arcas Yuste
Javier Arnedo Puchades

Marcos Ausina Fabra
Adrian Ausina Fabra
Marcos Aviles García

Jose Javier Bautista García
Bruno Borjabad Gil

Aitor Borjabad Gil
Santiago Borras Mari

Marcos Camarasa Bermejo
Marc Cañizares Martínez

Adrian Castro Lambies
Víctor Castro Lambies
Pablo Castro Zapater

Hugo Adrian Cervera Villar
Marcos Contreras Avendaño

Rubén Coronado Peinado
Bruno Díaz Matias

Carlos Escribano Chelu
Lucas Escribano Chelu

Jorge Fabra Simón
Javier Fabra Simón

Alex Femenia Requena
Arturo Fernández Blanco

Gonzalo Fernández Blanco
Mateo Ferris Rojas

Darío Ferris Rojas
Bruno Ferris Rojas

Víctor Frigols Jareño
Adrian García de Mateos Aparici

Marc García Martínez
Daniel García Pradillas
Pablo García Pradillas

Rubén García Pradillas
Daniel Garrido Manglano

Rafael Gimeno Jorda
Marc Gómez Avendaño

Enrique González Forteza
Héctor González Villalba
Martin Guardiola Matias
Marcos Hernández Lopez

Lucas Jaen Aparicio
Pau Jiménez Jareño

Gabriel Lima De Carvalho
Sergio López  Crespo
Bruno López Delgado

Jorge Martínez Atienza
Hugo Martínez Bayarri
Enzo Martínez Civera
Víctor Masip Aguilar

Joan Mesa Verdeguer
Erik Mesa Verdeguer
Pau Mesa Verdeguer

Jorge Molina Lanchazo
Pedro Montoya Valls
Saúl Montoya Valls
Jordi Navas Navio
Lucas Ocaña Carrion
Pablo Plumed Lopez
Francisco Rodrigo Garcia
Rubén Rubio Vila
Adrian Ruiz Perez
Samuel Sales Alhambra
Daniel Salorino Carreño
Alejandro San Jeronimo Pérez
Tristan Sanchez Alfonso
Marc Sánchez Lucas
Raúl Sánchez Solano
Jorge Sánchez Solano
Marcos Sanchis Aparicio
Hugo Sanchis Badia
Hector Sanchis Badia
Arnau Sanjuan Gracia
Thiago Santos Alvarez
Jorge Sebastian Sebastian
David Sebastian Sebastian
Aitor Segarra Lujan
Jose Luis Serrano Aparici
Mario Sierra Ortega
Fernando Sierra Ortega
Pau Tomas Ballesteros
Leo Tomas Ballesteros
Joel Torrent Toledo
Rubén Valbuena Bermejo
Arturo Valero Dolz
Pau Valles Almiñana
Guillermo Vazquez Matamoros
Roberto Villarroel Bañuls
Sergio Vivo Muñoz
Félix Vivo Muñoz
Marc Zamora Lujan
Pau Zamora Lujan

Comissió masculina infantil Recompenses infantils 2018
de Junta Central Fallera
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Distintius
d’Or

María Aroca García
Itziar Benet Ortega

Adrián Blasco García
Aitana Bosch Ferrer
Sara Caro Sanchis

Hugo Adrián Cervera Villar
Marcos Contreras Avendaño

Jorge Fabra Simón
Pau Jiménez Jareño

Aitana Llorias Sirvent
Lucía Pérez Guillem
Enma Pulido Toledo

Sofía Sanchis Aparicio
Verónica Soriano Bañuls

Distintius
d’Argent
Noelia Amores Pulet
Carlos Aparisi Cortijo

Javier Arnedo Puchades
Marina Bellido Pérez

Elsa Silvestre Madrigal
Alejandra Sirera Salguero

Joel Torrent Toledo
Lucía Torres Pulet

Martina Torres Pulet
Alba Ubiedo Palomares

Valeria Yerbes Masip
Carla Blasco Núñez
Vega Boira Lucas

Lucía Carratalá García
Alex Femenia Requena
Lidia Femenia Requena
Sofía Fernández Soler

Daniel Garrido Manglano
Lucía Garrido Manglano

Julia González Fortea
Blanca Madrigal González

Lucía Mañas Priego
Marta Merino Martínez
Blanca Monleón Igual
Nuria Morales Herrera

Sonia Moreno Pérez
Mireia Morro Visier

Rocío Rodrigo García
Rubén Rubio Vila

Marc Sánchez Lucas
Aitana Sanjuan Gracia

Leyre Ruiz Pérez

Distintius
de Coure

Enrique González Forteza
Sandra López Martín
Paula López Martín
Carla Marí Vicente

Lucía Navarro Pérez
Isabela Olmeda Alves

Nerea Peña Abarca
María Ramallo Gallardo

Nicolás Sánchez González
Naiara Sanchis Sarmiento
Olaia Sanchis Sarmiento
Alba San Joaquín Guiñón

Alan Segura Albert
Edurne Sevillano Gimeno

Andrea Vargas Crespo
Adrián Ausina Fabra

Angel Cabrejas Rutea
Víctor Castro Lambies

Carla Chavarria Herrera
María Chavarria Herrera

Paula Cuarteró Pla
Lucas Escribano Chelu

Ana García Ruiz
Lucas García Ruiz
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Martín
Guardiola

Matías

María
Ramallo
Gallardo

Pau i Marc
Zamora

Luján Jimena
Sánchez
Alfonso

Enma
González-Mohino

Palomares

Carla
Marí
Vicente

Alba
Sanjuan
Guiñón

Quique
González
Forteza
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Premis fallers infantils rebuts Premis fallers infantils rebuts

Imposició del Distintiu
d’Or i Brillants amb
Fulles de Llorer
Col·lectiu
Febrer 2017

4º Premi de Lo Rat 
Penat en el llibret 
infantil
Març 2017

6º Premi Concurs 
Naiximents JCF
Tradicional Cat. A
Desembre 2016

2º Premi
Betlems Cat. A
Agrupació Rascanya
Desembre 2016

1º Premi
Concurs Disfresses
Agrupació Rascanya

1º Premi
Concurs Disfresses
Agrupació Rascanya

2º Premi
Concurs Disfresses
Agrupació Rascanya

Premi al mes original
Concurs Disfresses
Agrupació Rascanya

1º Premi
Concurs Masterchef
Agrupació Rascanya
Falles 2017

1º Premi
Parxís
Agrupació Rascanya
Falles 2017

Premi Extraordinari 
Millor Portada en
el llibret infantil

Març 2017

4º Premi falla
Secció Especial

Març 2017
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Himne Regional
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen

càntics d’amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la vega envia
la riquesa que atresora,

i es la veu de l’aigua càntic d’alegria
al compàs i al ritme de guitarra mora…

Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, sultana, tons jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;

penjen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant resso,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu

la llum salude d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!

¡Vixca Valencia!

¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!!

Himne de la Comissió
Per enaltir nostra festa
va náixer la Comissió,

que’s l‘orgull de València
i de tota la Regió.

Totes les nostres falleres
son com roses d’un roser,

que quant van en cercavila
el món les mira, les mira bé.

I també els nostres fallers
tenen gran categoria,

perque saben treballar
sense pedre l’alegria.

Gayano Lluch es la nostra Comissió
i es una Falla, es una Falla de les millors. 

Gayano Lluch es la nostra Comissió
i es una Falla, es una Falla, es una Falla

com no hi han dos.

Quant a la nostra Mareta
li fem l’ofrena de flors,

no hi ha altra Falla en més garbo
ni que desfile millor.

I en la nit de Sant Josep,
quant la falla va cremant,
de damunt d’eixa cendra
altra falleta mos naixerá.

Tots junts som una familia
que no se pot igualar,

i aixina anem, dia a dia,
nostra festa fent més gran.

Gayano Lluch es la nostra Comissió
i es una Falla, es una Falla de les millors. 

Gayano Lluch es la nostra Comissió
i es una Falla, es una Falla, es una Falla

com no hi han dos.


