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Així va ser    Falles 2012
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Tot va començar un 18 de Març de 

l’any 2009, en la falla estaven de festa, era 

el dia de la disco piràmide , mai ho oblidaré 

ja que eixí dia va començar el meu somni 

a fer-se realitat. Estaven tots els fallers al 

casal, les meues amigues i els meus pares. 

Des de que soc fallera la meua il·lusió era 

ser fallera major però els meus pares no es-

taven molt per la labor ja que no són fallers 

i mai pensava que anava a passar el que 

hui vaig a contar. Comenci a ballar amb el 

meu pare i li vaig dir “papa jo vull ser fallera 

major” ell en va somriure i digué “la veritat 

és que estaries molt guapa” van passar uns 

dies i els meus pares van acceptar. Sabien 

la il·lusió  que jo tenia i em vaig emocionar 

molt, no em podia creure, eixe dia baixi al 

casal  a fer la sol·licitud per a fallera major 

2012

El temps va passar molt apresa, pri-

mer les falles del 2010 amb Sonia com a fa-

llera major i desprès les del 2011 a on va ser 

Ana la fallera major. La veritat que les falles 

del 2011 les vaig viure de manera diferent ja 

que sabia  que desprès de Ana anava a ser 

jo la que anava a viure-ho tot

Al passar les falles del 2011 es va fer 

al nostre casal l’elecció de president i es va 

presentar Jesús de la qual cosa m’alegrí 

molt. Ha sigut el millor company de viatge, 

i no tinc paraules per agrair-li tot el que ha 

fet per mi.

El dia 9 d’abril en la falla ens nome-

narem a Sofía com a fallera major infantil, 

a Rubén com a president infantil i a mi com 

a fallera major. Ja estaven els 4 represen-

tants per  a les falles del 2012 va ser molt 

especial i la primera vegada que teníem 

que parlar en públic.

El mateix mes les dones varen fer un 

sopar amb moltes sorpreses molt originals. 

Va ser una nit molt divertida.

Van passar els mesos, arriba l’estiu 

i començaren els preparatius per a la 
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proclamació. Imma, Rosi i ma mare 

s’adjuntaven cada dos per tres per a que 

tot isquera perfecte i així va ser.   

Dia 2 de juliol de 2011 ens procla-

màvem com a màxims representants per 

a les falles del 2012. Va ser molt emotiu, 

tots estaven molt guapos i al eixir de ma 

casa no es pot explicar tot el que en va 

passar pel cap, uns sentiments i sensa-

cions que sols pot entendre qui sent per 

este món el mateix que sent jo. Tots es-

taven esperant a que jo isquera de ma 

casa. El que no m’imaginava és que els 

meus amics feren un corredor i cada u 

en regalà una rosa , va ser dels moments 

més bonics de tot el falleratje.

Al arribar a la nau tot estava per-

fecte, les taules, les fl ors, la 

decoració, pareixia un salo. 

També he de dir que la sor-

presa de que Cristina fora 

la meua exaltadora em va 

agradar moltíssim ja que és 

la més vergonyosa de les 

meues amigues i mai podia 

imaginar que anava a ser 

ella. Em vaig emocionar molt

En resum la proclama-

ció va ser un èxit.
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Desprès vaig acompanyar a Ana a 

tots els actes. Ella em va donar molt bons 

consells i junt a les falleres majors del 2011 

ens van preparar un sopar per a que les fa-

lleres majors del 2012 ens coneixerem. Des 

d’eixe dia poc a poc va nàixer una bonica 

amistat.

 Arriba novembre, dia 11. La casa es-

tava plena.  Era el dia en que jo ensenyava 

el vestit de fallera.  Vaig fruir moltíssim. Es-

tava molt il·lusionada.

Al dia següent, quant em vaig des-

pertar, el meu cap em va dir “Arantxa hui és 

el dia” i en efecte, el dia 12 de novembre del 

2011 va ser el dia de la meua presentació. 

Tot girava en torn a mi , les meues amigues 

Alicia i Estefania eren les presentadores de 

l’acte i les demés, Cristina, Laura, López, 

Alexia, Patricia, Nuria,Zule , Joshune ha-

vien treballat molt junt a la comissió per a 

que tot isquera bé. El decorat, el tema de 

la presentació, havia quedat tot perfecte. 

Ara si que si anava a ser fallera major de 

la meua comissió, quan vaig sentir el meu 

nom el cor en bategava a 100 per hora. Va 

ser un moment molt, molt especial. Des-

prés del vers em van seure al tro que em 

presentava a tots com a fallera major de la 

falla Reis Catòlics. Desprès la exaltació de 

la meua amiga Laura: va ser preciosa. 

El dia 13 de novembre també va ser 

un dia molt especial, ja que en la presen-
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tació infantil anaven a ser anomenats 

Sofía i Rubèn com a fallera major infantil 

i president infantil, els mirava i em sen-

tia molt orgullosa de ser jo la que anava 

a estar amb ells tot l’any perquè són uns 

xiquets meravellosos als que desprès de 

tot el que he viscut  amb ells puc dir que 

els vull moltíssim. La veritat que és molt 

fàcil voler a estos xiquets. Rubèn és un xi-

quet alegre i molt carinyos;  amb ell m’he 

divertit moltíssim. I Sofi a és la xiqueta 

més dolça que conec, amb un saber estar 

d’enveja que ha portat la banda de fallera 

major infantil al més alt. Sens dubte ha 

sigut la fallera perfecta de les falles del 

2012. Quan varen pujar Jesús i jo al es-

cenari, ja estàvem els 4, ja començava el 

nostre any, un any inoblidable.

  

Començarem tots els actes ofi cials, 

les altre presentacions, l’exaltació de JLF, 
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el dia de les recompenses, la nit de fallers 

d’honor, les arreplegades, la inauguració 

dels ninots etc

Arribà el mes de març, el millor mes 

de l’any. El dia 3 la cavalcada del pregó: 

els representants en una carrossa que era 

molt bonica, tots els fallers disfressats. Pels 
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carrers de Silla Rubèn, Sofi a i jo anaven tirant conventí joguets etc. Va ser un acte molt 

divertit vaig gaudir moltíssim allí dalt de la carrossa i els meus xiquets també, les seues 

cares ho deien tot. Desprès pujarem al ajuntament i Sofi a i jo tinguérem el gran privile-

gi de cridar als 4 vents que ja estaven en falles. Per la nit va vindre la falla a ma casa a 

pintar el escut.

  El dia 10, fi ra infantil per als xiquets i no tant xiquets i com es tradicional a la falla, 

per la nit feren el tradicional concurs de paelles.
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El 14 va ser un dia molt emotiu per 

a mi i d’allò més complet. Pel mati anàrem 

a diputació a on estava Sandra, la fallera 

major de València i la seua cort d’honor.  

Sandra ens fi rma la banda a mi i a Sofi a 

i desprès anàrem a un balco al costat de 

l’Ajuntament de València a escoltar la mas-

cletá. Va ser impressionant, però ahí no 

acaba tot. Per la vesprada anàrem a arre-

plegar el premi del llibret a l’ús del Valèn-

cia. Quina il·lusió ens va fer.

  COMENÇA LA SETMANA FALLERA. 

Dia 15, les falles tan la infantil com la major 

estaven  quasi plantades i per la nit Rubén 

i Sofi a convidaren a la comissió infantil a 

un sopar, tot va eixir perfecte, Imma i Rosi 

cuidaren cada detall. També era la gran 

nit de les albades, ens varen preparar una 

gran sorpresa per als 4 representants, ens 

taparen els ulls i de repent tot en silenci, la 

comissió comença a cantar el himne de la 

falla. Quan els meus ulls varen vora la ca-

rrossa amb els cavalls no vaig poder sostin-

dré les llàgrimes de la emoció. Va ser una 

nit màgica, Reis catòlics tenia el seu propi 

carruatge ofi cial i nosaltres 4 érem els seus 

reis i regines.
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    El dia 16 de març va passar el jurat, però la 

veritat és que jo no li vaig donar massa importància. 

Per la vesprada tots els xiquets jugaven i havia molt bo 

ambient. Per la nit, fou la meua nit, la nit del meu sopar. 

Els meus amics em varen disfressar de Marilyn Monroe. 

Va ser molt graciós. Desprès moltes sorpreses: un ví-

deo dels millors moments com a fallera, un gran pastís 

amb una foto de tots i també chapes amb la meua cara 

que posaven fallera major 2012. La nit continuà amb el 

concurs “tu cara me suena” i desprès disco-casal amb 

dj Ferri. Eixa nit quedarà en el meu record fi ns sempre.

 Dia 17, primera desperta a casa de Rubèn. Des-

prés els premis que, com és de costum a la nostra falla, 

no varen eixir molt be, però jo em quede amb eixir al 

balcó i fora el premi que fora la meua comissió estava 

baix cridant: “si senyor, si senyor, Reis Catòlics la mi-

llor”. És molt emocionant i ho vaig passar en gran. Al 

acabar anàrem a casa de Sofi a la nostra fallera major in-

fantil a refrescar-nos amb aigua de valència i per la ves-

prada cercavila amb els premis fent una parada en casa 

de Rubèn president infantil a fer una picadeta. Per la nit 

sopar de fallers d’ honor i com no, festa i més festa.
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   El dia 18 va ser la desperta a casa de Sofi a i per la ves-

prada l’ofrena a la Mare de Déu, sens dubte, l’acte més emotiu 

per a mi. Tot el mon et diu una paraula amable, bonica. Es-

coltar el meu nom al arribar a la plaça del poble va ser molt 

emocionant i més encara si al baixar la teua comissió et fa un 

corredor als 4 representants. Per la nit la disco-piràmide a la 

que no va faltar ningú.

  

Dia 19 Sant Josep. l última desperta.  Va ser a ma casa. 

Tinc que donar les gràcies perquè tant en casa de Rubèn, So-

fi a, com en la meua, va vindre molta gent. Desprès anàrem 

a la plaça del poble i seguidament la missa en la nostra pa-

rròquia. Més tard la mascletà i per a dinar el nostre president 

ens convida a una paella que varen fer com no els majors que 
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sense ells no sé que seria de la falla. Per la vesprada els xiquets feren la gran mascletà 

infantil i en eixe moment jo estava al casal escrivint les paraules que anava a dir abans de 

cremar la falla, no podia parar de plorar: tant de temps esperant i ja s’acabava tot. Desprès 

cercavila boja. Què divertit va ser! I al acabar 

anàrem a ma casa a fer-se una picadeta i beure 

els famosos sorbets de ma mare. A les 21:00h 

varen cremar la falla infantil i a las 24:00h la 

gran. La veritat és que recorde el dia i continue 

emocionant-me. De la meua boca tan sols eixien 

paraules d’agraïment per a tot el món perquè 

em sentia molt afortunada de tots els moments 

viscuts i del tracte dels fallers. Havia eixit tot 

perfecte.

   Desprès de les falles he sigut gaudint 

de tots els actes com a fallera major: la creu de 

maig, el dia del Crist, les proclamacions, la nit 

dels playbacks,el mig any, el besamans,tots els 

sopars amb les meues xiques, les falleres ma-

jors de les comissions de Silla, i presidents.
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 He passat un any que ni en els millors dels meus somnis m’haguera imaginat. Grà-

cies moltíssimes. Gràcies a tots els que haveu fet que jo haja viscut aquesta experiència 

al màxim: a Jesús, Sofi a i Rubèn, els millors representants que he pogut tindre; als meus 

pares i amics, a les famílies dels meus xiquets, a les falleres majors, i com no, a tota la 

meua comissió a eixa que jo tan vull. Ha sigut un plaer ser la vostra màxima representant 

i vos estaré agraïda per sempre.

Als representants del 2013, Jesús, Xonín, Sofi a i Julio vos desitje el millor. Gaudiu 

de tots i cadascun dels moments perquè són únics.

S’ acomiada la vostra:

FALLERA MAJOR DEL 2012, ARANTXA CABAÑAS I MARTÍNEZ.

Falla Reis Catolics de  Silla

 

 

 

 



Estimats amics i veïns, fallers i falleres, 

Després de quasi dos anys al front de la Comissió no puc fer altra cosa que rea� rmar-me en els sentiments que expressava fa un any. 
Aquesta, per a mi continua sent la millor falla del món. I ho és malgrat � ns i tot la crisi econòmica i la falta de efectius.

Enguany hem tingut tots que arrimar el muscle per a portar endavant les activitats de la nostra Comissió, de la nostra Associació, 
de la nostra Falla. Hem abaixat les quotes però no hem perdut l’esperit que ens caracteritza. Som una Falla on tots els sectors romanen en 
perfecte equilibri i d’eixe equilibri traguem les forces per seguir lluitant, treballant i gaudint de les festes falleres.

No puc deixar de recordar a tots els que m’ajuden a seguir endavant. Els membres de la Junta Directiva, encapçalats per els vice-
presidents, porten tant dins del cor el seu amor per esta Comissió que treballen durament tot l’any per a que tot siga perfecte. Sense ells 
jo no podria ser president.

Vull dirigir unes paraules als que van ser representants l’any passat. Guardeu en el més profund del vostre ésser totes les experi-
ències que heu viscut. Rubén, So� a i Arantxa simplement dir-vos que us estime. Tot el demés està ja dit o no hi ha paraules per dir-ho. 
Simplement felicitar-vos per l’exemple que heu donat; i a So� a i Arantxa donar-los l’ enhorabona per la vostra elecció com a Falleres Majors 
de Silla. Sé que deixareu el pavelló del poble de Silla ben alt.

Però el món de les falles és un món en espiral: tot torna a passar però mai igual, mai de la mateixa manera. Ara, este exercici,  gau-
diré de la companyia d’altres representants que també porten esta Falla en el més profund del seu cor. Julio, serà el meu company en la 
presidència; So� a, junt a Julio ja són els màxims representants de la nostra Comissió infant. El seu saber estar i la seua serenitat faran que 
es convertisquen en el millor estendard que la nostra Falla podria tindre. Ja voreu que bé ho passarem!  I no m’oblide de tu, Chonin. Una 
de les persones amb les que més m’he tingut que relacionar. Amiga, mestra de dança i també companya en el grup de danses. Encara ens 
has d’ensenyar moltes coses! Però enguany has canviat la dansà al carrer per les cercaviles i els cadafals de ball per les passarel·les per a 
des� lar com a Fallera Major. Et dic el mateix: Gaudim de la millor festa del món!

I vull acabar com l’any passat, donant la més rotunda enhorabona, a tots els fallers i falleres que fan possible tots els esdeveniments 
que organitza la Falla Reis Catòlics. Crec que hem de donar, donar-nos, un fort aplaudiment perquè, en els temps que corren és un acte 

d’heroisme traure endavant, no sols un llibret com aquest, sinó també un projecte més ample com és el de tota una Comissió 
Fallera.

Vull que sapiau, que tots els fallers i falleres, fan falta en esta Falla, des del primer � ns l’ últim, i que per poc que feu, 
sempre  és d’ agrair, perquè la Falla Reis Catòlics és més que una falla. És una fàbrica de somnis, d’alegria i de festa, que malbara-
tem a mans plenes regalant-ho a tot aquell que s’acosta al nostre casal i ens mira amb bons ulls. I com no, no puc oblidar-me de 

tots aquells que col·laboren amb nosaltres: anunciants, col·laboradors, amics, fallers d’honor, i un llarg etcètera, que amb el seu 
suport fan possible que continuem remant.

Ara crec que és el moment de confessar-vos una cosa, perquè sé de cosa certa que d’ací no eixirà: vos necessite 
perquè vos estime, a tots. I jo torne a dir, com l’any passat:

Gràcies, perquè si no tinguera la vostra amistat, tot em faltaria.

Gràcies, perquè si no tinguera a la meua família, no seria ningú.

Gràcies, perquè si no tinguera a les meues � lles amb mi, no tindria res.

I gràcies Inma, per fer-me la vida tan fàcil.

I com també puc presumir de trobar molts i bons amics per allà on vaig, espere que tots junts 
pugam participar de tots els actes que anem a realitzar, tant al carrer com a la nostra carpa o al casal, 
junt a la nostra  Comissió, amb la mateixa il·lusió que mostren els nostres representants, i com no, jo 

mateix.  Pot ser, tots units, aconseguirem que per uns dies s’obliden els problemes, omplint de festa 
un poble que ja fa olor de pólvora.

Fins sempre i gràcies per donar-me l’oportunitat d’haver presidit esta Comissió durant dos anys.

Moltes gràcies a tots i bones falles.

President    Salutació
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Jesus
 Sevilla  Soler

Falla Reis Catolics de  Silla

,



 Fallera Major        Vers
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Quan ja els matins van anunciant 
la primavera amb rajos festius, 
i els ocells canturrejen altius 
la melodia que renaix vibrant. 

Quan les senyeres pel poble onejant 
pregonen jorns sentits i afectius 
on els sentiments mes purs i vius 
ens acosten amb il•lusió abundant. 

Quan la música és el millor instrument  
i les notes sonen sense paüra 
llançant al vent harmònica signatura. 

És la pólvora que perfuma l’ambient 
qui ens fa gaudir del màgic adveniment 
que la teua presència ens procura 

Encoratjat en la tendra dolçura 
quan la paraula és fa hui sentiment 
i naix de dins oferint-se en present 
amb lletres d’amor sense mesura. 

Emmirallada als llavis l’hermosura 
que la teua règia fi gura desprèn 
no vull perdre en la vida un moment 
sense vore’t desfi lant amb soltura. 

En esta nit estimada Regina 
Silla  ha fet de tu poesia 
puix eres, de la mar, la perla mes fi na 

del poble, dona que passeja alegria 
i que amb gràcia del cel il•lumina, 
arreblida com eres de simpatia. 

Escolta sobirana el sincer cant 
que naix del fons d’un cor per tu rendit 
escolta les notes d’un parlar sentit 
que ha vingut hui a lloar ton encant. 

Esta nit voldria ser el tripulant 
de la nau que navega per ton pit 
i acollir junt a tu el faller esperit 
que de dins et brolla gojós i exultant. 

Escolta Chonin a l’humil lletraferit 
que amb els nervis ben fort bategant 
a cantar-te encisat s’ha atrevit 

i que una vegada el deure complit 
sols li queda acabar desitjant, 
que tingues un feliç regnat. 



Ascension
Vergara  Oliva

Falla Reis Catolics de  Silla

,



Per a mi és un gran honor poder dirigir-me a tot el poble i més 

des de la meua situació de President Infantil de la millor de les falles, 

la meua.

Desitge de tot cor poder gaudir amb la meua família i a la meua 

comissió de tots i cada un del actes fallers, i vos convide a tots, fallers 

i amics, a gaudir i oblidar per uns dies estos moments tan difícils.

So� a, espere que junts gaudim del nostre regnat i per últim sols 

puc dir, viva la meua comissió, la Falla Reis Catòlics de Silla. 

President Infantil    Salutació
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      Julio 
Al berto
    Ruiz 
Navarro
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Hem vist el alba del dia,
anava carregat de il•lusió,
ple de nervis, ple d’alegria
i amb somriure de satisfacció

Hem vist bufar el vent
anava carregat d’ emoció
xiulava ràpid, estava content
volia donar un pregó

Hem vist a una fallera
radiant de felicitat
perquè el que fou un somni, una quimera

hui se li ha fet realitat

Ací tens el teu desig
que volies de tot cor

i hui Sofi a Chulvi
ocuparàs el nostre tro.

L’ alba t’ il•lumina el semblant
el vent t’ oneja el vestit
i tothom es queda encisat
amb eixe rostre tan bonic.

Vola el pol•len de la magnòlia
perquè el vent bufa molt fort

per a dir-te a tu Sofi a
que eres nostra Fallera Major.

Fallera Major Infantil            Vers
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Lema: 

Estem d’obres 
encara... 
i el que queda.
Artessà: Toni Fornes

Falla 
 Gran

Falla Reis Catolics de  Silla
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Lema: 

Les obres acabades
Artessà: Toni Fornes

 Falla  
Infantil

Falla Reis Catolics de  Silla



Un any més tinc jo

la difícil missió 

de fer l’explicació

de les falles que planta

la nostra comissió

L’any passat vaig debutar

i pareix que va agradar

perquè enguany sense dubtar

m’ho han tornat a encarregar

Enguany ritzem el ritzo

fem doble tirabuzó

perquè en una explicació

parlem de les dos falles

que plantem en la demarcació

Ja que les dos falles

Parlen del mateix tema

Del nostra poble Silla

I del seu civil ecosistema

La Falla gran ens presenta

L’estat actual de les obres

De projectes notoris i esperats

Que vorem quan estan acabats

I la infantil ens presenta

El que seria el mon ideal

Totes les obres acabades

I la gent dels serveis disfrutant
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Les falles    Expli-cació



Falla Gran

Comensarem parlant de la falla gran

Que ens mostra la crua realitat

A la que ens han portat

Uns politics destralejats.

Perquè ací no es salva ningú

en esta desfeta tots són culpables

Ajuntament, Generalitat i Govern

que ens han deixat fets un femer

Ací en Silla en els últims deu anys

han manat de tots els colors

per tant tots tenen culpa

que cada u s’agarre la que vullga

En València en eixe temps

Tan Sols ha manat ú, 

Per tant  ja tenim clar

Qui des d’ ahi ens ha fotut

I en el govern central

S’han partit entre dos

la faena de manar, 

però entre els dos no n’han fet ú.

Per tant la situació actual

Del nostre  poble

Es totalment entenible

Tant hem volgut fer

Que s’ha quedat tot a mitges
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Les falles    Explicació
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Les falles    Expli-cació
I ara no hi ha diners 

Per acabar cap obra

Tindrem que esperar 

A vore com s’obra. 

I ara no hi ha diners

Ni tampoc imaginació

Per poder fer res

Ni idear cap acció

Perquè si no hi han diners

No hi ha per a res

No pots pagar-li als dels bous

I per als de la processó del Crist res.

Que ja són dos anys 

Ballant debades 

I damunt pagant 

Als dolçainers 

I duent els gegants

I fent les fi gures bíbliques

Tot esta pendent

Del pago de la casa pública

Per tant, com no cobrem

El que ens deu l’ajuntament

L’any que ve eixirà

Qui jo te diga realment.

I mentrestant cada mes

El poble perd diners

Perquè no es cobreixen 

Les despeses que van fent



Falla Reis Catolics de  Silla  Falla Reis Catolics de  Silla - 31

Les falles    Explicació
Pues si hi ha que retallar mes

Que comencen primer

pel jornals del politics

Que no solucionen res.

Una vegada feta

Una vista general

Anem a entrar a les obres 

que estan per acabar.

Església

Començarem pel cos central

Per l’església del poble

Que un dia de vent bestial

Es va menejar com un roure

Jo passí per allí eixe dia, 

Acordonaren tota la plaça

No podies passar propet

Per si queia una rajola.

Va fer un ben huracanat

I eixe va ser un més

De tots els trencats

Que hi hagueren 

Però si el problema

Feu mal, la solució segué pitjor

Un andamis de formigó i ferro

Ocupa la plaça sense estupor

Un andamis més alt 
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Les falles    Expli-cació
Que una falla d’especial

Que sosté el mur 

De l’església

De manera temporal

El primer pas ja estava fet

L’ andamis col·locat

Ara sols queda arreglar

La paret de rajolar

I açi ve el segon problema

Qui paga la reparació?

L’ església és del poble

Però l’amo és l’arquebisbat

Això és quelcom que no entenc

Una església, al igual que moltes

Patrimoni del poble

Pagada en aportacions dels feligresos

I l’ amo, és qui menys diners fi ca.

Però si tu eres l’amo

Eres sempre, per tant 

Paga allò que se trenca

Que per això és teu.

Puix pareix que no

Ahí ve la disputa

Un és amo pa lluir

Però no vol arreglar
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Les falles    Explicació
I és l’Ajuntament

qui mana fi car l’andamis, 

pel tema de  seguretat

Ara li cau el marró

D’arreglar el trencat

I així estem

Paga tu,

No, paga tu

I ningú vol pagar

Ni la reparació,

Ni el lloguer de l’andamis

Que ja du més de dos anys

A nosequants euros el dia

Tot pendent de pagar.

Quan vinga el de la factura

Tots amagaran el cap

Perquè el que l’alce igual li toca

Pagar-la sense voluntat
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Les falles    Expli-cació
Pluvials

Una obra molt necessària

Per a Silla, fonamental

És la que ha de solucionar

El problema dels pluvials

Si eres de Silla sabràs,

I si no ja t’ho dic jo

Que quan plou un poc en Silla

Acaba en inundació

El aigua ens ve de d’alts

D’Alcasser i Picassent

S’acumula en la pista

I ens inunda els carrers

Unes obres licitaren

Eren un gran inversió

Nou milions i pico d’euros

Pareixien la solució

Mesos i mesos de faena

Tallant carrers  i comerços

Canviant la circulació i 

molestant al veïnat

Però tot valia la pena

Perquè era la solució

Silla no se inundaria

Encara que vinguera un tifó.
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Les falles    Explicació
I la solució es queda a mitges

Mireu la plaça d’Espanya 

Amb uns guals de mig metre

Que fan botar la tartana

I unes basses per a l’aigua, 

On no arriba mai la pluja

Falten canalitzacions

Per a dur-ho tot a una.

Ningú sap com va ser

Però s’acabaren els diners

I l’obra estava a mitges

Què algú se’ls haurà endut?

I el problema continua

El passat setembre ho comprovarem

Típic mes de pluja freda

Que dugué aigua  a poalades.

La rambla pareixia un riu

La corrent s’enduia els cotxes,

Els túnels inundats

I la policia aïllada.

Va ser una nit desastrosa

d’impotència general

tants diners invertits

tirats per un fangal



36 - Falla Reis Catolics de  Silla Falla Reis Catolics de  Silla

Les falles    Expli-cació
I ara què??

Quina toquem

Ho arreglaran? 

Os es quedarem coents??

Perquè l’obra s’ha d’acabar

El que no sabem es quan

Perquè diners no hi ha

I cal prioritzar

I si això no es prioritat màxima

Qui vinga Deu i ho veja

Qui li ho pregunten al veí

Que sa casa pareixia una escombrera.

Així que vorem on es fi quen

En la cola d’inversions,

Perquè cobrar de València

Volen molts:

Farmacèutics, escoles,

Centres ocupacionals,

Subvencions de VPO,

Premis de llibret, i

Ajudes culturals, 

Així que Fabra trau la cartera

Que hi ha molt que pagar. 

En fi , esperem arreglen prompte

Este problema tèrbol

Que tant preocupa al poble

I als veïns quan veuen un núvol
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Les falles    Explicació

I si fi nalment  no se arregla

Amb una xicoteta inversió

Podem fer un parc aquàtic

Aprofi tant la inundació.

Multi-funcional

Altra obra emblemàtica

En este caos local

És la del centre per a tot.

El muti-funcional

Un local per a fer 

Tot tipus d’esdeveniments

Culturals, associatius

I como no també fallers. 

Una bona idea era

I bé començà la cosa

El problema era, 

Que no se pagà com toca.

I el assumpte anà a juí

Denunciat per l’oposició

I a partir d’ahí

Vingué tot el lio.

Se fi ca la primera pedra

De manera testimonial

Abans de les eleccions

I desprès tot es parà



Hi hagué canvi de govern

Canvi de idea

Canvi de projecte

Canvi de pensament

I per al mateix objecte

Un altre local es va fer

Encara que seguim tenim

Problemes de aforament

I l’obra torna a començar

Ja no era el gran saló

El tallaren a trossets, 

Cada un per a una funció.

Però com en est poble

Mai s’acaba res

Es torna a quedar a mitges

Sense inaugurar ni res.

Jo no sé com fem ací

Que mai tenim diners

Per acabar cap obra

Ni per a fer res.
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Les falles    Expli-cació



I passaren quatre anys

I unes noves eleccions

Altra vegada canvi

Si, canvi de tot.

Hi hagué canvi de govern

Canvi de idea

Canvi de projecte

Canvi de pensament

Tornant a la primera idea.

I fent com el matalafer

Que no fa altra cosa

Que fer i desfer. 

Així, que ara el tema està com tot

Parat, i a mitges, 

A la espera de diners,

El que ja no sabem, és que eixirà

Si es home, San Antón

Si no, la Puríssima Concepción
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Les falles    Explicació
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Les falles    Expli-cació
Local Cívic Social

Ens toca parlar ara

D’un obra que ens pilla prop

Una obra que va ser esperada

Però se’ns queda cara de polp

Una obra polèmica

Perquè tots no estaven d’acord

Fer locals cívic socials

Dins dels parcs, en el seu cor.

I segons qui te ho contava

Te pareixia bé, ja que ahí

No es molestava a 

La resta de veïns.

Es montà moguda grossa

Replegaren fi rmes i tot

Perquè no es fi cara res

En el parc de l’estació

Que si l’obra era il·legal

I va i resulta que no, 

Ara deien que il·legal seria

La seua utilització.

Per el que a nosaltres respecta

Era una gran il·lusió

Podríem fer  festa grossa

Enmig de l’Alterò
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Les falles    Explicació
I així començaa la cosa

En que si, si; que si, no

I l’obra començà, 

A mal ritme, a tirons.

Primer treballaven un mes

I desprès dos mesos no

Es feia tot molt llarg

Sense cap resolució

Primer ens mostraren com era

Desprès ho canviaren tot,

I al fi nal de tanta treta

Com, no, ens quedaren coix.

Passa el que passa sempre

En aquestes situacions

Els diners desapareixen

sense haver acabat res bo.

I passarem d’un local fet

A només un armasó,

Amb portes i cristalls,

Però sense cap habitació

Ni waters, ni llum ni aigua

ni cap instal·lació

i volien que allí entrarem

tota la comissió

a passar totes les falles

sense estar en condicions.
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Les falles    Expli-cació
Ixquerem en els diaris

I casi en televisions

Tinguérem serial propi

En Silla i en el Levante 

Però al fi nal de la correguda

S’han quedat com Camot

Nosaltres sense local

I el poble amb tres obres

A mitges sense cap funció.

El que se pregunten molts

És qui ha guanyat amb açò?

Perquè diners n’hi havien, 

Per a fer més que el que hi ha

Però no, el que no sabem és

On collons estaran.

Però en fi  l’obra esta ahí

I quelcom hi haurà que fer

Encara que quede encara

Molts diners per “meter”

Nosaltres com bons fallers

Som molt voluntariosos

I si ens ho cediren

Ho acabaríem a trossos.
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Les falles    Explicació
Aquí queda la proposta

Per a qui vullga, que l’agarre

Millor que ho tingam nosaltres

A que caguen ahí els gossos.

En este poble ja se ha fet:

Cedir local i el credit

Per a este acondicionar

I despres perdonar el credit

I nyas!!, casal regalat. 

Per tant no demanem res rar

Que ens tracten igual 

Que altres associacions

Que d’ açò s’han benefi ciat.

Així que alcalde ja saps

La pilota està en el teu terrat

(Encara que esta no es teua),

Però es  ara quan te toca

Vore a que vols jugar.

Les apostes han arribat

Perquè hi ha curiositat

Què s’acabarà abans?

Les obres del Nou Mestalla

O el casal de la falla?

Ací també esta “tot embastat”
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Les falles    Expli-cació
Falla Infantil

I anem a canviar de tema

I pensar en positiu

Encara que coste molt

Tal i com està l’asunt

Podíem haver tingut

Uns gestors brillants

Si, és molta imaginació

Però anem a fer l’esforç

Hagueren acabat les obres

Totes, i en els plaços

I ens hagueren sobrat diners

I els duríem a cabassos.

I tots ho gaudirem 

I seria genial

vore la gent riure

amb felicitat angelical
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Les falles    Explicació
Vaig a tancar els ulls

Que no vull despertar

D’este somni tan genial

I també tan irreal.

Ja m’ imagine la plaça

Sense l’andamís en mig

Amb l’església reparada

I declarada BIC.

I amb les pintures restaurades

I la plaça també canviada

Seguint el projecte aprovat

No fa molt, el any passat.

I d’allí aniríem a museu, al MARS

I a la nau de la cultura

On per fi  hi haurà llibres

I no només ninots.

Seguint el recorregut, 

No caldria anar en barca

Perquè no l’inundaríem

Quan ploguera  massa.

Ixes obres de pluvials.

Hagueren funcionat genial

Desviant tota l’aigua i

Evacuant tot el caudal 
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Les falles    Expli-cació

I aprofi taríem l’aigua

Que ens envia el cel

Per a renovar l’albufera

I cuidar el medi ambient.

Que bonic que resulta

El pensar en positiu

Te deixa relaxat i 

Quasi t’alça el piu.

I també tindríem

Gran programació cultural

Que gaudiríem

En el multifuncional 

Nou-centes persones assegudes

Mirant les presentacions

Les gales benefi ques

O personatges de fi cció

Perquè un local com eixe,

Ací vindria el millor

I sempre s’ompliria

A benefi ci de l’autor.

Musicals, monòlegs,

Teatre participatiu,

I també alguna revista

Que duga bones actrius.



Falla Reis Catolics de  Silla  Falla Reis Catolics de  Silla - 47

Les falles    Explicació
I passejant, passejant

Arrivem a l’alterò

On hi ha una falla destacada

En local i integració.

Ja que ells gaudeixen molt

Fent moltes activitats

Però amb molt respecte

Sense molestar al veïnat

I el barri està content

I això es nota en l’ambient

I també en l’arreplegà,

On col·labora, fi ns veí cridaner

I com la falla no molesta

Fa cada vegada més festa

I a la gent li agrada

I s’apunta a esta. 

Seguent cada vegada més fallers

Sense perdre el bon  ambient

D’una falla familiar

On tots es coneguem.

I seguim somniant

Que en Silla queda molt per acabar

Encara que no estiga

En la falla d’enguany
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Les falles    Expli-cació
L’alteró II, falta per urbanitzar

Un projecte que ja du 

Mes de vint anys de retràs.

I també esta la Bega,

I el Silvestre, i Ratjolar,

Molta obra falta fer

I també cal arreglar

Com la piscina coberta

Que ha sigut un serial

I el poliesportiu també

Quelcom s’ha de retocar, 

Eixa gespa del camp de futbol

Que pareix un fangar.

I els polígons industrials,

I els camins rurals,

I de les eres, el parc,

En fi  la llista és llarga

Però fi cats a somniar

Que bonic seria 

Que estiguera tot acabat. 

Però, bo, temps als temps

I un poquet de paciència

Que si nosaltres no ho ve-
gem

Algú ho vora, 

Tal vegada els nostres nets. 
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Les falles    Explicació

Comiat

Per acabar volguera

Dir una cosa ben clara

La opinió vertida

En aquesta explicació

És personal i intransferible

Del autor de la cançó

I no te perquè ser compartida

Per tota la comissió

Per tant si algú s’ha ofès

Pel que diu ací el col·lega

Que vaja i el busque a ell

Per a debatre-li la idea.

Perquè l’ autor ja està fart

De crisi, retalls, i

Polítics, corruptes

De conducta poc exemplar

I liberals amb sou públic

Que tot ho volen privatitzar.

En fi , per enguany ací ho deixe

Esperem haja agradat!

El que dic en el guió

I donar-te les gràcies 

Si l’ has pogut llegir tot.







N’hi han moments en la vida pel quals 

tots tenim que passar, però este és un del més 

difícils. Aquestes línies que estic escrivint, 

són les més compromeses que escrit mai. 

La veritat, és que en el moment que em vaig 

posar mans a l’obra, no m’ eixien les paraules: volia dir tantes coses, que 

no sabia com expressar-les, però vaig a intentar-ho, encara que serà molt 

difícil.

Fa uns mesos que ens va deixar, i pareix que fa una eternitat. Pareix 

que fa una eternitat, però Salva, és i serà una d’eixes persones que marca 

una vida, que sempre tens com a referent, d’eixes persones a les que 

t’agradaria ser com ell. Bona persona, amable, company, sensat, solidari,... 

Podria estar dient adjectius d’ell i no me cansaria, però en el que respecta 

a la Nostra comissió, no n’hi ha més que dir. Sols que és el nostre president 

honorífi c, com a que va ser un dels fundadors d’aquest grup de fallers. Ell 

ho era, a més, incansable. Ho va donar tot per aquesta Comissió, treballant, 

lluitant; play backs, teatre, infantils, junta local, … Tot el que feia falta. I on 

fera falta ahí estava Sellés, una persona molt volguda , molt admirada, un 

exemple a seguir.

La seua família al complet ha passat i passa, pels censs de la Nostra 

comissió.  Ell ens ho ha deixat com a herència, que el cognom Sellés, 

sempre estiga entre nosaltres.

Valencià a més no poder, més que la senyera i que el palleter. Per 

molt que vullga escriure, sempre n’hi haurà un adjectiu, una paraula, un 

fet, referint-me a ell, que s’oblide. Jo l’apreciava molt i sempre li guardaré 

un lloc, en el meu armari dels records.

Per sempre, Salva, mai t’oblidarem

Mai     t’oblidarem
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Gabriel Costa Pina

Ana Guillem Magalló

Mari Carmen Francés Montagud



Comissió      Major
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Roberto Alacreu Soriano
Eva Maria Alfaro Torrillas
Jose Ignacio Alfaro Torrillas
Vicente Manuel Àlvarez Huerta
Jorge Arcis Burgos
Victor Bailó Fernández
Salvador Ballester Soriano
Juan Jose Ballester Tamarit
Eva Baviera Forner
Juan Jose Benaches Zapata
Marcos Bodi Vendrell
Arantxa Cabañas Martínez
Oscar  Cabañas Martínez
Virginia Chacón Bermejo
Trinidad Contreras Peña
Estefania Cordellat Martin
Alba Cuenca García
Carolina Cuenca Lence
Maria Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana Maria Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Vanessa Estornell Romaguera
Diego Ferri Marín
Eduardo Ferri Marín
Mari Carmen Francés Montagud
Yolanda Fresneda Castillo
Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Robert Gazol Inestal
Jaime Gil Navarro
Nerea González Verdugo
Noelia González Verdugo
Ana  Guillem Magallo
Inmaculada Gutiérrez González
Rafael  Gutiérrez Marchal
Carla Iborra Forner
Jacky Iborra Romeu
Silvia Iborra Romeu
Sonia Iranzo Serrador 
Juan Elio Jiménez Lamas
Victor Lázaro Villalba
Juan Carlos Lesmas Sánchez
Francisco Llàcer Llàcer
Jose Angel Llàcer Pineda

Ainhoa López Ramirez
Amparo López Taroncher
Amparo Marco Marco
Maria Teresa Martin Clemente
Maite Martínez Martin
Noelia Martínez Martínez
Vicente  Martínez Martínez
Julio  Martínez Sánchez
Ada Martínez Tronchoni
Merche Monfort Pons
Juan António Montesinos Hernandez
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
Maria Amparo Navarro Bello
Ascensión Oliva Abarca
Tomás  Palomares Gastaldo
Tomás Palomares López
Tamara Parra Guillem
Jose Rafael Peris Marco
Jose Vicente Peris Martínez
Héctor Rico Aguilar
Alvaro Rodrigo Satorres
Alba Rodriguez Lara
Lola Rosales Gutiérrez
Jose Aladino Rubio Molina
Sandra Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Monica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernandez
Jesús Sevilla Soler
Alvaro Simeón Martínez
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler
Juan Francisco Talavera Martínez
Crispin Ureña Cuesta
Cristina Valle López
Miriam Valle López
Amparo Vedreño Pastor
Ascensión Vergara Oliva
Laura Vergara Oliva
Vidal Vergara Robledo



Comissió     Infantil
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Raquel Abad Ots
Carla Abad Ots
Alba Aguado Boo
Paula Aguilar Fresneda
German Aguilar Fresneda
Mireia Alarcon Muñoz
Ariadna Albert Puchalt
Sergio Alfaro Garrido
Nacho Alfaro Garrido
Marina Àlvarez Cantarero
Gonzalo Àlvarez Cantarero
Vicente Àlvarez Vergara
Daniel Àlvarez Vergara
Aitana Antón García
Victor Antón García
Andrea Arcis Ruiz
Eva Ballester Donet
Juan Jose Ballester Donet
Beatriz Maria Benlloch Suay
Azael Bigorra García
Carla Bosch Brocal
Laura Buges Serrador
Maria Buges Serrador
Sandra Cantador Revert
Lucia Cantador Revert
Arantxa Carbonell Guerrero
Ignacio Carbonell Selles
Paula Carbonell Selles
Ainhoa Carrasco Cerdà 
Pablo Carreño Martínez
Maria Carreño Martínez
Iris Cervera Chaques
Aaron Cervera Chaques
Sofi a Chulvi Iborra
Guillermo Cifuentes Mayo
Carla Cifuentes Mayo
Gema Cloquell Ferrer
Angel Contreras Vergara
Manuel Cuesta Chacón
Aroa Fernández  Cortes
Zaira Fernández  Cortes
Leyre Francés Olmo
Alexia Francés Olmo

Helena Franco Magallo
Raquel García Cortelles
Adrian García Pavon
Valeria García Pavon
Gemma Gomez Rubio
Andrea Gutiérrez Alfaro
Virginia Herrero Costa
Arantxa Iborra Canito
Jacqueline Iborra Saez
Coral Iborra Saez
Ruben Iranzo Colomar
Raul Iranzo Colomar
Aaron Jiménez Esteban
Iraia Jiménez Esteban
Mario Llàcer Esteban
Saúl Llàcer Esteban
Estela  Llàcer Francés
Raul Llàcer Serrador
Sol Magallo Correoso
Lola Magallo Correoso
Paula  Magalló Cortés
Sergi Marti Hurtado
Angela Martínez Estornell
Cristian Martínez Morillo
Raul Martínez Morillo
Dario Martínez Truta
Maria Jose Medina Gomez
Lucia Medina Gomez
Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnacion
Marta Mei Montesinos Rosaleny
Paula Moreno Sánchez
Jaime Moreno Sánchez
Alba Murgui Alcoy
Héctor Murgui Alcoy
Lucia Olmo García
Sergi Olmo García
Agueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Alba Ortega Martínez
Daniel Ortega Martínez
Tomás Palomares Rubio
Maia Palomares Rubio

J. Adrian Parra Nascimiento
Lorena Parra Nascimiento
Selene Paulet Martínez
Joaquin Pavon Morales
Yaiza Pavon Morales
Jose Pérez Costa
Cesar Pérez Iranzo
Marcos Pérez Iranzo
Neus Peris Rubio
Clara Peris Rubio
Adrian Poveda Caro
Fran Poveda Caro
Gabriel Prima Gomez
Carolina Ramirez Martin
Samuel Rodriguez Gutiérrez
Lucia Rodriguez Gutiérrez
Zulema Rodriguez Pont
Lucia Roman Giner
Andrea Ruano Moya
Julio Alberto Ruiz Navarro
Ainhoa Sánchez Herreros
Laura  Sánchez Pérez
Paula Sánchez Pérez
Nuria Santos Marti
Josep Santos Marti
Aitana Selles Huerta
Salvador Selles Huerta
Candela Sevilla  Gutiérrez
Sofi a Sevilla Gutiérrez
Angela Sevilla Gutiérrez
Noa Silva Trullás
Marc Simeón López
Miquel Simeón López
Marta Simeón Vedreño
Paula Simeón Vedreño
Sara Talavera Guillem
Marcela Torralba Mañas
Lucia Trenado López
Carla Ureña Chacón
Paula Ureña Chacón
Samuel Verdejo Navarrete
Victor Vergara Mas
Fco. Javier Villena Sánchez



Grup     Dansa

Grup     Play-back
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Ascensión Vergara Oliva

Tania Esperanza Rubio Molina

Amparo Vedreño Pastor

Tomás Palomares López

Sandra Rubio Molina

Jesús Sevilla Soler

Mari Carmen Francés Montagud

Alvaro Simeón Martínez

Esther Ruiz Navarro

Amparo Navarro Bello

Ana Guillem Magalló

Sofi a Chulvi Iborra

Candela Sevilla Gutiérrez

Sofía Sevilla Gutiérrez

Angela Sevilla Gutiérrez

Paula Simeón Vedreño

Alexia Francés Olmo

Marta Simeón Vedreño

Estela Llàcer Francés

Jaqueline Iborra Saez

Laura Buges Serrador

María Buges Serrador

Arantxa Carbonell Guerrero

Ainhoa Carrasco Cerdà

Raquel García Cortelles

Sara Talalvera Guillem

Paula Simeón Vedreño

Marta Simeón Vedreño

Sofi a Sevila Gutiérrez

Candela Sevilla Gutiérrez

Nuria Santos Marti

Josep Santos Marti

Julio Alberto Ruiz Navarro

Daniel Ortega Jiménez

Alba Ortega Jiménez

Ainhoa Sánchez Herreros

Silvia Sánchez Herreros

Lucia Trenado López

Arantxa Iborra Canito

Alexia Francés Olmo

Estela Llàcer Francés

Raul Llàcer Serrador 

Carla Bosh Brocal

Ada Martínez Tronchoni

Carla Iborra Forner

Ainhoa López Ramirez

Alba Cuenca García

Esther Ruiz Navarro

Carolina Cuenca Lence

Silvia Esquivel Murillo

Aida Martínez Morella

Lidia Garrido Tinajo

Laura Sánchez Fernández



Els recents       Nascuts
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Victor Vergara Mas

24 Gener 2012

Leyre Francés Olmo

21 Maig 2012

Noa Silva Trullás

8 Febrer 2012

César Pérez Iranzo

14 Novembre 2012

Estem molt contents de donar la benvinguda al mon i a la 
falla, als nous membres de la nostra comissió infantil, que han 
nascut al fi nal de l’exercici anterior i en aquest exercici, fi ns a 
l’edició d’aquest llibret. 



Fallers     d’Honor 2012
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Cristina Olmos Cortelles

Teresa Soriano Soler

Rufi no Cabañas i Angela Martínez

Noelia Martínez i Dolores Martínez

Juan Vicente Benaches i Maruja Zapata

Pedro Torralbo i Charo Soriano

Francisco Buendia

Micaela Serrador

Rosalia Galiano

Vicente Iranzo i Rosalia Colomar

Miguel Pérez i Julia Pérez

Enrique Iranzo i Cristina

Vicente Murcia i Maria Jose Torrijos

Vicente Reynal Mascarell

Mercedes Serrador i Jose Robledo

Juan Zaragoza Zaragoza

Severino Pons i Teresa Hernandez

Elvira Catalan Moreno

Carlos Chulvi Cuenca

Mariluz Gutiérrez González

Marister Soler Camarena

Laura Franco Micó

Juan Vedreño i Salvadora Pastor

Adela Mayo i Carlos Cifuentes

Vicente Luis Galbis i Soledad Gutiérrez González

Neus Satorre Orts

Miguel Merina I Gabi García

Javier Sancho i Josefi na Rodrigo

Gaspar Gutiérrez Morillo i Isabel 

González Zambrano

Julia Alcoi i Miguel Murgui

Marian Indumentaristas

Ana Boo Alonso i Manuel Aguado San José

Alex del Rey i Arantxa Guerrero Ferrando

María Ferrando i Alejandro Guerrero

Alejandra Guerrero i Vicente Alemany

Virginia Gastaldo i Andrés Marín Nadal

Rafael García i Chelo Galindo

Ana Pérez i Francis Vedreño

Juan Vicente Chaves Hernández i 

Bárbara Meléndez Carrizales

José Alba i Nuria Rodríguez Esquivel

Maribel Gutiérrez González i António 

Rodríguez Esquivel

Pascual Alba Forner i Mónica Rodrigo Matoses

Vivi Luque Pons i Rafael Luque Pons 

Vicente Àlvarez

PSOE SILLA

Partit Popular SILLA

Excm. Sr. President De La 

Diputació De Valencia: 

D. Alfonso Rus Terol



Guardons      atorgats per Junta Central Fallera a la          nostra comissió
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Bunyol d’Or amb 

Fulles de Llorer i Brillants

Amparo Marco Marco

Tomás  Palomares Gastaldo

Mercedes Soriano Soler

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer

Sandra Rubio Molina

Bunyol d’Or

Salvador Ballester Soriano

Diego Ferri Marín

Eduardo Ferri Marín

Lidia Garrido Tinajo

Bunyol d’Argent

Juan Jose Benaches Zapata

Arantxa Cabañas Martínez

Miriam Garrido Tinajo

Rafael  Gutiérrez Marchal

Silvia Iborra Romeu

Jose Aladino Rubio Molina

Alvaro Simeón Martínez

Distintiu d’Or Infantil

Laura Buges Serrador

Maria Buges Serrador

Arantxa Carbonell Guerrero

Virginia Herrero Costa

Arantxa Iborra Canito

Ruben Iranzo Colomar

Sol Magallo Correoso

Julio Alberto Ruiz Navarro

Nuria Santos Marti

Lucia Trenado López

Distintiu d’Argent Infantil

Raquel Abad Ots

Lucia Cantador Revert

Maria Carreño Martínez

Pablo Carreño Martínez

Carla Cifuentes Mayo

Guillermo Cifuentes Mayo

Natxo Fuster Garrido

Marcos Garrido Picher

Paula Moreno Sánchez

Alfredo Oltra Bou

Alba Ortega Martínez

Clara Peris Rubio

Neus Peris Rubio

Gabriel Prima Gomez

Carolina Ramirez Martin

Angela Sevilla Gutiérrez

Marcela Torralba Mañas

Els presents guardons deuran ser confi rmats per Junta Central Fallera.

La Junta Local Fallera notifi cara per carta si l’han concedit
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  Fallera Major   Entrevista

Ascension
Vergara  Oliva

,

Una vesprada freda de gener 
acudisc a la seua casa. Es res-
pira tranquil·litat. Estan a so-
les, ella i el seu fi ll, Àngel. La 
una fent el sopar i l’altre fent 
els seus deures del col·legi. 
Una música de transfons fa 
l’ambient ple de serenitat, 
però el silenci es trenca quan 
parlem de l’entrevista. Els 
nervis de Chonin comencen a 
eixir. En eixe mateix moment 
arriba sa mare, il·lusionada i 
encantada amb el moment. 
Ella sempre està ahí, al cos-
tat de la seua fi lla i conscient 
de l ‘esdeveniment que està 
vivint tota la família.
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Chonin, somni o realitat?

Les dos coses. En un principi va 

ser un somni de fa molt de temps i hui per hui puc dir que està sent una meravellosa 

realitat. Mai podria pensar que aquell somni de xicoteta poguera fer-se realitat.

Des de quant eres fallera?

Des de molt xicoteta (mira a sa mare per a concretar dates). Vaig ser fallera des dels cinc 

anys però a la joventut ho vaig deixar i torní més endavant. Però mai he deixat d’ estar 

vinculada a la falla. Sempre he estat involucrada a la música i al ball. Tocava la dolçaina 

i ballava al grup de dansa de Silla, Sila.

Esta activitat ha fet que anys després 

fora una de les revitalitzadores del grup 

de danses de la Falla i la creadora i mes-

tra del grup infantil de Dansa. Conti-

nuem coneguent a nostra Fallera Major.  

Hi ha tradició fallera en la teua família?

Els meus pares i la meua germana. Hem 

estat sempre en la banda de cornetes i 
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tambors de la falla. Mon 

pare ha treballat molt 

fent les primeres pre-

sentacions de la nostra 

comissió i la meua ger-

mana i jo ballant poble 

per poble amb el grup 

Sila. Per tant, el senti-

ment faller està molt 

present a la meua famí-

lia.

De què pots presumir com a Fallera Major?

(Amb molta humilitat respon) De la meua comissió!!! És un grup de fallers i falleres que 

saben molt de treball, de fer realitat les il·lusions dels representants, i enguany del meu 

somni. Però sobretot vull ressaltar l’esforç d’un grup de persones que s’ha bolcat en tots 

els meus actes i que de segur fi nalitzaran amb mi el meu regnat.

També estic molt orgullosa de tindre, enguany, a la meua família com a fallers i formar 

part de la meua comissió. I no puc oblidar-me de sentir-me orgullosa de ser el “centre” 
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de la falla: en les cercaviles, quan arriben a ma casa amb 

la xaranga tocant l’himne de la nostra falla, de tindre en 

eixos moments a tota la comissió en ma casa… aixó sí que 

és estar orgullosa.

A qui vols agrair el teu regnat?

De primeres, als meus pares i germans, pel seu esforç i 

alegria que estan tenint des  del primer moment. 

I al meu grup de la falla que en va animar des del dia de 

l’ofrena fi ns a la meua elecció. I segueix estant amb mi en 

allò bo i en allò roí i gaudint hui amb mi d’aquest regnat 

meu. No puc oblidar els seues somriures i ànims en tot 

moment.

Què t’agrada més portar, el blusó o el vestit de valenciana?

(Sense dubtar-ho respon) El vestit de valen-

ciana. Però he de dir que tot acte té la seua 

indumentària i que el blusó forma part tam-

bé del ser faller, és la pesa que identifi ca al 

faller amb la seua falla i dona un colorit es-

pecial a la setmana fallera.

Malgrat tot això, el vestit i el pentinat de fa-

llera per a mi és únic, a més a més sempre 

m’he pentinat jo mateixa i no saps com gau-



deisc fent-ho, és un món màgic i ens trans-

porta a un espai que sols les valencianes 

poden entendre-ho.

Quin és l’acte més important per a tu?

Encara que no els he viscut tots puc dic que, 

fi ns ara, tots són importants: la proclama-

ció perquè és el primer que vius amb molta 

il·lusió i la presentació perquè malgrat els 

nervis que passes és un moment màgic per 

a qualsevol fallera major. La impossició de 

la banda es tracta d’un segon en la teua vida que tota dona hauria de viure, és simple-

ment especial!!!!

També aprofi te l’ocasió de dir que el dia dels premis és 

també important per a mi perquè eixe dia a soles pre-

mie l’esforç que la meua comissió fa en cada una de les 

coses que es premien. Pense que els premis no tenen 

sentit quan parlem d’il·lusions.

Què diries del teu president?

Que balla molt bé dansa!!! Que fa molt bé de John Tra-

volta!! Això el primer! I en segon lloc que és una perso-

na excepcional!  

És un bon treballador, bon marit, bon pare i bon amic. 

És dels que estan al teu costat en els moments bons i 
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dolents. És una persona compromesa amb tot allò que fa, i especial-

ment amb la nostra Falla, sense més benefi ci que gaudir i fer gaudir 

a nostra Comissió de la festa valenciana. En defi nitiva que és tot un 

plaer per a mi que siga el meu president i poder gaudir al seu costat 

d’aquest regnat.

Què diries de la teua comissió?

Que és la millor!! Són temps difícils aquests que corren 

i afecta a l’estat d’ànim de tots, però a pesar de tot, són 

un grup de persones que treballen i gaudeixen de la Fa-

lla al màxim. Gràcies a l’esforç i dedicació de la meua 

Comissió, dins de la qual es troba la meua família, puc 

vore complit el meu somni, cosa que agraïré sempre. I 

que, com diu l’acudit” hi ha coses que no es paguen amb 

diners”, puc dir que una de elles per a mi és poder repre-

sentar a la meua Comissió i sentir-me tan volguda per 

tots ells. No hi ha prou diners al món que puga pagar el 

que sent. Moltes gràcies a tots.

També des d’ací volguera convidar a tot el món a que 

s’animen i gaudisquen de les nostres festes, una cosa 

que per molts retalls que es pateixen, mentre existisca  

un faller mai desapareixeran.
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  Fallera MajorInfantil     Entrevista

Quedem en el lloc de treball de sa mare: un gabinet 
d’estètica. La música calma l’ambient però els nervis de Sofi a 
ens senten per moments. 

Sofi a té 10 anys, va al col·legi Reis Catòlics i cursa cinqué de 
primària. Des de ben xicoteta és alumna del conservatori musi-
cal de Silla i per tant la música és part important de la seua vida.

Junt a la música, les seues amigues, la festa al carrer, el 
ball, els estudis, Sofi a, enguany, completa les seues afi cions sent 
Fallera Major Infantil de la seua falla.

Què vares sentir quan et van comunicar que series la 



la porte dins.

Què esperes del teu regnat?

Que tot ixca bé i gaudir molt junt a Chonin, 
Jesús i Julio, el meu president infantil.

Què sentires en la teua proclamació?

Molt de nerviosisme i molta alegria. Una gran 
sorpresa va ser l’exaltació per part de la meua ger-
mana major. I el detall de les meues cosines de 
traure un pastis d’aniversari després de fi nalitzar 

Falla Reis Catolics de  Silla  Falla Reis Catolics de  Silla - 67



68 - Falla Reis Catolics de  Silla Falla Reis Catolics de  Silla

l’acte: perquè eixe dia era el meu ani-
versari!!!!!

Però la por que alguna cosa ix-
quera mal em feia nerviosa. I quan 
tot va terminar sentí satisfacció per 
tant bé com va quedar tot. 

I no vull oblidar-me de la cara 
de felicitat dels meus pares, això mail 
s’oblida.

Quin és l’acte que més 
t’agrada?

La presentació, per què és quan 
en realitat  comences a creure’t que 
ja eres la Fallera Major. La imposició 
de la banda és un moment únic.

De la setmana fallera vull des-
tacar els berenars en la falla, la nit 
de l’ofrena en la discomòbil, gau-
dint de la festa i la música,  i per 
supost la cavalcada.

En casa, com es viu el teu 
regnat?

Amb molta alegria i ajudant 
als meus pares en tot, per a que ixca 
tot bé. Tant els meus avis i avies com 
els meus oncles i ties s’han tornat 
bojos preparant els meus vestits de 
fallera, les enaigües… Fins el meu 
oncle s’ha fet faller!!!!



Què et diuen les teues ami-
gues?

Que de segur m’ho passaré 
molt bé i que elles van a estar al meu 
costat en tot moment. De fet, una 
d’elles, Arantxa, va ser l’encarregada 
de fer-me l’exaltació en la meua pre-
sentació: tot un honor per a mi. 

Quins  desig demanaries per 
aquestes falles?

En primer lloc, que no ploga!! 
(n’ho dubta gens) i en segon  que no 
haja problemes de ningú tipus per a 
que siguen unes falles estupendes.

Per a fi nalitzar, Sofi a, que di-
ries a la teua comissió infantil?

Que s’ho passen molt be en fa-
lles i que si em necessiten per a qual-
sevol cosa allí estaré. De la mateixa 
manera m’agradaria demanar-los 
que estiguen amb mi en tot i així junts 
pugam gaudir de la nostra festa.

Des d’ací volem donar les grà-
cies a Sofi a per la seua atenció i 
desitgem que tinga un regnat ple de 
somriures  i moments inoblidables.
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  PresidentInfantil     Entrevista

      Julio 
Al berto
    Ruiz 
Navarro

A pesar de ser molt tard 
per a un xiquet, Julio es presen-
ta a l’entrevista content, però els 
seus ulls delaten un poquet de 
nerviosisme. Té 9 anys i les seues 
paraules curtes deixen vore a un 
xiquet que sols vol alegria, festa i 
diversió per a les seues falles. La 
resta hem de deixar-la fora de la 
nostra festa.

Viu les falles des del seu nai-
xement; sa mare i la seua germa-
na major són les més falleres de 
la família i ell ha arreplegat d’elles 
l’ il·lusió de continuar la tradició.
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Què digueres 
quan et comunica-
ren que series el 
pròxim president 
infantil de la teua 
falla?

Moltíssima il-
lusió, mai haguera 
pensat que pugue-
ra ser jo el president infantil i a més 
a més seria el protagonista dels bere-
nars de la falla. 

Com t’agradaria que fora 
aquest any?

Desitge que siga molt bo, que 
estiguem tots junts i molts berenars, 
m’encisen!!!

Què és el que més t’agrada de 
les falles?

Que pugam menjar, berenar, so-
par i passar tot el dia al casal. També 



m’agraden els petards i aquest any podré anar a 
les despertades…

I el que menys t’agrada?

Les cercavila, però aquest any he promés 
no queixar-me de tindre que caminar molt i de 
segur que també ballaré a la cercavila boja.

També he de dir que no m’agrada el ves-
tit de saragüells perquè passe molt de fred, així 
que preferisc el de torrentí.

Quin és el teu berenar favorit en falles?

Els sándwiches, el xocolate, la coca-cola i 
els sucs.

I el teu joc preferit al casal?

El pilla-pilla, el futbet que monten al carrer en falles per a tots els xiquets 
i els infl ables, en ells no me canse mai de botar i pujar i baixar per les escales 

dels més grans.

Quins desitjos demanaries 
per aquestes falles?

Que tots sigam feliços i que 
gaudim de tots els actes amb mol-
ta alegria.

72 - Falla Reis Catolics de  Silla Falla Reis Catolics de  Silla



Falla Reis Catolics de  Silla  Falla Reis Catolics de  Silla - 73

Per fi nalitzar què diries a tots 
els xiquets i xiquetes de la teua co-
missió?

Que gaudisquen de tots els ac-
tes fallers, fora i dins de la falla, que 
no hagen baralles, que les falles no 
siguen avorrides per a  ningú i menys 

per a la meua fallera major infantil, 
Sofi a.

Des d’ací també vull dir-los a 
Jesús i a Chonin que siguen molt fe-
liços i que l’alegria siga el nostre mis-
satge en aquestes falles del 2013.



Resum        d’un any
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Elecció de president 

El any faller va començar el 31 de març 

quan varem fer  el sopar d’elecció de presi-

dent i de nomenament dels càrrecs repre-

sentatius. 

Va se una nit emocionant on Jesús Sevilla  

torna a ser elegit la persona que durà el 

timó de la nostra comissió durant aquest 

exercici.

Com a Fallera Major va ser nomenada As-

censión Vergara Oliva, els altres càrrecs, 

tardaren un poc mes en eixir i  el 13 d’abril 

presentarem  a Julio Alberto Ruiz Navarro 

i Sofi a Chulvi Iborra i com a President i Fa-

llera Major Infantil

Apuntà

El  cap de setmana del 21 i 22 d’abril varem 

fer l’apunta de les falles 2013,  el dissabte 

de vesprada tinguérem la apuntà infantil, 

amb un gran berenar,  jocs i castells infl a-

bles per als xiquets. 

El diumenge vam tindre la tradicional ca-

pea de l’apunta en la plaça de Roberto Cor-

dellat, on vam poder gaudir tots d’un bon 

dia i de moltes rialles.

Vam tindre una gran torrada de carn per a 

esmorzar i una paella per a menjar.

També es va disputar la tercera edició del  

concurs de retalladors on els xics i les xi-

ques més atrevits i atrevides de la comissió 

van demostrar la seu valentia. 
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Festa de l’1 de maig

En el mes de Maig, el dia 1 varem plantar 

la creu de maig, que va adornar per uns 

quants dies la plaça de l’Alteró, també va-

rem participar en els actes de celebració del 

dia de Sant Josep Obrer, que organitza la 

confraria i la parròquia que tenen el mateix 

nom, i que està situada al nostre barri. Pel 

mati assistirem a la missa i per la nit acom-

panyarem l’ imatge de sant Josep obrer en 

la processó que es va celebrar pels carrers 

de la barriada, i quan la processó va passar 

per davant del nostre casal, el rector de la 

parròquia va beneir la creu de maig que la 

falla va plantar.

Truc i Parxís interfalles

Durant el mes de Maig i Juny  la Junta Lo-

cal Fallera realitzà el concurs de Parxís i 

Truc Interfalles, en el que ens reunim els 

divendres a la Nau Jove i fem una partide-

ta. Enguany la competició va tindre emoció 

fi ns l’últim moment, i un any mes varem 

arrasar als nostres 

contrincants, que-

dant subcampions en 

el campionat de truc, i campions en el 

campionat de Parxís. Des d’ aquest llibret 

volem reclamar que estos campionats 

tinguen un premi com qualsevol altre con-

curs: un banderí donat el dia dels premis 

des del balcó del ajuntament, i donen ac-

cés a les millors parelles als campionats 

de Juntes Locals.

Festa de sant Joan 

I entre sopars, esmorzars i més, i més, i 

més.... arribem a fi nals del mes de Juny, 

comença l’estiu, el calor comença a cal-

far, i quan arriben eixes dates, a la nostra 

falla es celebra un dels actes més espe-

rats: “la Festa de Sant Joan”.  Enguany la 

festa es va allargar durant tot el dia, pel 

matí férem quinto i tapa, per la vespra-

da desprès del berenar i hague una festa 

pirata, que va agradar a tots els xiquets. 

I per la nit desprès del sopar, torna la tra-

dicional “Tombola”, on es varen repartir 

moltíssim regals per a tots. Per acabar la 

festa, hi hagué disco-movil.
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Sant Fermí

El divendres 13 de juliol varem 

celebrar la ja consolidada i cada 

vegada mes participativa festa 

de sant Fermí. Per la vesprada 

els xiquets varen fruir d’un be-

renar, i de la festa de l’aigua, on 

globus plens d’aigua i poalades 

de la mateixa, varen volar i ban-

yar a tots els que varen acudir. 

I per la nit al carrer sopar po-

pular, abillats amb la roba típi-
ca de la festa soparem a la fresca. 

En acabar un parell de bingos, i un 

bou embolat feren la delectació 

de tots, fi ns i tot se sumaren a la 

festa alguns veïns tirant-nos poals 

de aigua. 

Play backs

Un any mes la nostra comissió va 

participar a la nit de play-backs 

de les festes de agost. Els nostres 

grups de playback major e infantil 

ens varen delectar amb les seues 

actuacions, “La teua cara me so-

nava” el grup major i “Remix de 

cançons de l’estiu?” els infantils. 

Cal destacar la gran qualitat de les 

actuacions, un any més demostra-

rem que som una de les falles que 

més s’implica i més interès fi ca en 

aquest acte. 
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Processó Crist i balls

El dia 6, el dia del Crist, els nostres re-

presentants varen desfi lar en la pro-

cessó del Santíssim Crist, amb molt 

de fervor i devoció. I la nostra comis-

sió un any més varem  col·laborar 

amb l’ajuntament, fent realitat eixos 

personatges bíblics que tots els anys 

i com es costum participen en la Pro-

cessó: Josuè, el iaio colomet, egipcis, 

etc.

Enguany el nostre grup de dansa 

també va participar en els balls de 

la processó fent mes bonica i lluïdo-

ra la processó. El grup infantil varen 

ballar els arquets, i el grup major 

els cabuts, i ho varem fer molt bé, 

arrancant els aplaudiments de tot el 

públic present.

Festes a la Nau Jove

Enguany la nostra comissió va or-

ganitzar durant la setmana de bous, 

vesprades de festa a la Nau Jove, 

on cada vesprada acudien els joves 

per a passar-ho bé, la setmana si-

gué prou completa amb festes de 

l’espuma, de la cassalla, de la dis-

coteca “Oh Dios Mio!” i amb el DJ 

Juanfran Valenciano.
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Proclamació

El dia  8 de setembre varem celebrar 

l’acte de la Proclamació de les nostre Fa-

lleres Majors i Presidents per al present 

exercici. L’acte va començar amb una 

cercavila, on s’arreplegava a totes les 

persones involucrades al so de la dolçai-

na i el tabalet.  L’acte a la Nau Jove fou 

impressionat, amb la assistència de més 

de 300 persones que varen gaudir d’una 

proclamació molt emotiva amb el nomenament de les Falleres Majors i Presidents per a 

les falles 2013. Les paraules dels exaltadors emocionaren a tothom, majors i xiquets. Per 

concloure hi va haver un vi d’honor per a tots els assistents, i com a fi  de festa, una gran 

Disco-mòbil.

Festa mig any

El 22 de setembre  va tin-

dre lloc la festa del mig any 

faller.

Celebrarem que faltaven 

menys de 6 mesos perquè 

arriben les falles, hi ho va-

rem fer amb una jornada 

que va parèixer un dia de 

falles, per que ens passarem tot el dia 

en el casal fent una gran quantitat de 

activitats.

Varem començar a les 9 del matí amb 

una despertà a la qual va assistir gran 

part de la comissió. Varem ser con-

vidats a xocolata per nostres repre-

sentants infantils, i a esmorzar per 

nostra Fallera Major, i desprès varem 

plantar la nostra falleta commemora-
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tiva d’aquesta festa, que la comissió infantil 

va estar preparant durant tota la setmana 

anterior.

Desprès dinarem al casal, com no una bona 

paella, i per la  vesprada hi hagué berenar 

i jocs infantils per als més menuts. Desprès 

varem cremar la falleta.

Per la nit varem sopar a la fresca, i la nos-

tra comissió infantil ens va oferir una gran 

varietat de playbacks i actuacions musicals 

que amenitzaren la vetllada.

III Torneig 
Internacional de Truc

El passat diumenge 30 de setembre, va 

tindre lloc a la Nau Jove el mes important 

campionat de truc fet en la historia en 

Silla. Noranta parelles vingudes de pobla-

cions de tota la província, de llocs tants 

distants com Montaverner, Qua-

tretonda, Xàtiva, El Puig, l’Eliana, 

Carlet, Benifaió, Alboraya, Torrent, 

Aldaia, Paiporta i Silla entre altres, 

es donaren cita a la Nau Jove on 

varen gaudir jugant al joc de taula 

més tradicional i valencià.

El campionat va estar molt dis-

putat, pel mati es juga la fase de 

grups, y desprès de dinar, co-

mençaren les eliminatòries direc-

tes, a les 21:30 hores començà la 

gran fi nal que va guanyar la pare-

lla formada per  Jose Luis Hena-

res i Roberto Gomez de Paterna 

contra Carlos Moya y Vicente Luis 

Guzmán de Paiporta i Torrent.

La fi nal del premi de la repesca la 

guanyaren Fco. Roberto Núñez i 

Fidel Tuset de Silla i Valencia con-

tra la parella de la nostra falla for-

mada per Tomàs Palomares i Jose 

Rafael Peris.

Els participants ens varen felicitar 

per la bona organització, i ens ani-

maren a organitzar més edicions 

de este campionat que s’ha con-

vertit ja, en un dels més impor-

tants que es fan a la nostra comu-

nitat.
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Nit del mon faller 
El dia  13 d’octubre organitzat per la Jun-

ta Local Fallera, es va celebrar el ja típic, 

sopar de la ‘Nit del Món Faller”.  Després 

del sopar, aquest organisme, va fer entre-

ga a les comissions, dels diversos trofeus, 

dels campionats de truc i parxís realitzats 

al mes de Juny. Un any més  hem arrasat 

a aquestes competicions, aconseguint un 

primer lloc en parxís  i un segon  en truc. 

Halloween
Enguany debut a la proximitat de la Pre-

sentació i el fet de tindre el casal mig ocu-

pat pel que estem preparant per a aquest 

acte, va produir que sols hi haguera festa 

de Halloween infantil, la qual varem fruir al 

màxim els  xicotets vampirs, Frankensteins, 

bruixes, carabasses,  que varen envair el 

casal, aplacant la seua set de suc de sang, i 

la seua fam de cucs de llepolia i dolços. Tin-

guérem la tradicional  i terrorífi ca desfi lada 

de disfresses que va esbalair a més de un. 

Presentació
El cap de setmana del 10 i 11 de novembre, 

vàrem celebrar a la  Nau Jove, les nostres 

presentacions. 

El dissabte 10 anomenarem com a Fallera 

Major a Ascensión Vergara i Oliva i al Pre-

sident Jesús Sevilla i Soler amb una pre-

sentació que ens portava a l’edat mitjana 

i revivia batalles d’aquella època entre els 

moros i cristians que vivien a la nostra te-

rra, i que han servit per a  donar lloc a la 

magnifi ca festa que tenim avui en dia en la 

nostra comunitat
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El diumenge 11 anomenarem com a Fallera 

Major Infantil a Sofi a Chulvi i iBorra i com 

a President Infantil a Julio Alberto Ruiz Na-

varro amb una presentació plena de màgia 

que ens recordava els contes de fades. 

Presentació Interna
El divendres 16 de novembre vàrem fer 

les presentacions internes, per a que tots 

aquells fallers i falleres que per diversos 

motius no pogueren vestir-se per a la pre-

sentació tingueren l’oportunitat de passar 

per la passarel·la del nostre casal. 

Firma i Presentació 
d’esbossos.
El diumenge 2 de desembre varem cele-
brar la fi rma del contracte amb el artesà 
faller i la presentació d’esbossos de les fa-
lles. Ho férem en una marc incomparable 
per a descriure la temàtica de nostres fa-
lles d’enguany. Estrenarem el que esperem 

algun dia siga el nostre nou casal, i en la 
entrada d’aquest varem presentar els es-
bossos.  Un dels secrets millor guardats 
es revelava, els esbossos de les prope-
res falles eren presentats davant tota la 
comissió, i de molts curiosos que es pre-
guntaven que fèiem ahí. Els assistents es  
quedaren encantats amb els monuments, 
i desitjant veure’ls al carrer. 

Nadal
La primera arreplega del exercici la vàrem 
celebrar el dissabte 22 de desembre, on 
aprofi tarem la cel·lebració del mercat, 
per a vore si la gent col·laborava un poc 
amb nosaltres.

Eixa mateixa vesprada varem celebrar el 
berenar de Nadal per a la comissió infan-
til.

Els xiquets varen berenar una xocolata 
calenteta que venia molt bé amb el fred 
que feia al carrer, i després varen rebre 
la visita del pare Noel que els va deixar 
caramels i llepolies per a tots. Finalment 
varen dibuixar les seues targetes i felici-
tacions de Nadal que varem penjar pel 
nostre Casal. 

També es pogué visitar el gran betlem  
que varem muntar al casal, i que va agra-

dar molt tothom.
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Programa        de Festejos
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GENER
DISSABTE DIA 12 
 A les 22:00 h. Anirem a la Nau Jove, 
on les nostres falleres majors i presidents 
participaran junt a les altres comissions 
en l’acte d’exaltació de les Falleres Majors. 
Aquest acte està organitzat per la Junta 
Local Fallera. 

DIVENDRES 19 
I DISSABTE 20.
 La nostra falla participa junt a la Fa-
lla Mercat i la Falla Parc Sant Roc, a les Nits 
de Sant Sebastià organitzant espectacles a 
la Nau Jove per a dos nits. 

 El dia 19 a  les 23:00 h. Gran nit de 
monòlegs, amb les actuacions de Dario 
Piera i Pablo Carrascosa. 

 El dia 20 a partir de les 23:30 h. 
Gran Festa Planet Joy, amb Go-gos i molts 
regals.

FEBRER
DISSABTE DIA 2
 A les 22: 00 h. Amb un sopar de gala 
que es farà al saló “Viher”, un any més ce-
lebrarem l’acte de Fallers d’Honor. Acte que 
esperem que gaudim junt a tots nosaltres, 
simpatitzants i amics de la nostra falla, que 
amb la seua aportació ens ajuden a fer 
unes falles més lluïdes per a tots. Després 
gran  disco mòbil  fi ns que el cos aguante.

 

DISSABTE DIA 9
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al ca-
sal i després en casa del President Infantil 
Julio Alberto: tindrem dolços i beguda per 
a tots els fallers, mentrestant fem la tradi-
cional pintà d’escuts .  

DIUMENGE DIA 10
 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.

 A les 14:00 h. Dinar al casal

 A les 17:00 h. Lliurament del llibret a 
tots el fallers.

1.  Per a qualsevol dubte o problema, dirigeix-te a un Vicepresident.

2.  Els actes i  horaris d’aquest programa de festejos poden ser modifi cats, però seran informats dels can-
vis amb un cartell que hi haurà al casal.

3.  Els concursos són responsabilitat de Festejos. Pot participar tot el veïnat de paelles, truc i parxís.

4.  Dinars, sopars, berenars: es demana la col·laboració per preparar-los i fi car i llevar taula i mantindre el 
casal el més net possible.

5.  Màxima puntualitat en els actes ofi cials.

6.  Fira infantil, jocs...,  sols podran gaudir-los els fallers i falleres, demanant disculpes als demés i esperant 
que s’apunten a l’any vinent.
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DISSABTE DIA  16
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al 
casal i després pinta d’escuts en casa de 
nostra Fallera Major Infantil Sofía.

DIUMENGE DIA 17

 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.

 A les 15:00 h. Dinar al casal

 A  les 17: 30 h. Anirem a acompan-
yar als nostres representants a la Nau de 
la Cultura on la junta local fallera organit-
za l’exposició del Ninot, on s’exposaran 
tots els ninots majors i infantils que les 
comissions hem triat

 A les 18:30 h. A la Nau Jove  es 
farà l’entrega de recompenses de la Jun-
ta Central Fallera als fallers als que se’ls 
ha concedit alguna, i recordar a tot faller 
que haureu d’anar a arreplegar-la amb la 
indumentària fallera.(Heu de confi rmar 
assistència abans del dia 10 de febrer al 
president o vicepresidenta de protocol)

DISSABTE DIA 23
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al 
casal i després pintada d’escuts en casa 
de nostra Fallera Major Chonin.

DIUMENGE DIA 24
 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.

 A les 12:00 h.  Arreplegà on es-
perem que el poble de Silla ens tire una 
maneta amb col·laboració, i si esta llegint  
açò signifi ca que ens ha comprat el lli-
bret, gràcies per avançat.

 A les 15:00 h. Dinar al casal

 

 

MARÇ
   

SETMANA DEL 28  DE    
FEBRER  AL 2 DE MARÇ 
 Durant tota la setmana el casal es-
tarà a disposició de tot faller que vullga 
apuntar-se o preparar carrossa per a la 
cavalcada del pregó.

 

DISSABTE DIA 2
 A les 10:00 h. Farem un bon esmor-
zar abans de posar-se a fer faena prepa-
rant carrosses i disfresses.

 A les 14:00 h. Dinarem al casal i 
seguidament ens prepararem per a eixir 
a la Cavalcada del Pregó, on un any més 
esperem passar-ho molt bé.

 A les 17:00 h. Ens anirem a la con-
centració de totes les comissions, on es 
donarà per iniciada la Cavalcada del Pre-
gó. Donarem la volta al poble per gaudir 
tot el que es puga fi ns arribar a la plaça, 
on les Falleres Majors de totes les comis-
sions ens dirigiran el tradicional pregó 
quedant així inaugurades les festes falle-
res.
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 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà i res-
saca al casal on acudeixen el fallers que te-
nen més ganes de festa. Cal sopar disfres-
sats, Es premiarà a la millor disfressa.

DIUMENGE DIA 3
 A les 10:00 h. Al casal tradicional es-
morzar on improvisarem tot ja que després 
d’una nit com la que haurem passat no sé 
si algú tindrà fam.

 A les 14:00 h. Al casal ens menjarem 
una paelleta que de segur ens haurà prepa-
rat l’equip culinari de la falla.

SETMANA DEL 4 AL 7
          A les 17:30 h. Berenar infantil al casal.     

 A les 22: 00 h. Sopar d’entrepà al ca-
sal, per a anar preparant les falles.  

DIVENDRES DIA 8

A partir d’eixe dia  i fi ns que acaben falles 
hi hauran esmorzar, dinars i sopars tots els 
dies al casal, per a apuntar-se als dinars mi-
reu el tauler de noticies de la Falla. 

 A les 17:30 h. Berenar infantil al ca-
sal

 A les 20:00 h. Concurs 12 h. de Par-

xís i Truc. 12, 13, 14 o les que facen falta, 
ja que està en xoc el prestigi i els jupetins 
de Mestre Trucaor. Recordem que ambdós 
concursos no són exclusius de fallers, i que 
poden apuntar-se veïns i fallers d’altres fa-
lles, encara que allò de guanyar ho tindran 
prou difícil.

DISSABTE DIA 9
 A partir de les 11:00 h. Parc infantil 
per als infantils, a veure si es cansen bé i a 
la nit ens deixen dormir tranquils

 A les 17:30 h. Berenar infantil,  i a se-
guir botant.
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 A les 22:00 h. Gran Concurs de 
Paelles. Al fi nalitzar nostres represen-
tants faran entrega dels premis de Truc 
parxís i paelles. Seguidament actuarà  un 
duo musical, i un DJ patrocinats per Arròs 
Dacsa.

DIUMENGE DIA 10
 A les 17:30 h. Berenar infantil i jocs

 A les 22:00 h. Sopar i a continuació 
anirem a penjar banderes

DILLUNS DIA 11
 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar i a continuació 
anirem a penjar banderes

DIMARTS DIA 12
 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar i a continuació 
anirem a penjar banderes

DIMECRES DIA 13
 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar i a continua-
ció anirem a penjar banderes

DIJOUS DIA 14
Al llarg del dia plantarem les nostres fa-
lles.

 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar.
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DIVENDRES DIA 15
       

 Durant tot el dia dinarem, 
berenarem i soparem junts i pre-
pararem tot el material neces-
sari per a anar ben preparats a 
l’arreplegà del ninot

 A les 17:30 h. Berenar in-
fantil.

 A les 21:00 h. Sopar infantil pagat 
pels nostres representants infantils. Segui-
dament sopar de la comissió major,on tots 
els pares i mares dels fallers infantils podeu 
acompanyar-nos sopant amb nosaltres. 
Una vegada vinga la Xaranga ens prepara-
rem per anar a pels ninots indultats amb 
tots els que vullguen vindre i participar.

 

 Prop de les 24:00 h. del dia 15 i una 
vegada ens canten les albades i tinguem els 
ninots ens anirem a fer una xicoteta cerca-
vila de camí al nostre casal. Quan arribem 
prepararem els monuments, decorant-los 
amb fl ors i gespa com tenim costum per 
deixar el punt i fi nal al jurat, entre unes co-
ses i altres tindrem disco casal el que serà 

interromput per la Junta Local Fallera que 
vindran a cantar unes albades als nostres 
representants, després rematarem la festa. 
I mentre dure la espera hi hauran bunyols i 
xocolatà per a tots, pagats per nostres Fa-
lleres Majors i nostre President Infantil

DISSABTE DIA 16  

 A les 17:00 h. Ultima sessió de fi ra 
infantil

 A les 17:30 h. Berenar infantil pagat 
pels nostres representants infantils, Julio 
Alberto i Sofía.

 Sopar infantil a les 21:00 h.

 A les 22.00 h. Sopar pagat per la 
nostra Fallera Major Chonin. Serà una nit 
plena de sorpreses,amb el concurs de dis-
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fresses. Per a entrar en concurs les per-
sones disfressades, deuen de fer una ac-
tuació musical, teatre, o qualsevol altra 
cosa. Després per a  cremar la grassa, a 
menejar el cul al nostre Disco-Casal amb  
DJFerri.

DIUMENGE  DIA 17
 Primera despertà a les 8:00 h., es 
demana la participació del major núme-
ro de fallers i falleres, ja que 
hem de despertar a tot el veï-
nat, desprès desdejunarem 
en casa de Julio Alberto.

 11:00 h. Al casal con-
centració per anar a fer la  
cercavila fi ns la Plaça de la 
Senyoria on junt a la resta de 
comissions anirem a la Plaça 
del Poble, on ens donaran els 
premis. Després els nostres 
representants ens obsequia-
ran amb aigua de valència per 
a refrescar-nos.

 A les 18:30 h. Cercavila per a en-
senyar a tot el barri els premis que ens 
hagen donat pel matí. 

 A les 21:00 h. Sopar infantil. 

 A les 22:00 h. Gran sopar amb la 
companyia dels fallers d’honor que vull-
guen compartir una nit amb nosaltres, el 
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sopar és d’entrepà i després gran show de 
varietats amb sorpreses i incògnites. 

DILLUNS DIA 18
 Segona despertà, a les 8:00 h., està 
si serà sonaeta,  no m’ho perd per res del 
món, desprès desdejuni en casa de Sofi a.

 A les 16:00 h. Al casal farem un xi-
cotet cercavila al mateix temps que arre-
pleguem nostres falleres majors,  anirem a 
fer l’ofrena a nostra Verge, la Mare de Deu 
dels Desemparats.(Demanem la màxima 
puntualitat)

 A les 21:00 h. sopar infantil, desprès 
sopar major i ………….. MACROFESTA!!! Dins 
la nostra carpa, espectacular, com sempre, 
amb la companyia de quasi tot el poble, 
amics, veïns, fallers d’altres comissions etc,  
benvinguts a tots i gràcies per ser fi dels a 
nostra comissió i no fallar cap any.

DIMARTS DIA 19 FESTIVI-
TAT DE SANT JOSEP

Primer felicitem tots els anomenats Pepe, 
Pepa, José; Josefa, Josep, ….

 Tercera i última despertà, cremarem 
tot el que ens quede, recomanem comprar 
taps d’orella si algú s’ha proposat dormir. 
S’acomiadem de tots fi ns el pròxim any, per 
acabar desdejunarem en casa de Chonin.

 A les 11:00 h. Anirem a la missa de 
Sant Josep que es celebrarà a la parròquia 
de Sant Roc. 

 A les 14:00 h. Si ens toca el torn pe-
garem foc a la gran mascletà que tenim 
preparada per a aquest dia.

 A les 15:00 h. Dinarem paella paga-
da pel nostre president Jesús.

 A les 17:30 h. Berenar infantil, i des-
près gran mascletà infantil. A continuació 
Cercavila boig, no faltes.  Pots dur a qui tu 
vulgues, quan més gent, més soroll, més 
ambient. Durant la cercavila els nostres re-
presentants ens obsequiaran amb una pi-
caeta en casa de nostra FMI.
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 A les 20:00 h. Sopar infantil, i se-
guidament a les 21: 00 h. cremà de nostre 
monument  infantil en cas que guanya-
rem el primer premi passaríem a cremar-
la a les 22h. 

 A les 22:00 h. Sopar de la comissió 
major.

 A partir de les 24:00 h.  dispara-

rem nostra espectacular mascletà noc-
turna i seguidament la cremà, acomia-
dant aquest 2013 de la millor manera que 
sabem, donant-nos l’enhorabona a tots i 
brindant amb cava.



Enguany volíem fer un homenatge al espai que ens envolta i que és el responsable 
de molts trets que ens caracteritzen. Estem parlant del Mediterrani.

Des de la nostra modèstia volíem presentar a un company de camí en el nostre viu-
re. Un company que ens fa ser com som. Al voltant d’aquest mar s’han desenvolupat totes 
aquelles civilitzacions que han contribuït a que la nostra societat siga com és. Han surcat 
les seues aigües els pobles que formen part de la nostra herència: grecs, fenicis, ibers, 
àrabs, romans…

Tots han deixat una part de la seua forma de ser en nosaltres. Més properament va 
servir de vehicle de la expansió aragonesa de la qual, ja com a valencians fórem protago-
nistes. A més a més, de ser protagonista més o menys directe de obres literàries, pictòri-
ques o artístiques en general, un dels nostres màxims representants, En Vicent Blasco 
Ibañez,  li va dedicar una obra colossal amb  el títol de Mare Nostrum.  Aquest escriptor que 
sol estar present, si no en la lletra, si en l’esperit de la nostra festa. 

Es aquest tema un tema inabastable i inesgotable. Podríem elaborar tota una en-
ciclopèdia amb l’excusa del Mediterrani. Però no és aquesta la nostra pretensió. Tan sols 
volem oferir-los un conjunt de dades interessants, recopilades des de diferents àmbits i 
que no fan altra cosa que rendir pleitesía i homenatge a aquets Mar singular del que no 
podem separar-nos i que forma part de la nostra vida i dels nostre esperit. I que millor per 
començar a endinsar-nos en aquesta travessia que amb la lletra de la cançó que un artis-
ta immortal li va dedicar fa ja uns quants anys. Llegint la lletra ens vindrà a la ment, de 
seguida,els acords de la seua música.

Els deixem amb Joan Manuel Serrat I la cançó MEDITERRANEO

Mediterrani



Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas

duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor

por donde quiera que vaya,

y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.

Yo,

que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,

que han vertido en ti cien pueblos

de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul

sus largas noches de invierno.

A fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino...

Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero...

¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo?

Y te acercas, y te vas
después de besar mi aldea.

Jugando con la marea

te vas, pensando en volver.
Eres como una mujer
perfumadita de brea

que se añora y que se quiere
que se conoce y se teme.

Ay...

si un día para mi mal
viene a buscarme la parca.
Empujad al mar mi barca

con un levante otoñal
y dejad que el temporal

desguace sus alas blancas.

Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...

En la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.

Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista...
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Els termes Mediterrani i Mediterrà-
nia provenen del nom llatí mediterraneus, 
amb el signifi cat “enmig de la terra” (de 
medius, “mitjà” + terra, “terra”, “contra-
da”). Per als antics romans el Mediterrani 
era el centre geogràfi c de la Terra.

Al llarg de la història humana moltes 
civilitzacions i cultures han conegut i do-
nat nom a aquest mar. En temps de l’imperi 
romà també era conegut com Mare Nos-
trum “Nostre Mar”, i també Mare Internum 
(Sal·lusti, Jug. 17) signifi cant “Mar Intern” o 
“Mar Interior”, ja que està envoltat de terra: 
Europa, Àsia i Àfrica, amb només l’Estret 
de Gibraltar com a única sortida natural. 
Els grecs l’anomenaren (Mesogeios) “Entre 
terres”, “enmig”, “terra”, “contrada”). En 
l’Antic Testament, al litoral mediterrani de 
Terra Santa és anomenat “Mar Posterior” 
(des del punt de vista d’algú mirant cap a 
l’est, això és amb el Mediterrani al darre-
re), a vegades anomenat “Mar Occidental”, 
(Deut. 11:24; Joel 2:20) i també “Mar dels 
Filisteus” (Exod. 22:81), ja que aquest poble 
ocupava una llarga franja del litoral medi-
terrani, al costat dels seus veïns israelites. 
Tot sovint fou conegut com el “Gran Mar” 

(Nom. 34:6,7; Josuè. 1:4, 9:1, 15:47; Ezeq. 
47:10,15,20), o simplement “El Mar”  

La mar Mediterrània ha estat un mar 
clau per la història. Fenicis i romans hi han 
navegat per ell juntament amb els grecs, 
qui sobrepassaren els límits d’aquest a tra-
vés de l’Estret de Gibraltar fa uns 3.000 
anys aproximadament. Aquests navegants 
només coneixien els corrents dels rius i 
suposaren que l’extensió d’aigua a l’altre 
costat de Gibraltar era un enorme riu. Per 
tant, la paraula que signifi ca riu en el grec 
clàssic era Okeano, i d’allà prové la paraula 
valenciana “oceà”.

A la Roma antiga s’anomenà Mare 
Nostrum (Mar Nostra), perquè totes les 
seves ribes foren ocupades per l’Imperi, 
i en el segle XIX Mussolini, volent recrear 
l’Imperi Romà, l’anomenà Mare Nostrum 
Italiano durant la segona guerra mundial.

El mar originà una sèrie de llegendes 
i mites al voltant d’ell,  la més famosa és la 
de Jàson i els argonautes.

La Mediterrània a l’antiguitat

Les primeres civilitzacions de 
la història es desenvoluparen al Me-
diterrani est. A la vall del riu Nil es 
desenvolupà l’Egipte dels faraons 
al segle IV aC. La majoria de civilit-

Història        i Mediterrània 

Bacino del Mediterraneo, dall’Atlante ma-

noscritto del 1582-1584 ca. Biblioteca 

Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, 

Roma (cart. naut. 2 – cart. naut 6/1-2).
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zacions de Mesopotàmia també esten-
gueren els seus dominis fi ns la part del 
Creixent Fèrtil que limita amb la Medi-
terrània. A la regió d’Àsia Menor sorgi-
ren imperis com l’Hittita. Durant aquests 
anys, però, els vaixells encara no estaven 
preparats per endinsar-se prou a la Me-
diterrània i la majoria de civilitzacions 
s’expandien només per les terres que en-
voltaven el mar.

 

Un dels primers pobles mariners 
fou la civilització minoica que es desenvo-
lupà a l’illa de Creta. Els pobles costaners 
ràpidament esdevingueren importants 
societats comercials, els més importants 
dels quals foren els fenicis i les ciutats-
estats gregues. Els grecs s’expandiren 
pel Mar Negre i a la Mediterrània occi-
dental on fundaren ciutats com Massàlia 
iEmpúries. Els fenicis s’expandiren pel 
nord d’Àfrica i la Península Ibèrica esde-
venint un dels majors pobles mariners de 
l’antigor. Fundaren ciutats com Gadir o 
Cartago i proporcionaren suport naval a 
d’altres imperis com els perses aquemè-
nides. El Regne de Macedònia aconseguí 
sota la direcció de Filip II de Macedònia i 
sobretot Alexandre el Gran aconseguí in-
tegrar tot el Mediterrani oriental sota un 
gran imperi de vida efímera. Alexandria, 

a Egipte, una ciutat de cultura grega 
fundada per Alexandre esdevingué la 
major ciutat mediterrània fi ns l’aparició 
per a la història de Roma.

Els romans es convertiren en els 
dominadors de tota la mediterrània 
des de la seva situació al centre de la 
mateixa. Després de derrotar Carta-
go, la nació dominant del Mediterra-
ni occidental, a les guerres púniques 
s’expandiren vers l’orient creant un 
gran imperi. Durant aquests temps el 
Mediterrani esdevingué, metafòrica-
ment parlant, un “llac romà” ja que tot 
ell estava envoltat de possessions de 
l’Imperi, essent anomenat Mare Nos-
trum. El Cristianisme, que s’originà a 
la part més oriental del mar, a Judea, 
s’expandí per tot l’imperi esdevenint la 
principal religió de la zona.

La Mediterrània 

a l’edat mitjana

 

L’Imperi Romà es col·lapsà el 476 
dC. La part oriental romangué unida 
en l’anomenat Imperi Bizantí, mentre 
que la part occidental fou envaïda per 
successius pobles germànics, entre ells 
els ostrogots, visigots, francs i longo-
bards. Al segle VII, després d’una ràpi-
da successió de victòries un nou poble, 
els Àrabs, s’expandiren per la major 
part del Mediterrani. Les diverses tri-
bus islàmiqueforen aturades en la seva 
expansió l’any 718 a Constantinoble a 
la Mediterrània oriental i a la Batalla 
de Tours l’any 732 a l’occidental, però 
la seva cultura i religió romangué en 
grans parts del mar, principalment a 
l’africana i asiàtica.

El Mediterrani nord romangué 
sota el control de diversos regnes 
cristians. La Corona d’Aragó, Venècia 

La Mar Mediterrània cap al 220 aC
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o Gènova esdevingueren 
grans pobles marítims que 
desenvoluparen els seus 
imperis a la Mediterrània. 
Els grans regnes cristians 
efectuaren diversos intents 

de conquesta del que s’anomena Terra San-
ta en diverses campanyes conegudes com 
les Croades, que no aconseguiren assolir 
els seus objectius, i que, ans al contrari, 
provocaren el debilitament del major terri-
tori cristià de l’Edat Mitjana, l’Imperi Bizan-
tí, que l’any 1453 caigué en mans dels tucs 
otomans, un altre poble que havia adoptat 
la religió islàmica.

La Mediterrània a l’edat mo-
derna

El creixement del poder naval dels 
regnes cristians europeus s’enfrontà a 
l’expansió otomana a la batalla de Lepant, 
però només fou una petita aturada per als 

otomans. L’illa de Xipre esdevingué otoma-
na el 1571, Tunísia el 1574 i Creta fou presa 
als venecians el 1669. La Mediterrània occi-
dental, en canvi, romangué sota el control 
de la Corona d’Aragó fi ns al segle XVIII.

Històricament, l’àrea europea més 
densament poblada ha estat la que envolta 
aquest mar. Cap a fi nals del primer mil·lenni, 
les dues ciutats més grans d’Europa eren 
Constantinoble i Còrdova, ambdues a l’àrea 
cultural mediterrània. El domini dels països 
mediterranis sobre l’economia i el pes de-
mogràfi c del continent va durar fi ns a la 
irrupció de nous centres de comerç inter-
nacional als segles XVI i XVIII localitzats al 
nord d’Europa, de manera que a la moder-
nitat va perdre importància aquesta zona, 
[3] amb algunes zones entrant en decadèn-
cia social, com ara Barcelona (laDecadèn-
cia a Catalunya).

Al segle XIX, els estats europeus 
esdevingueren molt forts i començaren a 
colonitzar el nord d’Àfrica. França esten-
gué el seu poder sobre Algèria el 1830 
i més tard sobre Tunísia. Gran Bretanya 
obtingué el control d’Egipte el 1882. Itàlia 
conquerí Líbia als otomans el1911. L’imperi 
Otomà es col·lapsà fi nalment després de la 
I Guerra Mundial, restant el seu poder no-
més circumscrit a la península d’Anatòlia, 
a l’actual Turquia. Durant la Segona Guerra 
Mundial el Mediterrani africà fou escena-
ri d’importants enfrontaments, principal-
ment entre britànics i italians. Acabada la 

Mapa del mediterrània vers el 1400

El mediterràni durant la segona guerra mun- Mapa del mediterràni a l’actualitat.
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L’explosió de l’illa de Thera
La sobtada desaparició de la ci-

vilització minoica continua intrigant els 
historiadors. S’han utilitzat multitud 
d’idees per a explicar com va acabar una 
poderosa i centenària civilització que do-
minava el Mediterrani oriental. Amb el 
temps, ha crescut en importància la hi-
pòtesi que proposa com a causa el vulca-
nisme. Segons esta hipòtesi, una  desco-
munal erupció volcànica produïda 1500 
anys a. de C. va fer volar pels aires l’illa 
de Thera. El mar Mediterrani, habitual-
ment tranquil, es va omplir de pedres fl o-
tants, les cendres van enfosquir el cel du-
rant mesos i, quan el paisatge va tornar 
a la normalitat, la pròspera civilització 
de Minos havia desaparegut per sempre. 
De l’illa original, a penes en van quedar 
alguns fragments, entre els quals des-
taca l’actual illa grega de Santorí, molt 
visitada ara pel turisme. La seua forma 
recorda una part d’una enorme caldera 
volcànica.

“El volcà Santorí comprén cinc 
illes que constituïxen la unitat que està 
més al sud de les illes Cíclades de l’Egeu. 

El punt més alt, el massís del Pro-
feta Elies, a Thera, representa l’illa origi-
nal, d’esquist i marbre.…A mitjan segle 
xv a.C., va haver-hi una tremenda erup-
ció de pumicita... (de pedra tosca). Im-
mediatament després de la caiguda de 
la caldera, Santorí va quedar reduït no-
més a Thera, Thirasia i les diminutes illes 
Apronisi. Però el volcà no estaba adormit 
i va començar discretament a construir 
una nova estructura sobre les ruïnes de 
l’antiga. El primer antecedent històric 
d’activitat data de l’any 197 a. C. En aquell 
moment, una nova illa va emergir sobre 
l’aigua, al mig de la badia, i se li va do-
nar l’apropiat nom de Kaimeni (‘cremat’). 
Les erupcions van anar, una vegada i una 

altra, incrementant el creixement de la 
massa submarina.

Hi ha relats, no tots verifi cats, de 
catorze erupcions entre 1900 i 1950. En 
1570 va aparéixer una segona illa i, en 
l’erupció de 1707-1711, en va emergir una 
altra entre les dos primeres. En 1866 va 
sorgir una nova cúpula sobre el nivell 
del mar i, fi nalment, en l’última i més 
important erupció, la de 1925-1926, la 
lava va fl uir unint-ho tot menys l’antiga 
illa Pelea (‘antiga’) Kaimeni, formant 
l’actual Nea (‘nova’) Kaimeni.” 

Extracte de Leyendas de la Tierra. Doro-
thy Vitaliano. Ed. Salvat. Barcelona. 1986.

La gran erupció del Vesuvi
El Vesuvi va ser, sens dubte, el 

volcà més famós de l’antiguitat greco-
romana. Hi ha altres volcans al Medite-
rrani, a més del Vesuvi, la major part 
dels quals estan a Itàlia. Els més im-
portants són l’Etna, a Sicília i el Strom-
boli, en les illes Lipari, un volcà que va 
nàixer davall el mar i l’activitat del qual 
va produir l’aparició del seu arxipèlag. 
Hi ha milers de volcans al llarg de la Te-
rra. Els volcans passen segles o milers 
d’anys inactius i ocasionalment entren 

Els volcans        del mediterrani
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en erupció durant un o més 
anys. En l’actualitat hi ha 
centenars de volcans en 
erupció, amb fases de ma-
jor o menor intensitat.

L’any 79 de la nostra 

era, el Vesuvi va entrar en erupció. Plini el 
Vell tenia 56 anys i era reconegut com un 
gran savi. En els seus 37 llibres d’Història 
Natural s’havia esforçat a arreplegar tot 
el saber de l’antiguitat sobre la naturale-
sa. Fascinat per un dels fenòmens més po-
derosos de la naturalesa, va ascendir cap 
al cràter desoint tots els advertiments. 
L’erupció del Vesuvi va ser irregular, dis-
contínua. El núvol negre i ardent format 
per l’erupció podia veure’s des de molt 
lluny. El cràter estaba cobert d’una espes-
sa fumarada d’olor de sofre i les explosions 

se succeïen, cada vegada més violentes, 
llançant a l’aire cendres, lapil·li i bombes 
volcàniques. La lava baixava pel vessant 
formant rius  ataronjats i, quan arribava al 
mar, feia elevar-se un núvol blanc, net, de 
vapor d’aigua.

Plini el Jove, el seu nebot, que va ser 
polític i escriptor, contemplava l’escena des 
d’un dels vaixells de la fl ota romana. Plini 
el Vell hi va pujar tractant de veure l’infern 
amb els seus propis ulls, una piscina de 
lava bullent, borbollejant, com si una fera 
descomunal, capturada davall terra, respi-
rara amb fúria a través del cràter. Plini el 
Vell mai va tornar de la seua última excur-
sió. Mai es va trobar el seu cadàver. El seu 
nebot no va poder fer una altra cosa que 
relatar la seua mort.

En eixa erupció van morir moltes 
més persones. Les ciutats de Pompeia i 
Herculà van quedar sepultades davall la 
lava i són ara un dels millors testimonis tant 
de l’erupció del Vesuvi com de la forma de 
vida dels romans en temps de l’emperador 
Tit Flavi Vespasià.

El volcà que dóna nom als vol-
cans

El Mediterrani compta amb més vol-
cans importants. Destaquen el Stromboli 
i el Vulcano, a les illes Eòlies, (anomena-
des també illes Lipari), al nord de Sicília. 
El Stromboli ha donat nom a un tipus de 
volcans, i el Vulcano ha donat el seu nom 
a tots els volcans. Conta l’Odissea que Ulis-
ses va recórrer estes illes, anomenades així 
perquè els grecs creien que hi habitava Èol, 
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el déu dels vents. No obstant això, els 
grecs van reservar la llar del déu Vulcà 
a les profunditats de l’Etna, el gran volcà 
de Sicília, una imponent mola de 3.323 
metres d’altitud, la primera erupció co-
neguda del qual data de l’any 500 a. C., i 
que va tindre grans erupcions el 122 a. C., 
en 1669 quan va arrasar Catània, en 1928 
i en 1987.

En l’actualitat seguix actiu.

Columbretes volcàniques 
Les illes Columbretes són quatre 

grups d’illots volcànics disposats de nord 
a sud al llarg de sis quilòmetres i situats 
enfront del cap d’Orpesa, a Castelló, 
anomenats respectivament Columbreta 
Gran, la Ferrera, la Foradada i el Bergan-
tí. No molt lluny, a uns 13 quilòmetres al 
sud-oest, es troba l’alt fons conegut com 
a Placer de la Barra Alta, que consistix en 
dos elevacions submarines que s’eleven 
90 metres sobre el fons marí fi ns a que-
dar a 11 i 14 metres davall el nivell del mar. 
La seua existència es deu a fenòmens de 
distensió de les falles existents cap al fi -
nal del Terciari.

El conjunt d’illes, parc natural 
des de 1998, oferix refugi a algunes es-
pècies valuoses, com el falcó de la rei-
na, la baldriga cendrosa mediterrània 
i la sargantana de Columbretes, a més 
d’albergar una gran riquesa de fauna 
en els seus fons, i constituir un  esplèn-
did observatori marí.

Es tracta, en tots els casos, d’illes 
d’origen volcànic. La Columbreta Gran 
és la més gran i més antiga de tot el 
conjunt; té prop de 900 metres de nord 
a sud i és l’única que va ser habitada. 
En el seu extrem nord hi ha el far,  cons-
truït en 1857, i el centre d’interpretació 
del parc. Amb els illots Mascarat, la 
Sinyoreta i Mancolliure, pren la forma 
d’un arc o ferradura, obert cap a l’est 
i en el seu interior alberga el port, lloc 
d’amarratge d’embarcacions. Constituït 
per diverses capes de piroclastos pro-
cedents d’erupcions volcàniques, en el 
conjunt poden distingir-se les restes de 
tres cràters que van donar origen a este 
grup. Part d’eixes restes són les illes vi-
sibles, si bé alterades per  l’erosió degu-
da a l’onatge, i una gran part de l’edifi ci 
volcànic va col·lapsar i es va afonar. La 
resta de l’arxipèlag està constituït per 
illes sensiblement menors i alts fons. 
Al sud-oest de la Columbreta Gran està 
el grup de la Ferrera, i més al sud, suc-
cessivament, el grup de la Foradada, 
anomenada així perquè mostra un arc 
natural, i el grup del Bergantí.

Els majors afl oraments de mate-
rials volcànics o subvolcànics de la pe-
nínsula Ibèrica es troben en la zona de 
la Garrotxa (Girona) i en el cap de Gata 
(Almeria). La Comunitat Valenciana 
presenta distints afl oraments volcànics 
recents, com els de Cofrents, Quesa i 
Picassent.
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Les costes        al Mediterrani 
El mar Mediterrani té aproximada-

ment 46.000 quilòmetres de costes. La 
costa peninsular mediterrània espanyola 
té més de 2.100 quilòmetres des del cap de 
Creus fi ns a Tarifa.

La longitud de les costes de Balears 
és sorprenentment elevada a causa de la 
seua insularitat i arriba als 1.428 quilòme-
tres, ja que les illes tenen una gran longitud 
de costa en relació amb la seua superfície. 
A esta quantitat caldria afegir els quilòme-
tres de costa d’illes mediterrànies menors, 
com les illes Medes, situades enfront de 
Girona; les Columbretes, enfront de Caste-
lló; l’illa de Tabarca, enfront de Santa Pola 
(Alacant); l’illa d’Alborán, al sud  ’Almeria, i 
altres illots.

La Comunitat Valenciana té prop de 
470 quilòmetres de costa, sense comptar 
les illes.

Un tall transversal a la línia de costa 
permet distingir al llarg de la transició des 
del continent fi ns als fons marins una pla-
taforma continental, continuació del conti-
nent davall el nivell del mar que dóna pas 
a un talús o pendent que arriba al fons, on 
la litosfera és més prima i es troben les zo-

nes batial, menys profunda, i hadal, de més 
profunditat. La zona nerítica és una zona 
d’aigües poc profundes próxima a la costa, 
que correspon a la plataforma continental. 
Es tracta de la part del continent que que-
da davall el nivell del mar.

La zona pelàgica és la més allunya-
da a la costa i es troba sobre el talús i les 
zones profundes del mar, situada principal-
ment sobre la litosfera oceànica.

Les costes mediterrànies són en 
general abruptes, encara que hi ha grans 
zones on la costa és plana, amb àmplies 
platges. Les majors plataformes es troben 
al Mediterrani occidental, concretament en 
el golf de Lleó, Castelló i nord de València, 
mitat nord de l’Adriàtic, al sud de Sicília, en 
la part central de l’Egeu i en el delta del Nil. 
En la major part de la resta de les costes 
mediterrànies, la plataforma continental és 
estreta i a poca distància de la costa es tro-
ba el talús que conduïx als fons profunds.

Una característica típica de les zones 
més planes és l’existència de llacunes cos-
taneres o aiguamolls, abundants en el golf 
de Patres (Grècia) i al Mediterrani nord-
occidental, especialment en el golf de Lleó 

(França) i en el litoral valencià, 
si s’exceptuen llocs com la serra 
d’Irta i la zona que va del cap de 
Sant Antóni al cap de la Nau, on 
la costa és rocosa.

En les costes mediterrà-
nies abunden les seques i els illots 
pròxims a la costa, destacant en 
este aspecte les proximitats dels 
deltes del Nil, el Roine, el Po i 
l’Ebre, on es deuen a sediments 
acumulats en algunes zones, i 
la costa de Dalmàcia (Croàcia), 
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on es deuen a estructures relacionades 
amb la formació dels Alps Dinàrics. Quan 
hi ha corrents marins intensos, els sedi-
ments aportats pels rius no s’acumulen, 
sinó que són arrossegats.

Què podem saber sobre la inten-
sitat dels corrents marins en les zones 
de desembocadura dels rius Nil, Roine, 
Po i Ebre? Els dos tipus de costa més 
característics són els penyasegats i les 
platges. Els penya-segats són talussos 
rocosos situats entre la terra i el mar. El 
mar erosiona els penya-segats a causa 
de l’impacte de les onades i els frag-
ments de roca i, si són de roca calcària, 
per mitjà de dissolució. Això fa que es-
tes costes estiguen sempre en retrocés. 
No obstant això, depenent del relleu, 
l’erosió marina pot fer que el penya-
segat guanye altitud sobre el nivell del 
mar. Davall el penya-segat es produïx 
una plataforma d’abrasió, on s’acumulen 
els materials solts caiguts del talús, que 
són batuts per les onades i llançats con-
tra la base del penya-segat produint 
l’abrasió. Les platges d’arena solen for-
mar-se en badies i entrants, on els co-
rrents marins perden intensitat I sedi-
menten els materials que arrosseguen. 
Platges com les de Roses i l’Estartit a 
Girona, l’Alcúdia i Palma a Mallorca i les 
Salinas en el cap de Gata (Almeria) en 
són bons exemples. En les illes gregues 
abunden les platges d’este tipus. Quan 
hi ha un corrent paral·lel a la línia de pla-
tja que arreplega sediments fl uvials, es 
pot formar una fl etxa o barra litoral. Una 

fl etxa o barra litoral pot acabar tancant 
entrants costaners per mitjà del depò-
sit de sediments paral·lels a la costa 
formant llacunes costaneres, com a La 
Manga del Mar Menor i a l’Albufera.

Al llarg del temps, els sediments 
acaben reblint-les, com ha ocorregut ja 
en la badia de Xàbia. En cales més pro-
tegides, el depòsit pot ser d’arenes fi nes 
i llims, on poden desenvolupar-se prade-
ries submarines, valuosos ecosistemes 
costaners. En canvi, quan els corrents 
i els temporal incidixen sobre la costa, 
poden eliminar gran part dels materials 
sedimentaris com llims i arenes, deixant 
només els materials més grossos i més 
difícils d’arrossegar. A vegades, un tem-
poral pot emportar-se centenars de to-
nes d’arena d’una platja, cosa que ja ha 
ocorregut alguna vegada en zones de 
la costa castellonenca. Este és l’origen 
de moltes platges de graves o cudols. 
En conjunt, l’erosió de penya-segats, els 
depòsits de materials en les platges i el 
tancament de cales per mitjà de barres 
costaneres produïxen la regularització 
de la línia de costa que esdevé rectilínia 
en grans trams.

L’activitat humana pot incidir 
notablement en les interaccions entre 
la terra i el mar que es produïxen a la 
costa. És ben conegut l’efecte d’ixents 
artifi cials com ports o dics que alteren 
la direcció dels corrents i les condicions 
d’erosió   sedimentació en les seues 
proximitats, ja que estes construccions 
produïxen sedimentació a sobrevent i 
erosió a sotavent. Per a protegir les plat-
ges de l’erosió es construïxen sovint es-
pigons, que són barreres de roques per-
pendiculars a la platja que atrapen els 
sediments que viatgen en els corrents 
paral·lels a la costa. En contrapartida, 
s’erosiona la part de platja que queda a 
sotavent de l’espigó.



ZONES HUMIDES 
DE LA
COMUNITAT 
VALENCIANA
ZONES HUMIDES 
PRINCIPALS

1. Peníscola
2. Prat de Cabanes – Torreblanca.
3. Delta del riu Millars
4.  Llacunes d’Almenara i Marjal
 de Sagunt-Xilxes-Moncofa.
4. Marjal d’Albuixec
5. Albufera de València
6. Bassa de Sant Llorenç
8.  Estany de Cullera
9.  Marjal de Xeresa-Xeraco
10. Marjal d’Oliva-Pego
 11. Fondó d’Elx
 12. Salines de Santa Pola
 13. Llacuna Salada de la Mata
 14. Llacuna Salada de Torrevella

El relleu del fons del mar  

El mar Mediterrani és menys 
profund que els oceans. No obs-
tant això, en la cubeta oriental 
es troben les majors profunditats 
del Mediterrani, que superen els 
4.000 metres davall el nivell del 
mar. En el mar d’Alborán es distin-
gixen dos depressions d’uns 1.500 
metres de profunditat separades 

per una cresta submarina que culmina per 
damunt de l’aigua en l’illa d’Alborán. En la 
conca algeriana-provençal es troba la ma-
jor plana abissal de tot el Mediterrani, que 
supera els 2.600 metres de profunditat.

Una vegada passat l’estret de Si-
cília, que separa la cubeta occidental de 
l’oriental, de camí cap a l’est es troba la 
pròxima abissal tirrena, que arriba als 
3.000 metres de profunditat.

L’Adriàtic és un mar continental, poc 
profund, que només l’extrem sud, davall 
el canal d’Òtranto presenta una xicoteta 
plana abissal. El mar Egeu és poc profund, 
encara que la depressió situada al nord de 
Creta arriba als 2.500 metres de profundi-
tat. En la conca de llevant, el mar pròxim 
a Palestina, es troba la depressió més pro-
funda, vora l’illa de Rodes, que té una pro-
funditat màxima de més de 4.000 metres.

Sens dubte, el relleu més destacat 
del fons oceànic és l’anomenada dorsal 
oceànica, una elevació submarina de 150 
quilòmetres d’ampla i 2.000 de llarga que 
recorre el fons oceànic com una enorme ci-
catriu des del sud de la península italiana 
fi ns a l’oest de Xipre elevant-se 700 metres 
sobre les planes que la rodegen. No es trac-
ta d’una dorsal oceànica típica, però sí que 
pareix relacionada amb les relacions entre 
les plaques litosfèriques que concorren en 
el Mediterrani oriental.
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Com funcionen les veles

Podríem pensar que una em-
barcació només es pot moure en la di-
recció que bufa el vent; això es coneix 
com a navegar cap a sotavent. Però una 
vela triangular permet a l’embarcació 
moure’s cap al vent (sobrevent). Per a 
entendre com s’aconseguix este movi-
ment, primer necessitem identifi car al-
gunes parts d’una vela. La vora principal 
d’una vela s’anomena gràtil i es troba en 
la part davantera (proa) de l’embarcació. 
La vora posterior, en la part posterior 
(popa), s’anomena baluma. Es denomi-
na corda a la línia imaginària horitzon-
tal que va des del gràtil fi ns a la baluma. 
La quantitat de curvatura en una vela 
s’anomena calat, i el mesurament per-
pendicular des de la corda fi ns al punt 
de calat màxim s’anomena profunditat 
de corda. El costat de la vela que l’aire 
ompli per a crear una corba còncava es 
denomina el costat de sobrevent. El cos-
tat que és bufat cap a fora per a crear 
una forma convexa s’anomena el costat 
de sotavent.

Terminologia i parts de la 
vela

Un vaixell es mou en direcció a 
sobrevent utilitzant les forces que es 
creen a cada costat de la vela. Esta fo-
rça total és una combinació d’una força 
positiva (d’espenta) en el costat de so-
brevent i una força negativa (d’atracció) 
en el costat de sotavent, ambdós ac-
tuant en la mateixa direcció.

L’any 1738, el científi c Daniel Ber-
noulli va descobrir que un augment en 

la velocitat del fl ux d’aire en relació 
amb el corrent d’aire lliure circumdant 
causa una disminució de la pressió on 
té lloc el fl ux d’aire més ràpid. Això és el 
que succeïx en el costat de sotavent de 
la vela, l’aire s’accelera i crea una àrea 
de baixa pressió darrere de la vela.

Per què s’accelera l’aire? L’aire, 
igual que l’aigua, és un fl uid. Quan el 
vent es troba amb la vela i esta el divi-
dix, una part d’este s’adherix al costat 
convex (sotavent) i es manté en el lloc. 
Perquè l’aire “desenganxat”, que es tro-
ba just damunt d’este, puga travessar la 
vela, ha de doblegar-se cap a fora, cap 
al fl ux d’aire no afectat per la vela. Però 
este corrent d’aire lliure tendix a man-
tindre el seu fl ux recte i actua com una 
espècie de barrera. La combinació del 
corrent d’aire lliure i la corba de la vela 
crea un canal estret a través del qual 
ha de viatjar el volum inicial d’aire. Com 
que no pot  comprimir-se per si sol, este 
aire ha d’accelerar-se per a estrényer-
se a través del canal. Esta és la raó per 
la qual la velocitat del fl ux augmenta en 
el costat convex de la vela.

Una vegada que això succeïx, la 
teoria de Bernoulli es complix. El fl ux 
d’aire augmentat en el canal estret és 
més veloç que l’aire circumdant i la 
pressió disminuïx en esta àrea de fl ux 
més veloç. Això provoca una reacció 
en cadena. A mesura que el nou aire 
s’acosta a la vora principal de la vela i es 
dividix, la major part fl uïx cap al costat 

Les veles        com funcionen



Reglament 
de regates 
de vela

Tots els esports tenen 
unes regles que cal com-

plir, tant en la part tècnica com pel que fa 
a l’esportivitat.

L’esportivitat i el reglament

En l’esport de la vela els participants 
es regixen per regles, i s’espera d’ells que 
les complisquen i les facen complir. És un 
principi fonamental de l’esportivitat que 
quan els participants infringisquen una re-
gla se’ls penalitze amb promptitud o aban-
donen la competició, tenint en compte que 
ni l’àrbitre ni els espectadors poden vigilar 
els regatistes tota l’estona.

Regles fonamentals

Ajudar els qui estiguen en perill

Un vaixell o un participant donarà tota 
l’ajuda possible a qui estiga en perill, amb 
prioritat a qualsevol altra acció.

Navegació lleial

Acceptació de les regles

En prendre part en una regata regida 
pel Reglament de Regates de Vela, cada 
participant es compromet a:

Regir-se per les regles, acceptar les 
penalitzacions imposades i altres accions 
empreses segons les regles, i després si vol 
podrà apel·lar a organismes superiors de la 
vela.

Si el que ha succeït no pot decidir-se 
per les regles, no recorrerà a cap tribunal 
ni jutjat fi ns a haver esgotat tots els recur-
sos que s’establixen per la ISAF (Interna-
tional Sailing Federation), és a dir, la Fede-

ració Internacional de la Vela o el Tribunal 
d’Arbitratge Esportiu.

Decisió de regatar

“És de l’exclusiva responsabilitat d’un 
vaixell decidir si participa en una prova o si 
contínua en regata”.

Ningú no pot obligar ningú a participar 
o seguir en la competició, és una decisió 
que només pot prendre la tripulació.

Substàncies i mètodes prohibits

“Un participant no ingerirà una subs-
tància ni usarà un mètode que estiga pro-
hibit pel Codi Antidopatge del Moviment 
Olímpic”.

Una infracció demostrada pels organis-
mes competents en esta matèria és motiu 
d’apartar temporalment o defi nitivament 
l’infractor d’este esport.

Regles d’aplicació quan 
els vaixells es troben

Drets de pas

Hi ha unes regles perquè els vaixells no 
col·lidisquen, no entorpisquen les manio-
bres dels altres, i per al bon ús d’estos.

“Un vaixell té dret de pas quan un altre 
vaixell estiga obligat a mantindre’s separat 
d’aquell, no obstant això algunes regles li-
miten les accions del vaixell que té la pre-
ferència”
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Quan els vaixells naveguen en bordades 
oposades:

Dos o més vaixells que naveguen a rumb 
de col·lisió hauran de respectar unes regles 
amb l’objecte de no ocasionar-se avaries o 
entorpir el seu rumb.

El vaixell que rep el vent per l’amura 
d’estribord es denomina vaixell amurat 
a estribord; al contrari, si rep el vent per 
l’amura de babord, serà vaixell amurat a 
babord.

El vaixell amurat a babord es mantindrà 
separat d’un vaixell amurat a estribord.

Quan els vaixells naveguen en la ma-
teixa bordada tan prop que hi ha possibi-
litats que al maniobrar hi haja una col·lisió

El vaixell de sobrevent és el que està 
més prop de la direcció del vent i, al con-
trari, el vaixell de sotavent és el que està 
més allunyat.

El vaixell de sobrevent  es mantindrà 
apartat del vaixell de sotavent.

En la mateixa bordada quan un navega 
per darrere de l’altre

El vaixell que navega, que ha arribat 
darrere, maniobrarà per no col·lidir amb el 
vaixell al qual arriba. És a dir, un vaixell ma-
niobrarà per no col·lidir amb un altre, quan 
el primer vinga des de darrere.

Quan un vaixell esta virant, quan 
està més enllà de proa al vent, haurà de 
mantindre’s separat d’altres vaixells fi ns 
que estiga en rumb de cenyida i encara que 
les seues veles no hagen sigut caçades en-
cara.

Si dos vaixells estan virant al mateix 
temps, el que estiga a babord o a popa de 
l’altre és el que haurà de mantindre’s sepa-
rat.

Evitar contactes

Si això és raonablement possible, un 
vaixell haurà d’evitar un contacte amb un 
altre vaixell fi ns a tal punt que si hi ha danys 
de consideració el vaixell amb preferència 

també podrà ser penalitzat si no fa el 
que puga per evitar la col·lisió.

Adquirir drets de pas

Quan un vaixell maniobra, donarà 
a l’altre vaixell la possibilitat inicial de 
mantindre’s separat, i en cas de no 
donar-li esta possibilitat, serà pena-
litzat. Si, al contrari, un vaixell adqui-
rix dret de pas per la maniobra d’un 
altre vaixell, serà este el que haja de 
calcular l’espai per a mantindre’s se-
parat.

Alterar el rumb
Igual que amb els drets de pas, 

quan un vaixell amb dret de pas orsa 
o arriba del seu rumb, dóna a l’altre 
vaixell l’oportunitat de mantindre’s 
separat.

També després del senyal d’eixida, 
quan un vaixell amurat a babord està 
maniobrant per a passar per la popa 
d’un vaixell amurat a estribord, és a 
dir, que dóna la preferència, un al-
tre vaixell amurat a estribord no po-
drà maniobrar de tal manera que el 
vaixell a babord no tinga escapatòria.

En la mateixa bordada: rumb 
apropiat

Un vaixell que ve per darrere i 
vol avançar un altre no podrà nave-
gar més orsat que el rumb que més 
l’acoste al seu objectiu, si no és per a 
passar-lo per la popa amb la possibili-
tat d’avançar-lo per sobrevent.

Drets de pas 
en balises i obstacles

Rodejar i passar balises i obsta-
cles

Es denomina espai el buit neces-
sari perquè un vaixell interior passe 
una balisa o obstacle.
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El present article és una col·laboració 
especial on es posa de manifest la riquea 
biológica i geológica del nostre Mare Nos-
trum. Anem a fer un repàs de diferents 
questions relacionades amb aquests àm-
bits. Sense més preambuls, endinsem-nos 
en aquest procelós mar. 

El Mediterrani és un mar interior que 
es troba envoltat de 20 països dels conti-
nents Africà, Europeu i Asiàtic. Està sepa-
rat de l’Atlàntic per l’estret de Gibraltar, el 
qual té uns 14 km d’amplària, 350m de pro-
funditat i separa el Nord del Marroc amb 
el sud de la península ibérica. Els aproxi-
madament 130 milions de persones que 
habiten la seua conca comparteixen uns 
46.000 km de costa. 

El Mediterrani es divideix principal-
ment es dues conques principals i que a 
l’hora es subdivideix en altras conques, que 
més avant tractarem, extendint-se entre 

Àfrica i Europa al llarg de 3.860 km d’oest 
a est i 800 km de nord a sud.

La zona mediterrània és d’alt risc 
geològic, ja que com a fruït de l’apropament 
de les plaques Euroasiàtica i Africana, es 
produeixen freqüents terratrèmols i eurp-
cions de volcans sobre tot a la zona Italia-
na, com el Vesubi, l’Etna o el Stromboli.

A l’interior del Mediterrani podem 
trobar nombroses illes que pertanyen als 
diferents estats riberenys: les Illes Balears 
(Mallorca, Menorca i Eivissa, principal-
ment), que pertanyen a Espanya; Còrcega, 
de França; Cerdenya, d’Itàlia; l’illa de Xipre, 
les illes jòniques (Cefalonia, Corfú, Zante, 
Levkás i Ìtaca); les illes Cíclades, les illes del 
Dodecaneso i les illes del Mar Egeo.

 Geogràfi cament sempre ha tingut 
molta importància el Mediterrani pel que fa 
al transport i les comunicacions entre els 

Situació geogràfi ca i dades específi ques

(Amb la col·laboració Departament de Biologia i Geologia 

de l’IES Manuel Sanchis Guarner de Silla) 

El mar        Mediterrani
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estats banyats per les seues aigües. Tam-
bé per les seues aigües no només han 
viatjat diferents tipus de mercaderies, 
sinó que a més a més ha sigut transpor-
tador de transmissió de diferents formes 
de vida, llenguatges i corrents culturals i 
testig de nombroses batalles en l’època 
de les conquestes.

Presenta una sèrie de dades espe-
cífi ques que el fan diferent de la resta de 
mars del món:

• SUPERFÍCIE: el Mediterrani té 
una extensió aproximada de 2.510.000 
Km2, és a dir, unes 5’4 vegades la super-
fície del territori espanyol. A més a més 
representa el 1% de la superfície hidro-
gràfi ca.

• DIMENSIONS: té una anplària 
màxima de 1.600 km i d’oest a est fa una 
longitut d’uns 3.860 km. Conta amb uns 
46.000 km de costa.

• VOLUM: presenta un volum de 
3’7 milions de km3.

• PROFUNDITAT: aquest mar és en 
general poc profund, ja que té 1.370 m de 
profunditat mitja. No obstant és davant 
la costa sud de Grècia, a la depressió he-
lènica, on hi ha la Fosa de Matapan, la 
qual representa el punt més profund del 
Mediterrani (5.121m de profunditat).

• MAREES: el fet de que la conca 
siga molt reduïda i la comunicació amb 
l’Atlàntic molt estreta, fa que les marees 
siguen d’uns 25 cm, encara que la mitja 
es troba en 0,4 cm.

• TEMPERATURA: depén de 
l’estació de l’any en que ens trobem. Si 
ens trobem a l’estiu, aquesta es trobará 
entre 21ºC i 30ºC, mentre que si ens tro-
bem a l’hivern oscil·larà entre 10ºC i 15ºC. 

• SALINITAT: té una mitja del 38% 
en contingut de sal. A més a més aquest 
contingut augmenta entre el 37% i el 
39% contingut de sal desde l’Est cap a 
l’Oest.

• CANVI D’AIGÜES: normalment  
renova les aigües entre 90 i 100 anys, 
ja que es tracta d’una conca semi-
tancada, cosa que difi culta l’intercanvi 
d’aigües amb l’oceà Atlàntic i que la 
converteix en una zona molt sensible a 
la contaminació.

• CLIMA: aquesta mar està ca-
talogada com una mar càlida i li dona 
nom a un dels tipus de climes: el cli-
ma Mediterrani, que es troba en tots 
el llocs de la seua conca. Aquesta mar 
treballa com un regulador térmic, ja 
que en hivern actua com una “estufa” 
fent-lo suau, mentre que en estiu fa el 
paper de refrigerador, proporcionant-
nos una estació calorosa i seca. Les tar-
dors i les primaveres són les estacions 
on es registra un major nombre de pre-
cipitacions. L’anomenada “gota freda”, 
produïda normalment a principis de la 
tardor, és un fenómen que es produeix 
quan l’aigua del Mediterrani asoleix una 
temperatura alta i es fa molt intensa 
l’evaporació, produint com a fi nal del 
procés precipitacions torrencials que 
de vegades resulten molt perilloses i 
causen greus d’anys.

• PRINCIPALS RIUS: entre els 69 
rius que desemboquen en aquesta mar, 
els més importants són el Nilo (des-
emboca per egipte), el Po i el Ròdano 
(desemboquen per Itàlia) i el Ebro (des-
emboca per Espanya). El caudal mig de 
tots aquests rius és de 283 km3/any, el 
que supose una gran aportació d’aigua 
a la mar.

GEOLOGIA DEL MEDITERRA-
NI 

El nostre mar es va formar com 
a resta d’un mar primitiu anomenat Te-
thys, el qual separava Lauràsia cap al 
Nord i Gondwana cap al sud. Aquest 
mar s’extendia per els Alps, el sudest 
d’Europa, l’Anatòlia, Iran, l’Himalaya i 



el sudest asiàtic, obrint-se 
cap al Pacífi c. Les cons-
tants interaccions entre 
Lauràsia i Gondwana van 
originar l’evolució gradual 
del Mediterrani. Aquestes 
interaccions foren causa-

des per l’apertura de l’Atlàntic i l’orogènesi 
dels alps escomençada a fi nals del Cretà-
cic. La confi guració del Mediterrani tal i 
com el coneixem es va assolir fa uns 5 mi-
lions d’anys, al Pliocé.

El Mediterrani és una de les zones 
del món que presenta un alt risc geològic 
com a conseqüència de l’avançament de la 
placa africana cap al Nord, creant així ten-
sions sobre l’escorça d’Europa i Africa. 

L’energia acumulada a l’interior de 
la Terra, concretament al nucli, es transmi-
teix cap a l’exterior originant el moviment 
de les plaques que, possiblement, produi-
ran l’extinció del Mediterrani. Aquesta des-
aparició serà fruït de la pressió que exerci-
cen sobre ell els continents que separa, en 
un període de temps de 50 o 100 milions 
d’anys. Tal volta l’Atlàntic hage començat 
a tancar-se en eixa època, de manera que 
Amèrica, amb el temps, s’ajuntaria al con-
junt Europa-Àsia-Àfrica, formant-se una 
espècie de Pangea com la de fa uns 300 
milions d’anys.

CONQUES DEL MEDITERRANI

Les conques actuals del Mediterrani 
no són restes del Tethys de fa 200 milions 
d’anys, perquè els testigs de la desapa-
rició del Tethys són ofi olites integrades a 
les cordilleres. Per tant, es pensa que les 
actuals conques són fruït d’una neoforma-
ció produïda inmediatament després de la 
desaparició del Tethys, i es considera que 
el Mediterrani constitueix un conjunt de 
conques marginals obertes darrere de con-
ques de subducció. 

Al mediterrani es distingeixen dues 

conques principals: la conca occidental i la 
conca oriental, les quals es troben separa-
des clarament pel canal de Sicília.

CONCA OCCIDENTAL:

La seua formació es situa al Neògen, 
fa uns 30 milions d’anys, sent més recent 
que la conca oriental. Es va formar mentre 
la fase tectònica principal afectava al nord 
d’Àfrica i a la cordillera bética.

Dins d’aquesta conca, trobem les se-
güents conques:

• Conca d’Alboran: situada entre les 
costes andaluces i les marroquís, limitant 
pel nordest amb la conca argelino-proven-
zal. Ací trobem 2 petites depresions de fi ns 
a 1.500 m de profunditat, separades per 
una dorsal en direcció sudoest- nordest 
fi ns l’illa d’alboran.

• Conca argelino-provenzal: la seua 
formació es situa a fi nals del Oligocé o prin-
cipis del Miocé. Trobem al fons d’aquesta 
conca la llanura abisal més gran del Medi-
terrani: la llanura Balear. 

• Conca de Tirrena: es troba entre les 
illes de Còrcega, Cerdenya i Sicília. Aquesta 
conca és més jove que la argelino-proven-
zal, i es troba formada en gran part al Plio-
cé. Al fons, a uns 3.000 m sota el nivell del 
mar, es troba la llanura tirrena, que resulta 
ser més petita que la balear.

CONCA ORIENTAL: 

És molt més complexa que 
l’occidental. En aquesta conca es troba la 
dorsal mediterrania, la qual s’extén desde 
el sud d’Itàlia fi ns les costes de Líbia, on 
gira cap al nordest fi ns la part occidental de 
Xipre. Es troba formada per un plegament 
d’uns150 km d’amplària i 700m d’alçada 
per damunt de les llanures abisals i depres-
sions que hi ha al seu entorn.

• Conca Jónica: situada a la part cen-
tral del Mediterrani, comunica pel nord amb 
Sicília, Itàlia, Albània i Grècia; per l’est es 
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troba amb Creta; pel sud arriba fi ns les 
costes de Líbia i Tuníssia; i per l’oest és 
separat de la conca occidental per l’estret 
de Sicília. Es comunica amb la conca 
Adriàtica per l’estret d’Otranto, d’una 
profunditat màxima de 800m. Aquesta 
conca, juntament amb l’Adriàtica, són les 
més antigues, ja que sota els depòsits 
d’evaporites messinienses trobem grans 
espesors de sediments. 

La formació de totes dues es pen-
sa que va tindre lloc fa entre 100 i 135 mi-
lions d’anys, al Cretàcic. La seua recent 
evolució ha estat dirigida per 2 zones de 
subducció molt actives al Pliocé. Una es 
troba al sud de Sicília i de la península 
Italiana; l’altra a la vora sud de l’arc helè-
nic. S’estima la velocitat d’enfonsament 
de la escorça oceànica en 5cm /any. 

Al fons trobem la llanura de Sicí-
lia, d’una profunditat màxima superior 
a 4.000m. És una de les més grans del 
Mediterrani i es troba separada de la de-
pressió helènica per la dorsal mediterra-
nia.

• Conca Adriàtica: aquesta es tro-
ba situada entre la península italiana i les 
costes yugoslaves. En el fons d’aquesta 
conca, a la part sud, trobem una llanura 
abisal delimitada per l’isobata de 1.000m 
i que assoleix una profunditat de 1.230m. 

• Conca del Egeo: es troba a la 
zona Nord-oriental, entre Grècia i Tur-
quía. Comunica per el nordest amb el 
mar de Negre a través dels Estrets de 
Bòsforo i Dardanelos, els quals delimi-
ten a la vegada el Mar de Màrmara. Pel 
sud es troba limitat per un arc d’illes que 
van desde el Peloponés fi ns Anatòlia. 
Es comunica amb les conques jònica i 
levantina per els estrets que es formen 
entre les illes. És una conca poc profun-
da, on es troben diverses depressions 
superiors als 1.000m de profunditat. La 
més important d’aquestes depressions 
es troba al nord de Creta i arriba a una 

profunditat de 2.500m

• Conca Levantina: la situem a la 
part més oriental del Mediterrani, en-
tre Creta i Líbia, fi ns les costes d’Israel, 
Líbano i Síria, comunicant amb el mar 
Roig pel Canal de Suez, a les costes 
egípcies. Troben diverses depressions 
profundes: la de Herodoto, amb una 
profunditat màxima de 3.156m; la de Xi-
pre, amb una profunditat de 2.300m; la 
de Anatòlia, al sud de Turquia, amb una 
profunditat de 2.600m i la de Rodas, de 
4.000m de profunditat.

Pel que fa a les aigües del Me-
diterrani, aquest presenta una sèrie 
de característiques generals. El balanç 
d’aigua en la conca mediterrania és ne-
gatiu, perquè s’evapora més aigua que 
la que aporten els rius i precipitacions, 
per això diem que es tracta d’una con-
ca de concentració. Açò es deu a que el 
Mediterrani es troba entre zones conti-
nentals de clima sec.

També resulta un tret caracte-
rístic el problema de l’equilibri entre 
la sal i l’aigua. Com hem dit abans, el 
Mediterrani rep aigües del rius i mars 
que l’envolten, especialment del At-
làntic, per mig de l’estret de Gibraltar. 
Això fa que, tot i que hi haga un excés 
d’evaporació, no augmente la concen-
tració de sals ni disminuixca el volum 
d’aigua fi ns quedar-se completament 
sec.

Altra característica, juntament 
amb la del difícil equilibri entre masses 
d’aigua, és la de que en aquest mar es 
donen una gran diversitat de fenòmens 
hidrològics que el converteixen en un 
model d’oceà a escala reduïda, cosa 
que és molt benefi ciosa per estudiar els 
esmentats fenòmens d’una forma més 
còmoda.

L’oxigenació de les aigües és un 
factor important i que es troba lligat 
amb la formació hidrològica de la con-
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ca. Els valors de concen-
tració d’O2 en l’aigua són 
més elevats a les zones 
infl uides per l’aigua Atlàn-
tica. La concentració d’O2 
varia amb la profunditat, 
perquè en les zones més 

il·luminades hi ha més que en les zones os-
cures com a conseqüència directa de la fo-
tosíntesi que realitzen les plantes, produint 
com a residu O2.

En les zones oscures més profundes 
es consumix el poc oxigen que hi ha pels 
processos que oxiden la matèria orgànica. 
S’observa en tot el Mediterrani un augment 
de la concentració d’O2 entre els 30m i 
els 70m de fondària. Això es deu a que els 
vegetals planctònics realitzen una intensa 
activitat fotosintètica. La concentració és 
màxima durant l’estiu per la major produc-
ció d’O2 degut a la fotosíntesi. Al contrari 
que l’aigua Atlàntica, les aigües intermit-
ges disminueixen la concentració d’oxigen 
d’est a oest (4,7 ml/l en Orient; 4,5 ml/l a 
l’estret de Sicília i 3,6 ml/l en Alboran). Per 
l’oxigenació de les aigües, té moltíssima 
importància els moviments de convecció 
vertical, perquè transporten O2 de capes 
superiors on hi ha abundantment, fi ns ca-
pes inferiors, on escasseja.

INTERESOS HUMANS               

L’home des d’èpoques immemorials 
ha sabut treure benefi ci del Mediterrani 
d’una forma o d’un altra. Hui dia els que 
més ens benefi ciem de la mar som els que 
habitem en territori banyat per les seues 
aigües, com és el cas de la Comunitat Va-
lenciana. Per vore les maneres que té hom 
de treure profi t de la mar no cal anar-se’n 
molt lluny, ja que la nostra pròpia terra li 
treu partit de les formes següents:

La pesca: tot i que la Comunitat Va-
lenciana és un territori costaner, la pesca té 
econòmicament poca importància, degut a 
l’esgotament dels recursos i a l’utilització 

d’una fl ota envellida. Encara així, hi ha 3 zo-
nes pesqueres: al nord, trobem la que com-
prén les illes columbretes i ports com el de 
Castelló, Borriana o Benicarló; la zona cen-
tral que comprén ports com el de València 
i Gandia; i al sud la zona formada per els 
ports de Santa Pola, Alacant, Calp i Dènia. 

Referent al tipus de captures, les 
més importants són la sardina, la anxova, 
el polp o la llúcera.

El Transport marítim: no és massa 
important en comparació amb el terrestre 
i tan sols uns 6 ports d’uns vint que tenim 
al llarg de 434 km de costa tenen tràfi c im-
portant. El transport de passatgers cap a 
les illes Balears, principalment, es centra 
als ports de València, Alacant i Dènia. Pel 
que fa al transport comercial, els ports més 
importants i que més tràfi c tenen són el de 
València i el de Barcelona, tot i que altres, 
com el de Castelló, Gandia o Sagunt trans-
porten mercaderies pròpies de la seua 
zona.
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El Turisme: a la Comunitat Va-
lenciana el turisme és un dels factors 
econòmics més importants, però dins 
dels diferents tipus de turisme que té, 
el que més domina és el de platja, a zo-
nes com Peníscola, Benicàssim, Orpesa, 
Benidorm, Gandia o Altea. Aquest turis-
me està íntimament relacionat amb el 
Mediterrani i l’època estival, ja que és el 
període de l’any en que més podem dis-
frutar de tot allò que ens ofereix: unes 
platges netes, arenoses, amb aigües 
generalment tranquil·les i que poseixen 
“bandera Blava” moltes d’elles (signe 
inequívoc de la seua qualitat); una zona 
molt bona per la pràctica d’esports 
aquàtics com la vela, que tots els anys 
acull molts participants, entre ells el rei, 
i realitza importants competicions; la 
moto aquàtica, l’esquí aquàtic i, sobre 
tot, el submarinisme, amb el qual molts 
turístes gaudeixen de la biodiversitat 
que té  la nostra mar.

Ja hem vist alguns exemples de 
com el Mediterrani “ajuda” l’home a 
desenvolupar econòmicament el seu te-
rritori oferint-li bon clima, bones aigües 
i una gran biodiversitat, però, que fa 
l’home per agrair-s’ho?.

Fa uns quants anys l’home co-
mençà a sobreexplotar la mar, sense tin-
dre cura d’ella i és ara quan comencen a 
sortir un munt de problemes que si no 
fem res, les que més ho notaran seran 
les properes generacions.

SALUT DEL MEDITERRANI 
     
 

El Mediterrani és una de les con-
ques semi-tancades més contamina-
des del món, degut a que moltíssimes 
de les indústries situades a la vora del 
Mediterrani vessen tones dels seus re-
sidus tòxics directament a la mar, sense 
tractar-los prèviament. Aquestes indús-
tries utilitzen un gran ventall de sustàn-
cies químiques per fabricar productes 
doméstics i industrials (fertilitzants, di-
solvents, plastifi cants, etc..) que estan 
posant en una greu situació de perill a 
la zona mediterrània. El 80% de tota la 
contaminació que pateix el Mediterrani 
prové de les indústries situades als rius 
que desemboquen en aquest mar o al 
llarg de la seua costa. 

Els problemes més greus als que 
s’enfronta aquest mar són la contami-
nació per metalls, compostos orgànics 
resistents, plàstics, la presència d’olis i 
greixos en les aigües, la sobreexplotació 
pesquera i l’eutrofi tzació. El fi toplacton, 
o més conegut com “marea roja”, és 
probablement fruït de descàrregues de 
fòsfors i nitrògens. El Mediterrani rep el 
17% de la contaminació global per olis, 
sent les petroquímiques les responsa-
bles majoritàries.

Les zones costeres són les  més 
susceptibles d’eutrofi tzació, ja que re-
ben per una part l’aportació de nutrients 
d’origen antropogènic per part dels 
rius, i per l’altra els vessats d’aigües re-
siduals domèstiques i industrials direc-
tes a la mar. Es podria pensar d’entrada 
que resulta bo que les aigües tinguen 
molts nutrients, aixó facilitaria la vida a 
moltes espècies. Però, el problema resi-
deix en que si hi ha molts nutrients, les 
plantes i altres organismes creixen en 
abundància i, quan moren, es podreixen 
en les aigües. El procés de putrefacció 
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utilitza molt de l’oxigen 
que hi ha dissolt a l’aigua 
i aixó no és favorable per 
a la resta dels habitants 
d’eixes aigües. La putrefac-
ció fa que aquestes tinguen 
un aspecte molt lleig i que 

s’ómpliguen de pudor, disminuint així la 
seua qualitat i deixant al darrere un ecosis-
tema semi-destruït. 

Són exemples de zones sensibles a 
l’eutrofi tzació algunes llacunes, estuaris i 
bahíes semi-tancades com el Delta del Ebre 
i l’Albufera de València. 

En uns estudis de les aigües del 
nord-oest mediterrani s’han trobat que els 
nivells de plom són de 4 a 8 vegades més 
alts que els oceànics. També s’han trobat 
concentracions elevades de metalls com el 
zinc, el cadmi, el plom i el mercuri en els es-
tudis realitzats a les zones més contamina-
des, que són generalment les zones costa-
neres, ja que són les que reben els residus 
sòlids, el fem domèstic de les ciutats i el de 
les indústries.

El pitjor de tot és que els processos 
que tenen efectes nocius per a la salut i per 
al medi ambient van prosperant als països 
industrialitzats, i es troben emergint en els 
països del sud i de l’est del Mediterrani amb 
l’esperança de solucionar els seus proble-
mes económics.

EL CONVENI DE BARCELONA

En juny de 1972, en Estocolm i des-
prés de la Conferència de les Nacions Uni-
des sobre Medi Ambient Humà, es va con-
vocar una Reunió Intergubernamental a 
Barcelona del 28 de gener al 4 de febrer 
de 1975, a la qual van asistir 16 estats i la 
Unió Europea (UE). En aquesta reunió es va 
aprobar el PAM (Plà d’Acció per a la pro-
tecció i el desenvolupament del mar Medi-
terrani) i es sol·licità la preparació de tex-
tos per fer un conveni marc i 2 protocols. 
A l’any es va convocar a Barcelona del 2 al 

16 de febrer de 1976 una Conferència de 
Plenipotenciaris dels Estats riberenys, on 
es va aprobar l’anomenat “Conveni de Bar-
celona” (Conveni per a la protecció del mar 
Mediterrani davant la contaminació) i els 2 
protocols que l’acompanyaven, signats per 
14 Estats y la UE. 

Aquest conveni es va realitzar amb 
l’objectiu de prendre coneixement, tant a 
nivell individual com a nivell col·lectiu, de 
totes les mesures que fan falta per a pre-
vindre, reduir i combatre la contaminació 
del Mediterrani i protegir els essers vius 
que hi habiten. El seu àmbit d’aplicació 
s’extendeix a totes les aigües del mar Me-
diterrani, limitat per l’estret de Gibraltar a 
l’oest i per l’estret de Dardanelos a l’est. 

El conveni va entrar en vigor el 12 de 
febrer de 1978 i va designar les Parts Con-
tratants al Programa de les Nacions Unides 
pel Medi Ambient. Els membres o Parts 
Contratants (PC) d’aquest conveni són els 
paisos banyats per les aigües del Medite-
rrani i la UE.

Al Conveni de Barcelona s’estableix 
que totes les PC es comprometeixen a 
adoptar les mesures necessàries per res-
pectar els protocols, a informar-se entre 
elles en cas de que el Mediterrani sofrira un 
risc de contaminació, i a cooperar per fer 
sistemes de vigilància d’aquesta, per a tre-
ballar totes juntes en els àmbits de la tec-
nologia i la ciència i per a fer procediments 
que determinen la responsabilitat de cada 
part i les reparacions que s’han d’efectuar 
pels danys comesos per l’incompliment 
d’un dels protocols d’aquest conveni. 

A més a més, en cas de que les parts 
no es posen d’acord en la interpretació o 
aplicació de les parts estipulades en aquest 
conveni, s’ha creat un mecanisme per re-
soldre aquestes possibles controvèrsies.

Les funcions de secretaria per a 
l’aplicació d’aquest conveni les portarà a 
terme la PNUMA (Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient).
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ELS PROTOCOLS VAN SER ELS 
SEGÜENTS:

1. “Protocol sobre la prevenció 
de la contaminació causada pels ves-
sats desde els bucs i aeronaus o la in-
cineració en la mar”. (Barcelona, 16 de 
febrer de 1976).

Aquest protocol es va transcriu-
re quasi literalment del text del Conve-
ni de Londres, en el qual s’exposa que 
queda prohibit l’incineració en el mar de 
materials i el vessat de desfets o altres 
matèries, com ara petròli brut, mercuri, 
cadmi, plàstic, compostos organohalo-
genats, etc, exceptuant els desfets de la 
pesca, plataformes i altres estructures. 
El vessat de sustàncies com ara el plom, 
coure, níquel i determinants plaguicides 
només podrà efectuar-se amb un per-
mís previ específi c general de les auto-
ritats competents de la zona. Aquestos 
permisos només es podran concedir 
una vegada comprobats els següents 
factors: la matèria de que es tracta, 
la seua composició i característiques, 
l’emmagatzematge d’aquest residu , les 
caracterìstiques que presenta el lloc on 
es vol abocar, diverses consideracions i 
les circumstàncies generals.

2. “Protocol sobre la Coopera-
ció per a combatir en Situacions de 
Emergència la Contaminació causada 
per Hidrocarburs y altres Sustàncies 
Perjudicials”. (Barcelona, 16 de febrer 
de 1976).

Aquest té l’objectiu de mantindre 
i fomentar els plans d’urgència, fer vigi-
lància activa en la zona i ajudar en tas-
ques de salvament. 

3. “Protocol sobre la Protecció 
contra la Contaminació d’origen Te-
rrestre”. (Atenas, 17 de maig de 1980).

Té com a objectiu que les Parts 
Contratants adopten mesures apropia-
des per a previndre, reduïr i controlar 

les descàrregues dels rius, establei-
ments costers o qualsevol altra font de 
contaminació del Mediterrani desde te-
rra ferma. La zona d’aplicació d’aquest 
protocol comprén, a banda del propi 
mar, la seua conca hidrològica, les ai-
gües salobres i salines del litoral, inclo-
ent maresmes i llacunes litorals i les ai-
gües subterrànees. 

4. “Protocol sobre les zones es-
pecialment protegides i la diversitat 
biològica en el Mediterrani”. (Ginebra, 
3 d’abril de 1982).

Cada Part Contratan pot fer un 
llistat en la seua àrea de zones especial-
ment protegides (ecosistemes extranys 
o molt fràgils) i adoptar una sèrie de 
mesures per protegir i conservar la fau-
na i la fl ora en perill d’extinció o que es 
trobe amenaçada.

5. “Protocol per a  la protecció 
del mar Mediterrani davant la conta-
minació resultant de l’ exploració i ex-
plotació de la plataforma continental, 
del fons marí i del seu subsòl”. (Ma-
drid, 14 d’octubre de 1994).

Aquest apartat té l’objectiu de 
regular les activitats que s’encarreguen 
d’explotar o explorar el subsòl marí, el 
seu fons o la plataforma continental. 
A més a més estableix les normes que 
s’han de complir per a donar permís per 
fer aquestes activitats. 

6. “Protocol sobre la prevenció 
de la contaminació del medi ambient 
pels moviments transfronterers de re-
sidus perillosos i sobre la seua elimi-
nació”. (Esmirna, 1 d’octubre de 1996).

Aquest protocol exposa que que-
de prohibit importar, exportar i/o trans-
portar residus perillosos o tòxics desde 
els paisos de la Unió Europea als països 
no comunitaris.

El Conveni de Barcelona consti-
tueix la millor manera de lluitar contra 
la contaminació del Mediterrani a nivell 
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internacional. No obstant, 
el problema rau en que els 
seus membres no apliquen 
les mesures pertinents que 
supondrien una gran ajuda 
per al nostre mar que cada 
dia es troba més malalt.

FAUNA I FLORA: LES COMUNI-
TATS 

El nostre mar es també molt cone-
gut per la seua biodiversitat, tot i que al-
gunes espècies es troben en seriós perill 
d’extinció. Si puguerem vore l’interior de 
la mar, observariem que la fauna i la fl ora 
es troba distribuïda en diverses comunitats 
segons uns determinats factors, que princi-
palment són la llum, l’oxigen i els nutrients. 
Principalment distingim:

COMUNITAT DE COSTA ROCALLO-
SA POC PROFUNDA  

La situem a la zona infralitoral, on hi 
ha una temperatura d’entre 14ºC-18ºC i la 
llum és molt intensa.

Ací podem trobar multitut 
d’esquerdes on habiten molts organismes. 
Les aigües d’aquesta zona es troben molt 
oxigenades i la temperatura és superior a 
la de les capes inferiors, cosa que dona lloc 
a unes condicions òptimes per la heteroge-
neitat biològica. Respecte a la fl ora de la 
zona, com que la lluminositat és molt alta, 
observem la presència de vegetació que li 

agrada molt la llum, l’anomenada vegeta-
ció fotófi la. En relació als animals, aquestos 
presenten diversos mecanismes de defen-
sa, com la coloració críptica, que consisteix 
a adoptar el mateix color que el seu entorn, 
i el desenvolupament de pues verinoses. 
Entre les espèceis que hi trobem, del regne 
animal destaquem el tomaquet de mar (Ac-
tinia equina)  i la salpa (Sarpa salpa) i del 

Cystoseira mediterranea

Coralina elongata

Actinia equina oberta

Sarpa salpa
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regne vegetal la Corallina elongata i la 
Cystoseira mediterranea.

COMUNITAT DE COSTA 

SORRENCA POC PROFUNDA

Es troba en una part entre el me-
dilitoral i l’infralitoral amb la mateixa 
temperatura i quantitat de llum que la 
comunitat anterior. A primera vista sem-
bla inhabitada però en realitat hi viuen 
molts animals i plantes difícils d’observar, 
ja que es troben amagats sota la sorra o 
adopten el mateix color per camufl ar-se. 
Trobem animals tals com les petxines, els 
cargols, les sèpies i més invertebrats que 
conviuen soterrats. També s’adeverteix 
la presència de peixos plans, de ratlles, 
de lluernes, etc...que practiquen, la ma-
joria, la coloració críptica, bé per caçar, o 
bé per evitar ser caçat. Respecte a la fl o-
ra, hi ha fanerògames marines que ofe-
reixen amagatall i recursos a una gran 
quantitat d’invertebrats i peixos. Al-
tres organismes que podem trobar són 
l’escopinya gravada (Venus verrucosa), 

el rèmol empetxinat (Psetta  maxima) i 
el llenguado (Bothus podas podas).

COMUNITATS DE 

COVES I ESQUERDES

Ací ja ens trobem a la part infra-
litoral i la llum comença a ser menys in-
tensa, tot i que la temperatura roman 
com en les anteriors comunitats. 

Com el seu propi nom indica, el 
paisatge d’aquetsa zona es veu domi-
nat per un conjunt de túnels i gal·leries 
com a conseqüència de l’erosió marina i 
algums organismes excavadors. També 
trobem profundes esquerdes a les ro-
ques formades 

pel creixement de les arrels de 
les algues incrustades damunt i que 
donen habitatge a molts peixos i inver-
tebrats. Com que la llum és menys in-
tensa que en les anteriors comunitats, 
la fl ora es veu desafavorida i ho notem 
en que segons s’avança per l’interior 

Psetta maxima

Bothus podas podas

Epinepheus guaza

Peyssonnelia rubra
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d’una cova, la vegetació va 
desapareixent. Com que a 
l’interior de les coves no 
hi ha vegetació, el nivell 
d’oxigen és baix, al igual 
que la temperatura i els nu-
trients. Als túnels no passa 

això, ja que les corrents marines transpor-
ten oxigen i nutrients, cosa que dona lloc 
al desenvolupament de fl ora y fauna a les 
parets. Tant coves i túnels com esquerdes 
i desploms ofereixen característiques que 
ens porten a trobar espècies que els utilit-
zen només com a refugi ocasional i d’altres 
que desenvolupen la seua activitat quo-
tidiana dins, com les llagostes. Uns altres 
organismes que hi trobem, són els animals 
“cuc de closca” (Serpula vermicularis), es-
trella verda (Marthasterias glacialis) i el 
nero (Epinepheus guaza), mentre que en 
fl ora podem vore a la Peyssonnelia rubra.

COMUNITATS D’ALGUES DE POCA 
FONDÀRIA. 

També es troba a la zona infralitoral, 
on la temperatura es troba entre els 14ºC-
18ºC i la intensitat de la llum és mitjana-
baixa. En aquesta zona, degut a que no hi 
ha tants corrents marins i hi ha sufi cient 
llum, es troben les praderes d’algues i al-
tres plantes que rebosen vida marina per 
les característiques que ofereixen a la res-
ta d’essers marins. La llum juga un paper 
molt important, ja que és aquest factor el 

que provoca el progressiu reemplaçament 
de les plantes fotòfi les per les esciàfi les en 
atenuar-se aquesta. Trobem per aquesta 
zona algues verdes fermament arrelades 
al substrat i que la caiguda de les seues fu-
lles i posterior acumulació en el fons marí 
fan que aquest es torne fangós. Com ja 
hem comentat, aquestes praderies alber-
guen multitut d’espècies com ara blènnids 
de tota mena, gòbids, etc... Altres espècies 
que hi podem trobar són algues com les co-
letes (Caulerma prolifera), i animals com el 
plomall de mar (Spirographis spallanzani) i 
el burro de sorra (Gobius cruentatus).

POSIDÒNIA OCEÀNICA

Es tracta d’una fanerògama aquàti-
ca que va evolucionar a partir d’una planta 
terrestre. Poseix un rixoma de color ma-
rró, del qual ixen fascicles de fulles d’1cm 
d’amplària, allargades i de color verd.

La seua fl or presenta una infl ores-Caulerma porlífera

Gobius cruentatus

Spirographis sapallanzani
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cència verda, sense pètals i és difícil de 
vore. Aquesta és hermafrodita i l’ovari 
té un estigma denticulat i envoltat de 3 
estambres. Quan es fecunda es desen-
volupen les vulgarment conegudes “oli-
ves de mar”, que són el fruït on es troba 
la llavor en forma de gra.

El seu nom se’l van posar en ho-
nor a Posidó, deu del oceans. 

Habita al Mediterrani, ja que és 
una espècie endèmica i, per tant, només 
la podem trobar ací, entre la superfície i 
els 50m de profunditat. 

El seu origen s’esdevé, en primer 
lloc, amb l’acumulació de matèria orgà-
nica al fons de les conques, per a que 
les plantes que posteriorment arriba-
ran, puguen arrelar bé. Després, algues 
com la Caulerpa prolífera i altres petites, 
s’encarregaran, amb els seus rizoides, 
de mantindre els sediments per deixar el 
sòl preparat per l’arribada de la posidò-
nia. Per últim, aquesta es desenvolupa, 
i els seus rizomes comencen a crèixer 
horitzontalment amb una mitjana de 5 a 
10 cm per any.

Els seus rizomes també poden 
desenvolupar-se verticalment, facilitant 
així la sedimentació, ja que aquestes 
“mates” d’arrels retenen la sorra que 
transporten els corrents marins.

Quan manca la sedimentació, la 
pradera de posidònia s’afona, perquè 
els rizomes abans esmentats no tenen 
on agafar-se i, llavors, la pradera o una 
part, desapareix.

Aquesta planta, tot i que no ho 
parega, realitza diverses funcions:

• La més important és que ac-
túa com la major font d’oxigenació de 
les aigües del Mediterrani. Això és així 
perquè, com la majoria de vegetals, 
realitza la funció clorofíl·lica, alliberant 
a les aigües mediterrànies entre 4 i 20 
litres d’oxigen al dia per m2, i del qual 
es benefi cien, sense cap dubte, la resta 
d’essers vius que hi habiten.

• Fa també la funció d’hàbitat per 
a molts éssers vius. Les praderes de po-
sidònia, amb els seus llargs fi laments, 
actuen com a “boscos aquàtics”, que 
oferixen protecció per als animals, les 
seues cries i els seus ous de possibles 
depredadors. Tant és així que podem 
trobar peixos com la dorada, el mero, 
les lubines, els sargos i els salmonets en 
la seua època d’alevins. A més a més, és 
un dels llocs triats per les sèpies, les es-
trelles de mar i els cavallets de mar per 
a procrear, potser perquè les fulles són 
llargues i ofereixen certa intimitat.

Una sola posidònia també ofereix 
hostatge a les seues fulles i al rizoma, 
on podem trobar-nos amb animals com, 
per exemple, briozoos, foraminífers, bac-
teris, protozoos i fongs que serveixen 
d’aliment a crustacis i mol·luscos, o amb 
plantes epifi tes com les algues verdes, 
roges i pardes. La fotografi a adjunta ens 
mostra els éssers que habiten una fulla 
de posidònia.

• Actua com aliment de peixos 



com la Sarpa salpa, 
d’equinoderms, como ara 
el Paracentrotus lividus, o 
de crustacis com l’Idothea 
hectica. Tots tres ramone-
jen les seues fulles, deixant 
unes mosegades identifi ca-

tives.

• Protegèixen la costa de l’erosió, 
perquè les seues llargues fulles frenen una 
mica l’oleatge impedint així que la platja es 
quede sense sorra.

Una funció pareguda tenen les “pilo-
tes de mar”, eixes boletes de color marró 
que ens trobem sovint per la platja Aques-
tes són una barretja de restes de rizoma de 
posidònia amb sorra de la platja, que com 
a conseqüencia de l’oleatge i del seu arro-
segament pel fons de la mar, ha agafat eixa 
forma de boleta. La seua presència ens in-
dica que, amés de que hi ha una pradera 
de posidònies prop, les aigües on s’hi troba 
estan netes, així que podriem dir que ac-
tuen com a un bio-indicador de l’estat de 
les nostres aigües. Malgrat això, les auto-
ritats municipals pensen que són brutícia 
per a les nostres platges i les lleven de les 
costes amb màquines de neteja, desco-
neixent per complet la gran funció que fan: 
evitar que la sorra se’n vaja de la platja i 
donar habitatge a molts invertebrats. Així 
que no són brutícia, sino que formen part 
de l’ecosistema de les nostres platges.

Tot i el gran benefi ci que fan a les 
costes, les praderes es troben amenaçades 
per una sèrie de perills:

• La contaminació de l’aigua a tra-
vés del vessat de residus industrials i agra-
ris fa que aquesta es torne tèrbola i difi -
culte el pas de llum cap al fons per a que 
vegetals, com la posidònia, pugen realitzar 
la seu funció clorofíl·lica i puguen, entre al-
tres coses, oxigenar les aigües.

• La pesca il·legal d’arrastre, amb la 
qual els baixells arranquen les fulles i els ri-
zomes de la posidònia, devastant així molts 

m2 de praderes de posidònia. Aquest tipus 
de pesca es considera il·legal en practicar-
la a més de 50 m de profunditat, arrassant 
amb les praderes i els peixos de grandària  
mínima que s’hi refugien.

• L’ancoratge de baixells damunt 
praderes de posidònia, destroça prime-
rament les posidònies que es troben per 
sota i, després, les capes de sediments on 
s’agafen els rizomes d’aquestes.

• La construcció d’infraestructura 
marítima, com espigons, ports o la cons-
trucció de platges artifi cials.

Per tal de conservar una espècie tan 
representativa del Mediterrani, única en el 
món i, per damunt de tot, benefi ciosa per 
a les nostres aigües i platges i, en conse-
qüencia, per a la nostra economia basada 
en part en el turisme que ofereixen les nos-
tres, caldria plantejar possibles solucions 
cara als perills que li afecten:

• Proposar altres mètodes de pesca 
menys agresius amb l’ecosistema de fons 
marí.

• Evitar abocar residus a la mar i, sino 
es pot fer, per lo menys tractar-los perquè 
fagin el menor mal possible.

• Els baixells haurien d’intentar atu-
rar-se, sempre que es poguere, en altres 
llocs que no fosin praderes de posidònies.

En aquest cas, la millor solució per a 
salvar les praderes de posidònia resideix en 
l’educació de la gent envers aquest tema. 
Cal que la gent conega el benefi ci que re-
porta aquesta planta al Mediterrani, allò 
que la perjudica i li fa malbé, i, sobre tot, la 
importància que té conservar i respectar, 
no sols la posidònia, sino també qualsevol 
element de la natura.

COMUNITAT PERCORAL·LIGEN

Ens trobem ja a la zona circalitoral, 
on el factor temperatura roman constant 
respecte de les comunitats anteriors i la in-
tensitat de la llum ja és baixa. Aquesta co-
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munitat és la que dona peu a l’aparició d 
la comunitat coral·ligen, i es tracta d’un 
conjunt d’estatges amb molta riquesa 
biològica, on les algues que els formen 
adopten posicions estratègiques vers 
la intensitat de la llum que hi arriba a 
aquests indrets. 

Podem trobar a més  plantes com 
la boina    (Codium bursa), mentre que en 
animals trobem a la llima escatosa (Lima 
lima) i el Peix de Sant Pere (Zeus faber).

COMUNITAT CORAL·LIGEN 

Aquest coral·ligen està caracterit-
zat per la presència de moltes algues cal-
càries que es benefi cien de l’atenuació 
de la llum, ja que açò deixa fora de com-
bat a altres algues que podrien fer-li la 
competència. Inclús entre elles compe-
teixen pels recursos de la zona i, més es-
pecífi cament, per aconseguir la màxima 
quantitat de llum possible, pel que no 
dubten en recobrir a les seus congène-
res distribuint-se en plans horitzontals. 

Ací viuen briozous, esponges, ventalls 
de mar (gorgònies) de molts colors di-
ferents: roig, taronja, rosa, etc... També 
trobem altres organismes del regne ve-
getal, com el Plocamium cartilagineum, 
i de l’animal, l’estrella amb potes espi-
noses (Ophiothrix fragilis) i el moll reial 
(Apogon imberbis).
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Codium bursa

Zeus faber

Plocamium cartilagineum

Ophiotrix fragilis

Apogon imbrebis
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COMUNITAT DE 
CORALL VERMELL

També a una zona 
entre l’infralitoral i el cir-
calitoral, on la llum és prou 
baixa i la temperatura es 
troba entre els 14ºC-16ºC, 

trobem la preciada comunitat de corall 
vermell, la principal atracció dels subma-

rinistes. La trobem a un lloc on apenes hi 
ha algues com a conseqüència de l’escassa 
llum que hi ha, en zones d’esquerdes, coves 
i túnels, i és ací on aniden molts briozous, 
esponges i poliquets. Altres organismes 
que podem trobar són l’anèmona groga 
(Parazoanthus axinellae) i la xuclà (Labrus 
bimaculatus).

Aquest organisme resulta d’un gran 
valor econòmic, ja que s’utilitzat en el mer-
cat per a la fàbrica, principalment, de joies 
i el seu preu es relaciona directament amb 
el grossor de les branques i el seu color 

clar. Hui dia s’arrepleguen 60 tones per any 
de coral roig, tot i que només s’aprofi ta una 
petita part. 

COMUNITAT DE LA ZONA 

INTERMAREAL

Es  tracta d’una zona on la llum és 
intensa i la temperatura es troba entre els 
14ºC-18ºC. És una zona que tan prompte 
està en contatce amb l’aigua com ho deixa 
de estar, cosa que es deu a les marees. 
En aquesta zona, els animals que habiten 
s’han adaptat a viure d’aquesta manera i 

per això presenten mecanismes mitjançant 
els quals són capaços de retindre l’aigua 
dintre seu mentre no estiguen en contacte 
amb l’aigua de mar. Els peixos, per la seua 
banda, es veuen obligats a moure’s a altre 
lloc mentre les ones van i tornen. 

A les zones on bateguen les ones 
no hi ha tants organismes com a les zones 
on el contacte amb l’aigua és continu i no 
es pateix l’agressivitat de les ones. Altres 
organismes que hi podem trobar són els 
mejillons que anomenem (Mytilus gallopro-
vincialis) i el cran morú (Eriphia verrucosa).

COMUNITAT PELÀGICA 

A la zona que es troba entre el infra-
litoral i el circalitoral, on la llum és modera-
dament alta i la temperatura es mante en-
tre els mateixos graus que les comunitats 

Parazoanthus axinellae

Mytilius galloprovincialis

Labrus bimaculatus
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anteriors, trobem la comunitat pelàgica. 
Aquesta està formada per organismes 
que no hi viuen a un substrat o sobre el 
fons, sino nedant o surant en mar obert 
o damunt la plataforma continental i que 
viuen amb independència d’allò que pu-
gua oferir el fons marí, tot i que de ve-
gades el visiten. Aquests organismes 
ens mostren una potent musculatura 
per mantindre’s molt de temps nedant 
o surant dins l’aigua fent la seua vida, 
una coloració fosca per la part superior 
per confondre’s amb el fons i clara per 
sota per confondre’s amb la claretat de la 
llum. Exemple, el peix lluna (Mola mola) 
i la Pelagia noctiluca. Trobem altres es-
pècies gregàries, que s’ajunten per acon-
seguir un grau major d’efi càcia a l’hora 
de protegir-se i buscar aliment, com és 
el cas dels bancs de peixos. Altres, per 
contra, viuen sols i realitzen la seua vida 
sense la contínua presència dels seus 
congèneres. 

La comunitat que es contrapo-
saria directament a la pelàgica seria la 
bentònica, la qual està formada per or-

ganismes estretament lligats a allò que 
ofereix el fons marí.

COMUNITAT DE FONS BATIAL

Per últim ens trobem a una zona 
entre els 200m i els 3.000m de profun-
ditat, l’anomenada zona batial. Ací la 
pressió és molt elevada, la temperatura 
és baixa, la llum inexistent i hi ha una es-
cassesa d’oxigen i nutrients molt gran, 
pel que no és una zona molt rica biològi-
cament parlant. Tots aquest factors han 
condicionat molt la forma de viure dels 
organismes que poblen aquesta zona, 
obligant-los ha desenvolupar adapta-
cions molt característiques, com ara la 
sustitució dels ulls per altres mecanis-
mes d’orientació per sons, ja que en la 
més absoluta oscuritat no servix de res 
tindre  ulls;el desenvolupament de bo-
ques amb una trampa a  l’obertura que 
atreu a la presa; la bioluminiscència, la 
creació de llum per intimidar als depre-

dadors, la coloració fosca de la superfí-
cie per confondre’s en l’oscuritat, etc...
Altres organismes que trobem per açí 
són la Virgularia mirabilis i la garota de 
fons (Echinus acutus).

Pelagia noctiluca

Mola mola

Echinus acutus
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ILLES COLUMBRETES

És un arxipèlag 
d’origen volcànic situat 
a 52 km. de les costes 
de Castelló de la Plana. 
Aquest conjunt d’illes està 

format principalment per 3 illes: “La fora-
dà”, que rep eixe nom perquè presenta un 
enorme forat en una part; “La Ferrera”, la 
més abrupta de l’arxipèlag i segona en di-
mensions; i “L’illa Grossa”, la més gran de 
totes i en la qual es pot veure la vora del 
cràter que la ha format, d’aproximadament 
1 Km d’amplada. A més, aquesta illa, habi-
tada per guardes i biòlegs encarregats de 
protegir 

les illes, ofereix el punt més elevat de 
tota l’agrupació insular, amb 67 m d’alçada, 
on es troba el far. A banda de les illes prin-
cipals, trobem a la preifèria un pitó volcà-
nic, l’anomenat “Carallot” o “Bergantín”.

En 1988, les Columbretes foren nom-
brades Parc Natural, regulant i controlant 
d’aquesta manera les activitats pesqueres 
i d’oci en la zona.

Geològicament parlant, aquestes 
illes presenten una morfologia peculiar, 
fruït de l’acció del vent i l’abrassió mari-

na. També els estrats que mostren les illes 
i els cúmuls de basalt que s’observen en 
el “Mascarat”, una de les petites illes del 
conjunt de “L’illa Grossa”, ens revelen les 
succesives erupcions volcàniques que hi ha 
hagut.

En la superfície de les illes, podem 
trobar plantes adaptades a les dures condi-
cions que imposa el medi marí, com el “Fe-
noll Marí” o el “Algazul” (Mesembryanthe-
mun nodifl orum). També trobem algunes 
espècies fl orals, com el “Capblanc” (Lobu-
laria marítima columbretensis), la Sosa fi na 
o les dues varietats de malves: l’arborea, de 
zones humides, i la mauritànica, que es tro-
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ba per tot l’arxipèlag.

En relació al regne animal, les que 
més criden l’atenció són les gavines, com 
la “patigroga”, o la “Gavina d’Audouin” 
(Larus audouinii), fàcil de reconèixer per 
les seues potes verdes oliva i la         pun-
ta del seu bec negre. També hi ha altres 
animals que són més petits, passant in-
advertits pels visitants, com la sarganta-
na de columbretes (Podarcis hispanica), 
l’escorpí, o les 8 espècies d’insectes ex-
clusius de les illes, com el Tentyria pazi.

Però sovint l’ecositema que més 
agrada i capta l’atenció de molts subma-
rinistes és l’ecosistema marí, el qual ofe-
reix diversos ambients, a causa de factors 
abiòtics, com la llum, l’hidrodinamisme i 
la profunditat.

A l’ambient més proper a la super-
fície, trobem tot un seguit d’escletxes i 
parets verticals que ens recorden el seu 
origen volcànic. Hi habiten espècies di-
ferents de crancs, anèmones i equino-
derms propis d’aquest ambient. 

Si continuem cap al fons, a mesura 
que disminueix la llum i augmenta la pro-
funditat, trobem que els vegetals de les 
parets i les escletxes es van substituint 
paulatinament per mol·luscos, esponges, 
anèmones i briozous com el “encaje de 
Venus”. 

Trobem en el fons detrític, a més 
de precioses Pinna nobilis, grans blocs de 
roca que donen suport a una gran diver-
sitat d’espècies entre les quals trobem el 
corall vermell.

I al fons més profund trobem una 
espècie d’alga endèmica, l’anomenada 
Laminaria rodiguezi, i altres espècies 
com l’escorpa o les llagostes.

Pel que fa a l’home, es pot vore 
per la superfície de les illes restes 
d’antiga activitat humana, com són els 
ciments de les cases que poblaven an-
tics pescadors, els punts d’amarratge 
que s’observen en totes les illes, un 
cementeri i, sobre tot, el far que s’alça 
en “L’illa Grossa” i que es va cons-
truir a mitjà segle XIX. El fet de que en 
1975 el far s’automatitzara, va acabar 
amb la presència humana, afavorint 
l’asentament de noves espècies.
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El 1580 es va descobrir un antic 
temple dedicat al déu Serapis, prop de 
Pozzuoli, a la badia de Nàpols (Itàlia). 
En el segle XVIII ja se sabia que el tem-
ple havia sigut construït en terra ferma, 
després havia sigut inundat pel mar i, 
més tard, havia eixit fora del mar.

Charles Lyell, que va ser pro-
fessor i amic de Charles Darwin, va 
observar el 1830 que les seues colum-
nes mostraven orifi cis realitzats per 
mol·luscos marins, la qual cosa provava 
que el temple havia estat submergit. Sir 
Charles Lyell va fer molt més que això. 
L’any 1830 va publicar el seu llibre Princi-
pis de Geologia. Hi exposa la seua doctri-
na de l’actualisme, que va ser l’inici de la 
moderna geologia. L’actualisme afi rma que 
tant els fets geològics del passat com els 
actuals tenen causes semblants, i que per 
mitjà de la física, la química i la biologia pot 
comprendre’s la història geològica de la Te-
rra.

Respecte al temple de Serapis, 

Lyell afi rma: “este famós monument de 
l’antiguitat subministra una prova inequí-
voca que el nivell relatiu del mar […] ha 
canviat dos vegades en Pozzuoli, des de 
l’era cristiana, i que cada moviment, tant 
d’elevació com de subsidència (afonament), 
ha excedit els vint peus”.

Recentment, s’han fet estudis deta-
llats sobre les variacions del nivell del mar 
al Mediterrani. N. C. Flemming, el 1969, va 
donar compte dels resultats de l’exploració 

de llocs del món clàs-
sic situats a la vora del 
Mediterrani occidental. 
De 55 monuments es-
tudiats, dos han sigut 
elevats, 27 s’han man-
tingut al mateix nivell, 
i 26 han sigut submer-
gits. 

La conclusió és 
que el nivell del mar no 
ha variat signifi cativa-
ment.

Temples       a la Mediterrània
L’enigma de les columnes del temple de Serapis a Pozzuoli
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“Hi ha vents molt característics en 
el nostre litoral Mediterrani, però durant 
els mesos d’estiu, a les Balears i a la  cos-
ta oriental de la Península, és molt fre-
qüent que s’establisca un règim de brises 
conegut com a brisa de mar: bufa vent de 
terra durant la nit i vent de mar durant el 
dia, amb períodes de calma total a l’ortus 
i a l’ocàs. La brisa de mar, prou bonan-
cenca, té la major intensitat al migdia o 
a primera hora de la vesprada. El terral o 
vent de terra sol ser més fl uix pel fet que 
el contrast de temperatura entre mar i 
terra és menor durant la nit.

Els vents de component nord més 
notables a les costes mediterrànies són 
la tramuntana i el mestral, encara que el 
seu camp d’acció preferit siguen les zones 
més septentrionals: la Costa Brava i l’illa 
de Menorca. Les característiques princi-
pals d’estos vents són: baixes temperatu-
res, sequedat de l’aire, cels clars i fortes 
ratxes. Un altre vent molt característic i 
conegut a la zona oriental i sud-oriental 
és el llevant, particularment freqüent al 
març, i de juliol a octubre. Es presenta 
normalment amb intensitat moderada, 
que arriba a força 6, o més (escala Beau-
fort), només en poques ocasions. El lle-
vant bonancenc (força 4), quan s’acosta 
a les nostres costes reforçat pel monsó 
mediterrani alça marejada a la costa sud, 
des de València fi ns al mar d’Alborán. 
Quan hi ha una situació de temporal, este 
vent pot bufar amb força entre Castelló 
i Almeria, arribar als 30 nucs i, de vega-
des, als 50 (temporal dur).

Els vents del sud són poc fre-
qüents al Mediterrani Occidental. Estos 
vents coneguts com migjorn (migdia a 
Balears) transporten aire sec i càlid; la 

seua velocitat sol oscil·lar entre els 7 i 
15 nucs (força 3 o 4), i alça marejol al 
sud de les Balears.

En les ocasions que arriba força 
6 arriba a alçar forta marejada però 
d’escassa duració. Els vents del segon 
quadrant (sud-est) són secs i càlids, i es 
coneixen al litoral com a xaloc. La força 
d’estos vents no sol arribar a més dels 
3 o 4 graus Beaufort excepte algunes 
ratxes que arriben a força 5. L’estat de 
la mar, per tant, no passarà de mareja-
da i, si arribara a forta marejada, per 
anar carregada, seria en àrees xicote-
tes i de manera transitòria.

Un altre vent, no molt freqüent 
al Mediterrani, però que pot presentar 
greus conseqüències per al bon estat 
de la mar, fi ns i tot més que altres que 
tenen pitjor fama: són els vents de po-
nent. La majoria de vegades que bufa 
oest pur és durant els mesos d’hivern. 
A la part oriental de la península i a Ba-
lears no arriba a ser mai tan fort, arriba 
només als 5 o 6 graus

Beaufort, i molt rarament als 7.”

F. Candela.

Vents       predominants
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Les dos              vores
Els 46.000 km de litoral banyen 

les costes de molts països a un 

costat i a l’altre. En la costa nord, 

Espanya,França, Itàlia, Croàcia, 

Albània, Grècia i Turquia. En la costa 

est, Líban, Síria i Israel, i en la costa 

sud, Egipte, Líbia, Tunísia, Algèria i 

Marroc. Estos països presenten en 

l’actualitat situacions econòmiques, 

demogràfi ques, socials, etc. molt 

distintes, a pesar de la  proximitat.

La patera (Ella baila sola)

Mirando fi jamente se ha quedado

a la orilla de un lago que une dos continentes,

ahora es sólo cuerpo y mente,

su corazón se ha quedado en el barco

donde no cabe más gente y maldice su 

suerte,

no sabe que ha burlado a la muerte,

que el barco que zarpó cargado de ilusión

no pudo resistir sin capitán y sin timón.

Pensando claramente,

hoy ha juntado todo lo que han ahorrado

sudor de muchas frentes.

Ya tiene sufi ciente,

pero ha llegado con el tiempo pegado,

ya se irá en el siguiente y maldice su suerte...

y maldice su suerte...

ahora entiende que el mundo se divide en 

una mitad,

que si llegas vivo te devolverán,

que si llegas muerto sólo eres una noticia 

más, una noticia más,

y maldice su suerte,

no sabe que ha burlado a la muerte

y maldice su suerte... y maldice su suerte...

Els primers contactes.Transmissió 
de l’agricultura, la ramaderia i els 
metalls

Des del punt de vista històric, s’ha de tindre 

en compte que el Mediterrani, fi ns als grans 

descobriments del s. XVI, era, junt amb les 

civilitzacions asiàtiques, el centre cultural, 

econòmic i polític més important, ja des del 

neolític, etapa en què s’innova la ramaderia i 

l’agricultura; a través de les seues aigües es 

van transmetre coneixements, productes i 

descobriments. Les zones pioneres van anar 

canviant d’un costat a un altre de les seues 

costes: fenicis, grecs, romans, àrabs, etc. Des 

del punt de vista polític es van formar imperis 

que van comprendre diferents  territoris al seu 

voltant, de diferent extensió i domini. 

“El neolític de les coves amb ceràmica decorada 

és una cultura que unifi ca, en un determinat 

moment, tota la  ribera del Mediterrani 

occidental, amb una difusió marcadament 

marítima: són molt rars els jaciments que es  

troben més enllà de 50 km del mar. El grup 

valencià es trova més pròxim al sicilià que al de 

l’Ebre o Andalusia, indici que les relacions per 

mar van tindre un paper més destacat que les 

terrestres. L’origen oriental s’imposa,
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van produir en una zona que va del nord 

d’Iraq a Israel i que des d’este bressol 

es van difondre per totes les bandes. 

Estem davant d’una onada de civilització 

i també  probablement de poblament 

oriental arribat sobretot per mar, que té 

lloc entre el 5000 i 4000 a. C.”

 Miquel Tarradell: Història del País Valencià. 

Edicions 62, 1988.

L’EXPANSIÓ DEL NEOLÍTIC

L’EXPANSIÓ DEL NEOLÍTIC 

DES DE L’ORIENT

Mentres les innovacions del neolític 

arribaven a la península Ibèrica, a 

l’altre costat del Mediterrani s’estaven 

utilitzant nous materials que introduirien 

importants canvis. Estos materials són 

els metalls, primer va ser el coure, 

després el seu aliatge amb l’estany, el 

bronze, i més tard el ferro. La necessitat 

de metalls donarà lloc a la primera gran 

ruta comercial a través del continent 

europeu i del Mediterrani.

Tresor de Villena (1000 a. C.)

“Des del 2000 fi ns al 1500 a. C. es 

produïx un corrent de civilització molt 

marcat que anava de l’est al ponent del 

Mediterrani.

Els navegants degueren tindre un paper 

destacat. L’increment de la navegació 

està demostrat, entre altres fets,

pel poblament de les illes de mar endins 

abans inassequibles: Mallorca, Menorca 

i Sardenya. Va ser la via a través 

de la qual es va difondre la tècnica 

metal·lúrgica inicial, i probablement el 

culte de la deessa mare i els ritus dels 

soterraments col·lectius.”

 

Ceràmica Stentinello de Capo Alfi eri-
Calàbria, Italia 5000 a. C.

Recipient amb decoració cardial de la cova de 

l’Or-Beniarrés, Alacant. 4800-4400 a. C.
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Miquel Tarradell: Història del 

País Valencià. Edicions 62, 

1988.

“La generalització de les 

ferramentes de metall 

permet millors collites 

i un augment de l’excedent, cosa que 

provoca nous canvis en la societat: una 

major especialització de les tasques en 

les aldees i un canvi en les creences, ja 

que tots no han de dedicar-se a l’obtenció 

d’aliments. L’excedent que s’obté necessita 

protecció i apareix un grup de guerrers, 

que va adquirint prestigi i poder. Les aldees 

es convertixen en ciutats i sobretot els 

intercanvis comercials comencen a ser 

importants a través de noves rutes.”

Els perills del mar
Al voltant del mar Egeu naix la cultura grega. 

Este poble ha passat a la història com el 

creador de la fi losofi a i la ciència modernes 

i el govern democràtic de les seues ciutats, 

que serà la base del pensament occidental. 

Era, entre altres coses, un poble de guerrers, 

comerciants i marins, veurà el mar no sols 

com un vehicle de comunicació sinó com 

un lloc difícil de dominar, un ens viu poblat 

de fi gures divines, davant la voluntat i 

els desitjos del qual, positius o negatius, 

l’home res podrà fer: déus, sirenes, nimfes, 

ciclops, omplin la literatura d’este poble 

que apareixen arreplegats en obres com la 

Ilíada o l’Odissea, ambdós d’Homer. També 

seran els protagonistes de les primeres 

grans batalles marines de la història.

“La vinent parada d’Ulisses va ser en l’illa 

d’Èol, el rei dels vents. Este, a diferència 

del Ciclop, era amable i gentil amb les 

visites. Als viatgers els va convidar amb 

rics aliments i els va abrigar amb bones 

robes, i els va preparar també tous llits 

per a dormir a la nit. També els va fer una 

xicoteta festa en el seu honor. L’endemà, 

en el moment d’acomiadar-se, va fer dos 

coses. Primer va entregar a Ulisses una 

bossa que contenia tots els vents roïns. 

Després, els va saludar diverses vegades 

amb la mà, ordenant al mateix temps als 

vents bons que espentaren l’embarcació i 

l’orientaren bé, per la bona ruta.

Ulisses vigilava atentament el 

desenvolupament del viatge. Però, com 

estava molt cansat, es va adormir, després 

de recolzar el cap en els braços.

Mentre ell dormia, els seus companys, 

creient que en la bossa que li havia donat Èol 

havia molt d’or, la van obrir per a repartir- 

se’l. I l’única cosa que van aconseguir va 

ser que els vents roïns alçaren les ones 

i desviaren la nau de la verdadera ruta, 

emportant-se-la qui sabia on. Èol, al veure 

allò, es va enutjar moltíssim i no va voler 

ajudar-los més. Així que van haver de 

continuar remant amb totes les seues 

forces... Però les ones van ser més fortes 

que les forces dels remers i la nau es va 

afonar. Ulisses va ser l’únic sobrevivent.”

 Reelaboració de l’Odissea.

A més de les difi cultats naturals de la 

navegació, hi ha un altre perill en el mar: 

la pirateria, que ja existía en l’època grega; 

però és en l’edat moderna quan adquirix 

una major importància. És una alternativa 

al comerç en alguns casos, en uns altres 

és una forma de debilitar l’enemic; tots els 

estats la practicaven.

Els més coneguts seran els germans Barba-

rossa, cristians renegats al servici dels turcs. 

Ells, junt amb altres com el famós Dragut, 

seran un malson per als vaixells i les costes, 

i propiciaran la construcció d’un rosari de 

torres defensives en la costa mediterrània. 
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La pirateria i el segrest (del qual tenim 

un exemple en la fi gura de Cervantes), 

seran un dels grans negocis del segle 

XVI. Una coalició d’estats cristians 

intentarà frenar durant algun temps el 

poder turc i la pirateria, en la batalla 

de Lepant (1571), encara que els seus 

efectes no seran defi nitius.

“L’activitat dels pirates catalans en el 

nord d’Àfrica es va convertir en una 

cosa freqüent, i alternaven les costes de 

Tunísia amb les del Marroc i Algèria, en 

funció de les amistats o enemistats de 

cada moment.

Els límits entre comerç, pirateria i 

robatori han sigut sempre molt difícils 

de defi nir i precisar, i més en aquells 

temps en què certes formes de pirateria 

tenien caràcter legal. Alguns noms 

catalans de l’època formen part de la 

“gloriosa” llista de la pirateria mundial: 

Guillem de Castellnou, que va annexar 

la costa alacantina a la Corona d’Aragó, 

Conrad de Llançà, càstig de la costa 

berber, Roger de Llúria, turment dels 

Anjou, Galceran Marquet, Romeu de 

Corbera, Bernat de Vilamarí i molts 

altres.” Isabel Blanco del Piñal. Fundació 

el Legado Andalusí.

“El set de juny a Talamone, Barba-rossa, 

després d’haver-se apoderat tot el que 

quedava per agarrar, va fer traure de la 

seua tomba el cos de Bartolomeo Pereti 

i exposar-lo enormement mutilat, tallat 

en trossos (...) cent cinquanta turcs van 

anar fi ns a un castell en la muntanya i 

van tornar amb desenes de captius (...) 

A l’illa de Giglio Barba-rossa va fer 632 

presoners i va ordenar tallar el cap a 

tots els il·lustres del lloc (...) A Lipari els 

van oferir 15.000 ducats; ells van exigir 

30.000 més doscents jóvens i dos-

centes xiques (...) l’assetjament es va 

prolongar deu dies (...) la ciutat va ser 

saquejada i incendiada (...) en la catedral 

els geníssers van trobar alguns ancians 

hòmens i dones «els van agarrar, els 

van despullar per complet i els van 

obrir vius; i feien açò simplement per 

a traure la fel. Quan els preguntem per 

què infl igien unes crueltats tan grans, 

ens van respondre que eixa fel posseïa 

grans virtuts.»” 

Jacques Heers: Los berberiscos. Ed. 

Ariel, 2003. P. 66-67.

Torre de l’Almadrava –1520-1560 (Dénia)
Torre Tamarit –s. XVI– (Santa Pola)

Relacions a través del mar
Cap al s. VII a. C. els grecs i fenicis 

busquen llocs cada vegada més llunyans 

on assentar-se i aconseguir matèries 

primeres (metalls) i aliments, i es tracen 

les primeres grans rutes del Mediterrani 

seguint els corrents marins costaners,  

donant lloc a una aculturació en els 

pobles peninsulars.

En esta època s’establixen constants 

de la navegació que es mantenen fi ns 

a l’època contemporània: els vaixells 



tindran diferent forma, 

tipus de vela, nombre i 

distribució de remers, 

però sempre serán de poc 

tonatge comparat amb els 

actuals.Tampoc es podia 

navegar en totes les èpoques de l’any, 

l’hivern en concret era particularment 

perillós. 

¡Els contactes que van iniciar grecs i fenicis 

van arribar a un gran desenvolupament 

amb els romans, ja que van crear un imperi 

al voltant del Mediterrani, al qual van 

anomenar Mare Nostrum i van establir la 

capital a Roma.

En la Roma d’August, la població s’acostava 

al milió de persones, era la seu dels 

emperadors, la cort i l’administració i, 

essencialment, una ciutat paràsita. Una 

ciutat que s’alimentava del potencial humà 

i la riquesa d’Itàlia i de les nombroses 

províncies que constituïen l’Imperi Romà. 

D’Hispània els romans obtenien cereals, 

oli, vi i saladures, els tres últims amb 

gran prestigi en els mercats de Roma.

També explotaven or d’Astúries, plata de 

Sierra Morena, coure de Riotinto i mercuri 

d’Almadén.També obtenien esclaus i cavalls. 

Importava productes manufacturats cars 

com teixits o orfebreria. El comerç es 

realitzava a través  de les vies romanes i 

de ports com Tarraco, Cartago Nova i Gadir.

Durant l’edat mitjana i moderna, en el 

Mediterranis’utilitzaran els vaixells de vela 

triangular , llatina, tradicionals, millor per 

als vents variables, junt amb els de vela 

quadrada , propis d’Europa occidental, més 
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 Torre Tamarit –s. XVI– (Santa Pola)

Mosaic s. I d. C.



apte, per a vents més regulars. La unió dels 

dos tipus de vela és el que s’usarà en la 

caravel·les , cosa que permet aprofi tar al 

màxim tot tipus de vents.
Trevor Cairns: Europa descubre el mundo. Ed. 

AKAL, 1991

COMERÇ VALENCIÀ EN EL SEGLE XV

Durant el segle XV València és la principal 

ciutat cristiana de la Península Ibèrica 

amb més de 75.000 habitants. Continua 

amb el seu comerç exterior tradicional de 

cabotatge pel litoral català i rosellonés, junt 

amb Sicília, Sardenya i Nàpols. També amb 

Granada i el nord d’Àfrica, el qual comença 

a ser monopolitzat per mudèjars valencians 

i jueus nord-africans en contacte amb 

conversos de València.

S’organitza una línia regular entre 

València i Damasc-Beirut- Alexandria per a 

l’exportació de teles amb escala a Mallorca.

Es convertix en el port per on ixen els 

productes castellans i aragonesos com 

fruites seques, llana, mobles o blat. El 

comerç italià de llarga distància, entre el 

Mediterrani i l’Atlàntic comença a revitalitzar 

les costes valencianes al convertir-se en 

lloc de pas obligat de viatgers genovesos 

i galeres venecianes que fan la ruta de 

llevant a Bruges. Els agents comercials i les 

naus d’estes línies regulars trobaven en les 

escales a València productes variadísims 

com sucre, arròs, esclaus, grana, fi l de seda 

per a l’anada i -teles de luxe, cereals i llana 

per a la volta.

En resum, València passa a ser un gran 

centre de redistribució de mercaderies de 

diferents procedències i ven, a més, els 

productes de la seua agricultura de regadiu 

i de la seua artesania.

Les relacions entre els pobles no sempre 

van ser pacífi ques, el mar Mediterrani 

va ser escenari de la primera gran 

batalla naval de la història. Hem de 

retrocedir a l’antiguitat i situar-nos 

a Grècia en l’enfrontament entre 

perses i grecs. 

LES GUERRES MÈDIQUES - 

BATALLA DE SALAMINA (480a.C.)

Durant la campanya contra Grècia 

mampresa pel gran rei Xerxes en 480 

a.C. i després d’aniquilar Leònides i 

els seus espartans en el congost de 

les Termòpiles, els perses molt més 

nombrosos, van ocupar l’Àtica i van 

destruir Atenes, la població de la 

qual havia fugit a l’illa de Salamina. 

Falla Reis Catolics de  SillaFalla Reis Catolics de  Silla  Falla Reis Catolics de  Silla - 129

Elaboració pròpia
Llotja de la Seda de València.
Fruit i símbol del comerç del segle XV. 

Trirreme grega. 
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Però la fl ota grega romania 

resguardada en els estrets 

que separen l’illa del 

continent, i, quan les naus 

perses van penetrar per 

ells, van ser completament 

derrotades, la qual cosa va 

provocar la retirada dels asiàtics i els seus 

aliats.

Al llarg de l’edat mitjana i moderna va 

haver-hi altres enfrontaments entre els 

pobles de les vores del Mediterrani per a 

dominar les seues aigües. Els motius eren 

diversos però hi havia una constant: el mar 

com a mitjà de comunicació i transport i el 

desig de dominar les seues rutes.

Les antigues rutes terrestres d’Àsia 

arribaven al Mediterrani oriental, 

transportant productes necessaris per a 

l’economia i des d’allí es transportaven a 

Europa occidental, sobretot a través de les 

rutes marítimes. Per este motiu les costes 

orientals en mans dels musulmans des 

del s. VII seran escenari de lluites per al 

seu control entre els diferents regnes tant 

cristians com musulmans, i s’establiran 

aliances i guerres, a vegades entre els 

seguidors de la mateixa religió, a vegades 

entre seguidors de religions distintes.

“L’islam és per tant, la circumstància històrica que a 

partir del s. VII ha funcionat com a unifi cadora del 

vell món. Entre estes totalitats densament poblades, 

Europa en sentit ampli, les àfriques negres i l’extrem 

orient, manté els passos crucials i viu de la seua 

profi tosa funció d’intermediari. Ningú pot circular 

per allí sense el seu consentiment o tolerància.”

Braudel, 247, op. cit.

“En la matinada del set d’octubre de 1571 els 

cristians van tardar més de tres hores a desplegar-

se a l’entrada del golf de Lepant amb fort vent 

contrari i van tancar els turcs que, ancorats en el 

golf, no havien fet res per a impedir-ho. A pesar 

d’açò, el cap de l’armada turca, Alí Paixà, va atacar 

i va aconseguir destruir alguns navilis cristians. Però 

Joan d’Àustria, cap de l’armada de la Santa Lliga, va 

detindre l’atac, va contraatacar i va destruir les naus 

enemigues, inclosa la Sultana, nau de l’almirall turc. 

Cinquanta galeres turques van ser past de la fl ames 

o afonades i cent cinquanta preses per assalt; els 

capitans i les tripulacions supervivents van ser fets 

presoners. Es van cremar allí mateix un centenar de 

navilis per no poder traure’ls a mar obert i emportar-

se’ls. Els turcs van deixar 30.000 morts i cinc mil 

presoners, mentre que 15.000 captius espanyols i 

italians van ser alliberats. Els cristians ploraven a set 

o huit mil morts”.

Jacques Heers: Los berberiscos. Ed. Ariel, 

2003, p. 94.

Expansió mediterrània de la Corona d’Aragó. 

Gravat italià que mostra el golf i el port de 
Lepant. 
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Els turcs (de religió musulmana) havien 

conquistat Constantinoble el 1451, 

s’havien fet amb el control de tota la 

vora oriental i meridional, enfrontant-

se als cristians en les guerres i atacant 

les seues costes, com hem vist en la 

pirateria. Els cristians van formar una 

Lliga Santa (ciutats italianes, monarquia 

hispànica, papat) per a detindre el seu 

avanç enfrontant-se en una batalla 

que es pretenia decisiva per ambdós 

bàndols: la batalla de Lepant.

De La gran victoria naval en el 

Mediterráneo (per José Ramón 

Cumplido Muñoz)

Junt amb les rutes comercials i els 

enfrontaments continuen des de la 

prehistòria els intercanvis culturals 

i artístics. Les ciutats italianes des 

del s. XIV són centres redistribuïdors, 

fi nancers (Gènova i Venècia),  artístics 

i culturals (Florència, Milà, Pàdua, Siena 

i Roma). Hi ha incomptables mostres 

d’esta infl uencia.

¡

Galiassa veneciana d’aprox. 1560

 Socarrat valencià 

Última Cena. Joan de Joanes, 1560. Procedix 
de l’església de Sant Esteve. València 

Última Cena. Leonardo Da Vinci, 1495/98. A 
Santa Maria delle Grazie. Milà 
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Som una Falla de Silla

som la millor comissió

som la Falla Reis Catòlics

 visca la nostra comissió

sí senyor, sí senyor, 

Reis Catòlics la millor. 

Som poquets però molt bons,

farem festa per al carrer

lluiran nostres falleres 

i la nostra comissió 

sí senyor, sí senyor,

Reis Catòlics la millor

Lletra: Antonio Benaches

Música: José María Rodríguez

     José Alberto Blázquez

Himne       de la Falla
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La Falla 
Reis Catòlics de Silla 

agraeix als seus 
anunciants en aquest 
moment tan complicat 

de crisi, 
la seua col·laboració

i el seu esforç 
en el llibret, 

perquè  sense 
la vostra ajuda 

no haguera pogut 
ser realitzat.

Moltes gràcies
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Discotecas móviles
Sonorizaciones y alquiler de sonido

Espectáculos
Parques infantiles

Bodas
Cumpleaños

C/ Albal, 21 - 3ª
46470 - Catarroja (Valencia)

Móvil 629 673 970
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Perruqueria 
M A R I

ESPECIALITATS: 
Metxes - Replegats

Postiços Fallera
Vine i canvia la teua imatge

C/ Miramar, 16 baix
46460 SILLA (Valencia)

Tel. 96 120 26 67
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Rambla Independencia,  6 B
Telf. 96 120 17 18

S I L L A
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LUIS TUCCI

Plaza Poble, 9

Tel. 96 121 64 82

46460 SILLA (Valencia)
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FERRETERIA CABAÑES
TORNILLERIA EN GENERAL

PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO
MOSQUITERAS

BARRAS PARA CORTINAS
CERRAJERIA

SISTEMA DE OSMOSIS
y todo lo relacionado con la ferretería en general.

Gran Canaria, 34 - MALVARROSA - Tel. 96 371 42 24
San José, 5 - SILLA - Tel. 96 121 23 59

Reyes Católicos, 11 bajo - SILLA - Tel. 96 120 32 00
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MEDICA

Rambla Independencia, 10
46460 SILLA (Valencia)

Telf. 96 120 2614
medica@opticalia.es

felices falla
s
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pastisseria

bon gust
Elaboració artEsana

Catering per a tot tipus 
d’events (falles, comunions, 

batejos, aniversaris…)

SEGUEIX-NOS 
A FACEBOOK!!!

	
C/	Blasco	Ibañez	7,
Silla	(Valencia)
Tlf:	961201873
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Calle Reyes Católicos, 25. SILLA
Tels. 96 121 06 51  -  636 18 75 57

Lunes a viernes 10-13.30 y 17-20 h
Sábados 10- 13.30 h.

FEBRERO Y MARZO
 OFERTAS 

EN ESTERILIZACION  E  IDENTIFICACION CON MICROCHIP

• uñas de gel
• falleras
• maquillajes
• fotodepilación
• coloración Elu-
men

CITA PREVIA: 96 321 81 77
C/. Pere El Ceremoniós, s/n.

S I L L A
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La Falla 

Reis Catòlics de Silla 

vos desitja que passeu

unes

Bones Falles
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