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Estem?
Estarem?

Estàvem?

On estàvem? On estem? On estarem?
Com érem? Com som? Com serem?

Enguany, la nostra comissió compleix quaranta anys, i és 
moment de parar un poc. Cal eixir de la rutina del dia a 
dia que ens consumeix tot el temps i mirar arrere per veure 
com estàvem a començaments dels anys huitanta, quan 
es va crear la nostra comissió, com estem ara i tractar 
d’imaginar com estarem en el futur, d’ací a deu, vint o 
trenta anys.

On estarem? Què ens oferirà el futur?

I arribem al tercer volum del llibret d’enguany, un volum 
dedicat al futur, al nostre futur més pròxim: els xiquets i 
xiquetes de la comissió infantil. Aquest volum és per a ells.

Ací podreu conéixer la comissió infantil. Coneixereu les 
nostres representants infantils, les quals, i per primera 
vegada en la nostra comissió i també al poble, seran dos 
germanes bessones les falleres majors infantils. I com no, 
també coneixerem la falleta infantil.

Un altre aspecte important és que intentarem que els nostres 
xiquets gaudisquen d’aquest llibret. Ells han participat en 

l’elaboració, fet del qual ens sentim molt orgullosos. Volem 
que gaudisquen llegint-lo i fent els jocs i passatemps.

Esperem que volums com aquest inciten als més menuts a 
la lectura i que els ajude a conéixer i voler la festa tant com 
la volem els majors.

3vol.
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Natalia García Garrido
2 Desembre 2019

Nagore Torrella Piera
14 Abril 2019

Gonzalo Alonso Martínez
25 Juny 2019
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Setembre de 2018. Comença tot.
Proclamació. Explosió d’emocions

amb les paraules de mare i germana,
 i, no pot faltar, la poesia de la iaia.

Les tres dones més importants
em sorprenen fent-me plorar.

 
Al novembre la presentació.
Sent com el meu cor batega 

al ritme de la melodia “francesa”.
Sorpresa! Clara i Neus em fan l’exaltació.

Paco, Cristina, Andrea, ja estem nomenats!
Ens fonem en una abraçada, per sempre retratats.

Parpellege i al 2019 estem.
La pintà d’escuts, com sempre, al febrer.

El meu carrer ple de fallers.
Música, rialles... quan agafaran els pinzells?

No tenen bones idees. A la setmana següent
volen tornar a pintar-lo, anant amb un dissolvent.

Parpellege i ja estem a Falles!
Cavalcada, pregó, disfresses,
jocs, albades, sopars, orquestres,
premis, passacarrers, ofrena,despertades...
I, en un tres i no res, en un no parar,
veus els teus monuments cremar.

Però torne a parpellejar
i ja estem en el bus camí del besamans
de les set comissions tots els representants,
les falleres majors de Silla i Junta Local.
Parpellege una altra volta, i ara sí,
ja és desembre i donem pas al 2020.

Sóc Pepe i ha sigut un plaer i un orgull
ser el vostre president.

va ser Pepe Pérez Costa
Així President Infantil 2019
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I el 2019 era el meu any, un any especial, emocionant, que 
començava amb la meva presentació, una presentació en la qual 
al costat del piano s’escrivia també la partitura del meu somni. 
Somni que ha marcat el ritme al costat de tres persones que 
han sigut la clau fonamental perquè, com dic, enguany fora 
màgic. I aquestes tres persones que han marcat el ritme al meu 
costat són el president infantil, Pepe, la fallera major, Cris, i 
com no, el president, mon tio Paco, que ha seguit en el càrrec 
per a poder compartir-ho amb mi. Estic feliç, molt feliç d’haver 
pogut compartir el meu any amb ells, perquè junts hem escrit 
la melodia d’un exercici meravellós que ha culminat en una 
explosió de música amb la qual ha acabat aquest meravellós 
regnat... I dic meravellós perquè tot començava en la meva 
presentació, una presentació que els fallers volgueren que 
tractara sobre la música, ja que jo toque el piano i pensaren 
que m’encantaria. i sí que ho encertaren. Jo eixia de dins d’un 
piano, va ser un dia màgic, ja que les dos amigues, Clara i Neus, 
les actuals falleres majors infantils, van posar la guinda i em 
feren l’exaltació perquè la meva presentació fora única. 

Clara, Neus: gràcies!!! :)

va ser Andrea Arcís Ruiz
Així Fallera Major Infantil  2019
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Des d’aquest dia ja era oficialment la fallera major infantil i 
els actes se succeïen. Acabades les presentacions va arribar el 
dia de l’exaltació. Ens ajuntàrem totes les falleres majors de les 
comissions de Silla. Després, presentacions internes, berenars, 
menjars, arreplegades, fallers d’honor… i s’acostava el mes de 
març, la cavalcada del pregó que iniciava les Falles. M’ho vaig 
passar genial, tirant caramels, joguets i veient com tots els 
xiquets em demanaven coses. Va ser molt bonic. 

A partir d’ací ja van ser setmanes intenses: exposició del ninot, 
lliurament de recompenses i mentre arribava la setmana gran 
tinguérem festa, festa i més festa…Concurs de parxís i truc, 
concurs de paelles, playbacks, discomòbil, fins que va arribar 
el dia que em pintaren l’escut a la porta de la casa dels meus 
iaios; estava feliç!

I arribava la recta final de les Falles, el dia 15, quan anàrem a 
recollir el ninot indultat. Que bé que ho vaig passar, millor dit, 
que bé que ho passàrem tota la comissió, embolicats de música, 
rialles, cants i balls. En acabant ens n’anàrem a la falla a posar 
el ninot i deixar-ho tot preparat perquè l’endemà passara el 
jurat. I va arribar el dia 17, el lliurament de premis i a més des 
del balcó de l’ajuntament; va ser molt emocionant veure com 
cantaven i ballaven, tant se’ns feia el premi que ens donaren, 
perquè no deixaren de cantar i la xaranga de tocar.
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I s’acostaven els últims dies de la setmana fallera, havia passat 
molt, molt de pressa, però el 18, el dia de l’ofrena, quin moment! 
Recorde entrar a la plaça i lliurar la cistella de flors, estava 
molt nerviosa i alhora molt emocionada. I va arribar la nit, la 
vaig gaudir al màxim, no volia anar-me’n a dormir, perquè ja 
s’acabava la setmana fallera. Però faltava el dia de la cremà, 
entre llàgrimes cremem la falla i les gotes de pluja feren més 
trista la nit... encara que no acabava tot ací. Hi havia més actes, 
amb els premis del llibret, proclamacions, presentacions. Ara, 
escrivint el meu any i recordant tots el que he viscut, recorde 
tots els moments especials que he tingut la sort de gaudir, 
perquè m’he emocionat, he plorat, he sentit, he viscut, era 
el meu moment. Ma mare em va dir que disfrutara de tot i 
que deixara que el meu cor bategara amb força al ritme de la 
melodia màgica, perquè quan arribara l’acte final poguera mirar 
arrere amb orgull i estar satisfeta del que he viscut, amb la 
certesa que així d’EFÍEMERA I ÚNICA és la nostra festa.

I una vegada acabat l’any i plena de bons records i d’emocions, 
vull dir a Clara, Neus i Laura que òbriguen el seu cor de bat a 
bat i disfruten de la millor festa del món, les Falles! Ara a per 
les Falles del 2020!
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Encara que sou bessones
no us paregueu gens ni cap,
si no ho saben les persones
d’allò no se’n van a adonar.

Clara, a tu com a Andrea,
ta amiga i predecessora,

la Música és una idea
que portes abellidora.
Desfilar serà la glòria

al ritme de clarinet,
ompliràs el cor d’eufòria

sentint el teu instrument.
Gimnàstica rítmica fas,

fruïxes amb els companys
perquè t’agrada entrenar

tant amb els d’ara o els d’anys.
El joc que tu prefereixes

és el de la nit de pijames,
a les cosines no deixes

dormir amb les fortes rialles.
És perquè és escandalosa,
i es contagia a tot el món,

per ser tan apegalosa
en poquet més d’un segon.

De la mateixa manera
que rius, també plores fàcil,
perquè estàs com l’Albufera,
tan plena d’aigua versàtil.
El Palmar és per a tu
sinònim de festa plena,
gaudeixes com en ningun
poble de qualsevol mena.
Quan vas pel llac a la barca
o jugues pels seus carrers,
et sents com si fos monarca,
regina de mariners.
Pel València Club de Futbol
tens sense dubte passió,
et dugueren un baló
amb firmes dels jugadors.
Guanyar la Copa del Rei
fou l’any passat t’alegria,
valencianista de llei,
la rata penada et guia.
Qualsevol siga un bon dia
i el vas a poder gaudir,
en tan bona companyia,
quant et vas a divertir!

Ma Amparo Pina Alcañiz

a la fallera Major Infantil
Vers Clara Peris Rubio
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Ets tu la més moreneta
de les germanes bessones,

captivadora xiqueta,
de la falla, capitanes.

T’agrada molt l’atletisme
perquè ets un no parar,

cremes el teu organisme
com el cosir i cantar.

També ets del València fan,
anàreu amb el pare a vore’ls

a Barcelona jugar
en el Camp Nou a tots ells.

Al mateix temps ets pasota,
sembles quedar-te tranquil·la,

eixa dualitat es nota
quan es descarrega la pila.
És preciós el teu somriure,
alegra a tot el qui s’acosta

a tu per anar a viure
qualsevol marxa proposta.

Compagines els estius:
uns dies a Montanejos,

altres a El Palmar on vius
en família els festejos,

encara que enguany no podreu
estar junts ací a la falla
perquè allí és president
el cosí, de la xicalla.
La iaia Amparin, viatgera,
anar i vindre tindrà
als costats de l’Albufera
fins que acabe la Cremà.
Vens d’una estirp molt fallera,
pares, oncles i cosins
són portadors de solera
de les bandes i faixins.
Mònica, una de les cosines
Fallera Major de Silla,
en les festes josefines
regnarà com tu a la vil·la.
Mai havien tingut dues
alhora representants,
de segur que faran cues
per admirar tals diamants.
Orgullosos heu d’estar
de que seguisca el llinatge,
vos esperen rellevar,
sou família d’homenatge!

Ma Amparo Pina Alcañiz

a la fallera Major Infantil
Vers Neus Peris Rubio
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La comissió amb la col·laboració 

de José López “Selfa”
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Falla Infantil 2020
Explicació

De nit els llunàtics mirant pel telescopi les estreles
s’imaginen que cadascuna d’elles és un Sol amb els seus planetes,

i que més enllà hi ha encara més llunes i més estreles,
i més llunàtics que com ells pensen si hi haurà més planetes.

Un filòsof llunàtic no pot deixar de pensar,
què fa tanta gent per la Lluna amunt i avall?
Qui són? D’on venen? Què pretenen alcançar?
Què tenim a la Lluna que allà baix no hi ha ?

Baix a la Terra no queda pam de terreny sense rajolar,
fins la Lluna l’especulació immobiliària ha arribat.

Tots busquen desesperats un cràter que poder comprar
Per fer-se un xalet amb jardí i piscina on nadar.

En Silla ja no queda cap carrer, ni plaça, ni solar
a on una falleta valenciana poder plantar.

Al ritme que anem les carpes haurem de posar
en un tros de Lluna que encara no estiga emprat.

De la Terra a la Lluna totes les xiquetes i els xiquets
volen anar els uns pedalejant i els altres en patinet.
Hi ha també qui vol pujar a l’astre en un coet,
o muntats dalt d’una carcassa del pirotècnic Caballer.

Fins la Lluna l’olor a pólvora ha aplegat
i els llunàtics cap avall miren tots bocabadats
la festa que per tota València hi ha en març,
i tots morts d’enveja volen a la nostra terreta baixar.

Un cel descobert i pur deixa veure una Terra plena
de música, de llum, de foc, de màgia que enlluerna
els ulls del jove llunàtic que envejós observa
la festa que allí baix de nit i de dia tot ho enredra.  

Els viatgers busquen en la Lluna noves aventures,
més enllà dels seus cràters i de les seues dunes.
Tots volen fer viatges interplanetaris a través de l’espai
i aplegar a llocs a on ningú ha arribat mai.

Lázaro San Miguel Bravo
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Els turistes actuals ja no saben a on anar,
no hi ha cap indret de la Terra que no estiga en Instagram.

Ara a la Lluna tots volen pujar
per fer-se fotos amb les que poder fanfarronejar.

Per als llunàtics els bípedes terrestres són essers estranys
que es passen la vida mirant el mòbil, quin guirigall!

Fent-se un muntó de fotos i comentant en xarxes socials
si feia pudor o no l’últim pet que s’han tirat.

Al camping Clar de Lluna han penjat el cartell,
ja no cap ningú més, està tot complet!

Ple de gom a gom de pares i de xiquets
que no paren de fotre ni saben estar-se quiets.

Els xiquets a la Lluna també juguen al baló
a l’hora de la sesta, per a tocar els collons!

Xuten la pilota cada vegada més fort
sense deixar dormir ni descansar un poc.

El Tio Bigot a la Lluna se’n va de campament
perquè la pasta no li aplega per anar-se’n de creuer.
Els xiquets en el cotxe van cantant i contents
mentre que Sento pensa si tindrà o no prou calés.

Pasqualet s’ha alçat de matí per anar-se’n a buscar
un cràter buit on la seua canya poder llançar.
És ja quasi migdia i només ha pogut pescar
una bona cuita de cervesa i cassalla per a variar.

Els xiquets de la Lluna al col·legi no van,
passen els matins als carrers jugant i ballant,
cantant cançons que els fan de dia somniar
i viatjar per tot l’Univers amb els ulls tancats.

Hui toca fer la bugada i després la roba estendre
aprofitant un satèl·lit en desús del passat segle.
La xiqueta estén dos o tres pantalons tan curtets
que quan se’ls fica li deixen les natges al descobert.

3vol.
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Una dita lunar diu que abans d’obrir-se en flors
tots els jóvens llunàtics comencen sent capolls,

que busquen amb l’ajuda de l‘aigua i del Sol
una marciana rebonica a qui donar tot el seu cor.

Un enamorat a la seua xica la Lluna ha regalat,
ella prefereix un regal amb un poc més de trellat.

El jove de la seua volguda amada s’ha excusat,
perquè tots els cacaus al bar ja s’havia gastat.

Al ritme que anem caldrà construir una autovia
per poder anar a la Lluna de nit i de dia.

Els magnats de les obres ja veuen el negoci:
ficaran un peatge a les nostres hores d’oci.

A la Lluna no vages si no portes diners
que voràs moltes coses i no compraràs res.

Si no portes ni un duro i vas al caixer,
recorda-te’n de traure diners per a mi també.

La Lluna és un temple ple d’éssers estranys
que a la Terra pugen i baixen, venen i van.
A València han vingut quatre llunàtics enguany
per gaudir de la festa i les Falles més que mai.

Quan s’acaba la festa i a la Lluna van de retorn
pels prismàtics miren el que queda de fum i de foc,
va tirant masclets el que està al mig del tot
i la xiqueta se’n porta una pilota de record.

I feliç i content també torna el caragol
perquè ha vist a Mestalla que Gameiro per fi ficava un gol.
L’altre de fotos de la festa n’ha fet un muntó.
Esperem que baixen prompte a disfrutar del nostre món.

Lázaro San Miguel Bravo
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German Aguilar Fresneda
Ariadna Albert Puchalt

Raquel Alcacer Ots
Alex Alcoy Cortes

Alex Alfaro Galera
María Alfaro Galera

Diego Alonso Martínez
Gonzalo Alonso Martínez

Gonzalo Álvarez Cantarero
Aitana Antón García

Rubén Aparici Castilla
Yaiza Aparici Castilla

Andrea Arcís Ruiz
Miguel Arias Gil

Paula Asencio Gamino 
Eva Ballester Donet

Juan José Ballester Donet
Izan Baño Giner

María Dolores  Barbena Ortiz
Adrián Cano Zurita 
Lucia Cano Zurita

Daniela Castillo Fresneda
Oliver Castillo Fresneda

Alba Chardi López
Alex Chardi López

Uxue Cifuentes Boudjema
Carles Córdoba Martin

Denis Crespo Hoyos
Diana Cuellar Martínez

Candela Domínguez Rodríguez

Vega Domínguez Rodríguez
Aroa Fernández  Cortes
Carlota Forner Martínez
Valentina Forner Martínez
Leyre Francés Olmo
Antonio Fuertes Gamero
Sandra García Calatayud
Alba García Galera
Hugo García Galera
Natalia García Garrido
Inés Gil Fernández
Sara Gil Fernández
Cesar Gil Román
Iker Gil Román
Jairo Gómez Sánchez
Marta Gómez Sánchez
Blanca Herrera Martínez
Hugo Herrera Martínez
Carla Herreros García
Marta Hurtado Fournier
Coral Iborra Sáez
Jacqueline Iborra Sáez
Claudia Igual Guillem
Iraia Jiménez Esteban
Inés Liñana Alcaide
Sara Liñana Alcaide
Mario Llacer Esteban
Saúl Llacer Esteban
Ainara Maeso Balaguer
Lola Magallo Correoso

Infantil
Comissió



23

Paula  Magalló Cortés
Sergi Martí Hurtado

Nerea Martínez López
Abraham Martínez Piera

Arantzazu Martínez Piera
Paula Maria Mayo Peinado
Erika Menargues Martínez

Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnación

David Monge De La Encarnación
Héctor Montero Rodríguez
Marcos Montero Rodríguez

Alex Moreno Ballester
Javier Moreno Ballester

Gloria Sofia Moreno Hernández
Sara Melissa Moreno Hernández

Claudia Murria Serrano
Sara Murria Serrano
Alba Narváez Agudo
Izan Narváez Agudo

Irene Navarro Molina
Lucia Olmo García
Sergi Olmo García
Águeda Oltra Bou

Alba Ortega Martínez
Ainhoa Pacheco Pérez

Izan Pacheco Pérez
Maia Palomares Rubio

Tomàs Palomares Rubio
Lorena Parra Nascimiento

Joaquín Pavón Morales
Yaiza Pavón Morales

José Pérez Costa
Eva María Pérez Zomeño

José Miguel Pérez Zomeño
Unai Peris Gasco
Clara Peris Rubio

Neus Peris Rubio
Darío Primo Pérez
Naira Primo Pérez
Arantxa Puerto López
Héctor Puerto López
Adriana Raga Marcilla
Noelia Redondo Vaquerizo
Héctor Reviejo Sánchez
Vera Reviejo Sánchez
Leo Rodríguez Lara
Daniela Rodríguez Simarro
Martin Rodríguez Simarro
Juan Román Giner
Carolina Romero Martínez 
Cristina Romero Martínez
Andrea Ruano Moya
Llatzer San Miguel Zaragoza 
Roser San Miguel Zaragoza
Lucia Sánchez Martínez
Paula Sánchez Núñez
Laura  Sánchez Pérez
Paula Sánchez Pérez
Aránzazu Sánchez Piera 
Laura Sandemetrio García
Julia Sanramon Giménez
Ángela Sevilla Gutiérrez
Catherine Tarazona Alba
Alba Tomàs Domingo
Nagore Torrella Piera
Adrián Vázquez Esteve
Marcos Vázquez Esteve
Samuel Verdejo Navarrete
Duna Verdú Moyano
Candela Vila González
Greta Vila González
Francisco Javier Villena Sánchez
Valeria Villena Sánchez
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Ariadna Albert Puchalt
Adrián Cano Zurita

Vega Domínguez Rodríguez
Leyre Francés Olmo
Alba García Galera
Coral Iborra Sáez

Sara Liñana Alcaide
Inés Liñana Alcaide

Agueda Oltra Bou
Alba Ortega Martínez

Tomàs Palomares Rubio
Maia Palomares Rubio

Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio

Arantxa Puerto López
Noelia Redondo Vaquerizo

Vera Reviejo Sánchez
Martin Rodríguez Simarro
Carolina Romero Martínez 

Roser San Miguel Zaragozà
Paula Sánchez Núñez

Aránzazu Sánchez Piera
Ángela Sevilla Gutiérrez

Candela Vila González

de PlayBack
Grup
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Estem?
Estarem?

Estàvem?

Ariadna Albert Puchalt
Coral Iborra Sáez
Leyre Francés Olmo
Agueda Oltra Bou
Maia Palomares Rubio
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Carolina Romero Martínez 
Roser San Miguel Zaragozá
Claudia Monge de la Encarnación
Aránzazu Sánchez Piera
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Foto cedida per Pedro J. Picazo
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Els presents guardons deuran ser confirmats per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera notificarà per carta si l’han concedit

atorgats per JCF a la nostra comissió InfantilGuardons

Julia Sanramon Giménez
Izan Baño Giner

Daniela Castillo Fresneda
Hugo García Galera

Claudia Igual Guillem
Hugo Martínez Paredes
Javier Moreno Ballester

José Miguel Pérez Zomeño
María Alfaro Galera

Valeria Villena Sánchez
Eva María Pérez Zomeño

Marina Álvarez Cantarero
Laura  Sánchez Pérez
Andrea Ruano Moya
Yaiza Pavón Morales

Joaquín Pavón Morales
Maia Palomares Rubio

Lucia Olmo García
Juan José Ballester Donet

Saúl Llacer Esteban

d’Argent Infantil
Bunyol

d’Or Infantil
Bunyol
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Una vesprada de novembre ens vam reunir al nostre casal 
amb les nostres representants infantils per a fer-los l’entrevista 
personal per al llibret, però abans de començar, per a calfar 
motors i així poder conèixer un poc més als nostres representants 
vam decidir fer un xicotet qüestionari. Així que si teniu curiositat 
per saber com són, sols haveu de continuar llegint.

Què preferiu, la brusa o la indumentària valenciana?
Clara: Indumentària valenciana.
Neus: Indumentària valenciana.

Quin és el vostre color preferit per a teles de faller/a?
Clara: Taronja. 
Neus: Blanc.

Què preferiu, la plantà o la cremà?
Clara: La plantà.
Neus: La plantà.

Què preferiu, un castell o una mascletada?
Clara: Castell.
Neus: Castell.

Quin és el vostre menjar preferit de falles?
Clara: Paella.
Neus: Paella.

Definiu amb una paraula el que són les falles per a 
vosaltres.
Clara: Úniques.
Neus: Especials.

Des de quan sou fallers/es?
Clara: Des que vaig nàixer.
Neus: Des que vaig nàixer.

Sempre de la mateixa falla?
Clara: Sí.
Neus: Sí.

Què preferiu, les despertades o els passacarrers?
Clara: Despertades.
Neus: Passacarrers.

Canviarieu alguna cosa de les falles?
Clara: No, m’agraden com són.
Neus: No, estan bé així.

les nostres representants
Coneixem



29



30

Clara i Neus són falleres des del bressol. Volgudes per tota la 
comissió, tenen l’amor i la passió per les falles inculcades des 
de ben menudes, ja que tota la seua família ha sigut d’aquesta 
comissió i alguns d’ells han tingut l’oportunitat de representar-
la ja. Però aquest any és el seu, i junt a Laura i Paquito 
representaran a la seua comissió en el seu 40 aniversari. Peró 
anem a conèixer-les un poc més...

Clara és una xiqueta tímida, però una vegada agafa confiança, 
no para de parlar pels colzes. És simpàtica i divertida, enamorada 
de la música, ja que toca el clarinet i també fa gimnàstica 
rítmica. És molt amiga dels seus amics i amigues i mai deixa de 
costat ningú. I una de les coses que la destaquen és el riure tan 
contagiós que té. Ací vos deixem una entrevista que li hem fet 
perquè la conegueu un poc més. 

S’acosten ja les falles que tant esperaves. Quin moment 
és el que més t’agrada i què esperes amb més il·lusió? I el 
que no vols que arribe?

La presentació, perquè vull ficar-me el traje i vull començar a 
representar a la meua comissió. I el moment que no vull que 
arribe és la cremà, perquè es crema la falla i de segur que 
ploraré... i no vull plorar.

Què és el que més t’agrada de les falles? I què destacaries 
d’aquesta comissió?

El dia dels premis, els passacarrers, dinar en la falla, els berenars, 
l’exposició del ninot... I d’aquesta comissió ho destacaria tot.

Què és el que més t’agrada fer quan vens al casal?

Jugar amb els meus amics i amigues.

Per primera vegada a la historia de la falla tenim dos 
falleres majors infantils. Què significa per a tu representar 
a la falla? I compartir el regnat amb la teua germana?

És una responsabilitat i un somni fet realitat amb moltes 
il·lusions. És una cosa molt especial.

a Clara
Coneixem
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Estem?
Estarem?

Estàvem?

Per què volies ser fallera major infantil? I a qui li agrairies 
que el teu somni es complisca?

Perquè la majoria de la meua família ha representat a la falla i 
jo volia formar part també, però he de dir que jo no sabia que 
anava a ser-ho, m’apuntaren els meus pares de sorpresa. 

Li ho agrairia a la meua família i als meus amics i amigues.

Aquest any el compartiràs amb Laura i Paquito. Com creus 
que serà?

M’ho vaig a passar molt bé, no em vaig a avorrir i de segur que 
va a ser un any inoblidable.

3vol.



32

Per a tu què són les falles?

Per a mi són com tindre una segona casa on hi ha molta 
alegria, felicitat, innocència i il·lusió.

Quin tratje t’agrada més, el del segle XVIII o el del segle 
XIX?

El del segle XVIII.

I si parlem d’adreços i pintes. Quines prefereixes? D’or o 
plata?

D’or.

Què diries als xiquets i xiquetes perquè s’animen a conèixer 
a la falla i que s’apunten?

Que en aquesta falla no et van a deixar mai apartat o 
apartada, de segur que fas amics i amigues. Que es divertiran 
molt i que serà com la seua casa.

I per finalitzar, ens agradaria que dedicares unes paraules 
a la teua comissió infantil.

Espere que estiguen al meu costat en tot moment, i que de 
segur que m’ho passaré molt bé amb ells i elles, i espere que 
gaudim molt.
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Neus és un terratrèmol de xiqueta, no para quieta ni un sol 
segon, d’ací la seua passió per l’atletisme. És extravertida i 
sempre està preparada per fer noves amistats i jugar amb elles 
hores i hores.

Si busqueu la definició de dolçor, la trobareu en ella perquè és 
una xiqueta molt afectuosa, sempre està donant abraçades a 
la gent a la que estima. Li encanta dibuixar, és molt amable 
i amiga del seus amics i amigues. Continueu llegint aquesta 
entrevista per conèixer-la un poc més.

S’acosten ja les falles que tant esperaves. Quin moment 
és el que més t’agrada i què esperes amb més il·lusió? I el 
que no vols que arribe?

La presentació, perquè estaré molt contenta i així podré ser 
fallera major infantil en Laura, Paquito i la meua germana 
Clara. 

I el moment que no vull que arribe és la cremà, perquè s’acaba 
l’any en el qual sóc fallera major infantil i perquè es crema la 
falla que hem plantat.

Què és el que més t’agrada de les falles? I què destacaries 
d’aquesta comissió?

El que més m’agrada són els passacarrers, perquè estem tots 
junts i juntes ballant i divertint-nos. 

I de la comissió destacaria que som molt divertits i diveritides.

A més, pareguem una família i el casal és com la nostra casa.

Què és el que més t’agrada fer quan vens al casal?

Buscar als amics i amigues per a jugar, perquè som molts i 
moltes i sempre estem divertint-nos.

a Neus
Coneixem
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Estem?
Estarem?

Estàvem?

Per primera vegada a la historia de la falla tenim dos falleres 
majors infantils. Què significa per a tu representar a la falla? 
I compartir el regnat amb la teua germana?

Que he de portar-me bé i no queixar-me per haver de fer-me els 
monyos, però sobretot molta responsabilitat, saber estar i fer noves 
amistats. 

Ser Fallera Major Infantil amb la meua germana significa que tinc 
molt bona sort, i que anem a gaudir de l’amistat, la diversió i la 
felicitat.

Per què volies ser fallera major infantil? I a qui li agrairies que 
el teu somni es complisca?

M’apuntaren ma mare i mon pare, jo no ho sabia! Però m’agrada 
perquè així duc una banda millor i perquè tindre més amics i 
amigues. 

Ho agrairia a la família.

3vol.
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Aquest any el compartiràs amb Laura i Paquito. Com creus 
que serà?

Súper xuli i molt divertit.

Per a tu què són les falles?

Són com si foren alegries que et donaren al cor, divertir-se i 
plorar un poquet també.

Quin vestit t’agrada més, el del segle XVIII o el del segle 
XIX?

El del segle XIX.

I si parlem d’adreços i pintes. Quin prefereixes? D’or o 
plata?

Plata. 

Què diries als xiquets i xiquetes per a que s’animen a 
conèixer la falla i que s’apunten?

Que s’apunten, que és molt divertit, que hi ha molta gent i que 
és la millor del món!

I per finalitzar, ens agradaria que dedicares unes paraules 
a la teua comissió infantil.

Que s’ho passen molt bé i que estiguen sempre alegres i al 
nostre costat.
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Demà Ana Llopis

Sembla que serà gelada 
esta nit de març.

Sent la teua xicoteta mà
intentar fugir de la meua

mentre balles la falda
a ritme de tabal. 
Et mire i recorde.

Encara sent els llavis de ton pare,
fregant per primera vegada els meus

altra nit de casal. 
Et mire i recorde.

Les mans de la iaia, 
pentinant la meua trena 

a la llum de l’albada. 
Et mire i tremole

perquè demà 
segur continuarà sent

dia de festa.  

Estem?
Estarem?

Estàvem?
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Fallers - Col·lecció 2020Cromos

Xiquets i xiquetes de la comissió, ací teniu la nova col·lecció de cromos 
fallers del 2020! En ella podeu trobar algunes de les persones més 

mítiques actualment a la nostra falla, com els nostres representants del 
2020 o l’equip de vicepresidents i vicepresidentes, així com un muntó de 
persones que formen part de la nostra comissió i als quals tenim molta 
estima. Tots els personatges que apareixen en aquests cromos han sigut 

creats des del respecte i l’estima, i amb la intenció de fer una sàtira sobre 
una part representativa dels nostres fallers i falleres.

Com jugar?

Retalla els cromos.

Pinta’ls (opcional).

Busca altres jugadors/es que vulguen jugar i divertir-se amb tu.
 

Baralleu els cromos i repartiu-los entre tots els/les jugadors/es.
 
Feu una batalla: cada jugador/a elegeix d’entre els seus cromos un o 
més per a jugar contra l’altre jugador/a. Els jugadors/es mostren els 
cromos i comparen les puntuacions que tenen en tradició segons els 

cromos que han tirat. Guanya el que més puntuació en tradició fallera 
ha tirat (mireu la taula amb les puntuacions).

El guanyador/a es quedarà amb un cromo del jugador/a contrincant.

Totes aquelles normes no escrites ací queden a l’elecció dels jugadors/es.

Vinga... a jugar!!!
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Laura F.M.

Paquito Presi

Clara F.M.I.

Neus F.M.I.

Talavera 
“el dels xupitos”

Aladino 
“el pirotècnic”

Tomàs 
“el que maneja

 la pasta”

Peris 
“el majorista”

Begoña 
“la web manager”

Amb altra Laura F.M.: +9 tradició
Amb 1 representant: +8 tradició

Amb 2 representants: +10 tradició
Amb els 3 representants: + 20 tradició

Amb 1 representant: +8 tradició
Amb 2 representants: +10 tradició

Amb els 3 representants: + 20 tradició

Amb Neus F.M.I.: + 10 tradició
Amb 1 representant: +8 tradició

Amb 2 representants: +10 tradició
Amb els 3 representants: + 20 tradició

Amb Clara F.M.I.: + 10 tradició
Amb 1 representant: +8 tradició

Amb 2 representants: +10 tradició
Amb els 3 representants: + 20 tradició

Amb Aladino: +7
Amb tots els vices: +20 tradició

Amb Talavera: +7
Amb tots els vices: +20 tradició

Amb Peris: +8
Amb tots els vices: +20 tradició

Amb Tomàs: +8
Amb tots els vices: +20 tradició

Amb tots els vices: +20 tradició

6
Fallera

daurada

6
Faller
daurat

6 
Fallera 

daurada

6 
Fallera

daurada

5 
Equip “Vices”

4
Equip “Vices”

5
Equip “Vices”

4
Equip “Vices”

5
Equip “Vices”

FALLER/A
PUNTUACIÓ
EN TRADICIÓ UNIONScromos fallers

Puntuació
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Salva
“el del mandet”

Francés
“el de la casalleta”

Edu
“el Rei-K”

Juanjo
“el resabut”

Merxe
“la mandamas”

Raquel
“la dels manos”

Yolanda
“la de protocol”

Gaby
“el de junta”

Joselito
“el pixa”

Mónica
“F.M. Silla”

Águeda
“FM.I. Silla”

Amb tots els vices: +20 tradició

Amb tots els vices: +20 tradició

Amb tots els vices: +20 tradició

Amb tots els vices: +20 tradició

Amb tots els vices: +20 tradició
Amb Mónica F.M. Silla: + 9 tradició

Amb tots els vices: +20 tradició

Amb Merxe: +9 tradició

4
Equip “Vices”

2
Equip “Vices”

2
Equip “Vices”

2
Equip “Vices”

3
Equip “Vices”

5
Equip “Vices”

3

4

3

5

5

FALLER/A
PUNTUACIÓ
EN TRADICIÓ UNIONS
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María
“la lotera”

Jaime
“el supersecretari”

Mari Carmen
“l’ama de l’after”

Amparo Navarro
“la que vol estar en tot”

Lázaro
“el tio Pep”

Paco
“el RRPP”

Estela
“la teatrera”

Sergio
“el roig pelat”

José Ramón
“el faener”

Trini
“la regidora”

Amb Estela: +7 tradició

Amb Estela: +5 tradició

Amb Lázaro: +5 tradició
Amb Mari Carmen: +7 tradició

3

4

2

2

3

2

4

3

4

2

FALLER/A
PUNTUACIÓ
EN TRADICIÓ UNIONS
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la teua app
Crea

DESCARREGAR 

            € 

Escriu una valoració: 

Cada vegada són més i més variades les aplicacions 
que trobem disponibles a les tendes virtuals dels 
nostres smartphones. Actualment, siga quina siga la 
teua intenció a l’obrir la tenda virtual del teu mòbil, 
de segur trobaràs aquella aplicació que s’adapta a les 
teues necessitats. Des d’aplicacions per a aprendre 
a cuinar, fins a aplicacions per a disseny d’interiors. 
Aplicacions per a jugar, per a aprendre idiomes, per 
a editar vídeos, per a crear “memes”... Una infinitat 
d’aplicacions desenvolupades en major o menor 
mesura per persones les quals confiem que estiguen 
qualificades per a fer-ho. Però, qui dubta de si el nivell 
de francés de l’app que m’he descarregat és l’ideal per 
al que necessite? I el joc que s’ha descarregat el meu 
fill en la tablet, quina persona s’ha fet càrrec del seu 
funcionament? Tantes coses que desconeguem d’una 
part tan important en les nostres vides com és ara 
mateix la utilització de les apps.

Ara TU pots ser l’encarregat de dissenyar la teua pròpia 
app!! Què t’agradaria que es poguera fer amb ella? 
Quina seria la seua icona? I el seu nom? Atreveix-te a 
crear la teua pròpia app! Qui sap si estem davant de 
l’app que revolucionarà el futur...
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falla
Menjant

HORITZONTALS

3. Comissió que gaudeix de magnífics berenars a la falla.
6. Allò al que solen convidar-nos els representants a una nit de falles. 
7. Allò que organitza la delegació d’infantils algunes vesprades per a menjar.
9. Massa de farina, aigua i rent, que pot dur altres ingredients, en forma de 
rosca o de massa compacta.
10. Allò que s’organitza per als xiquets i xiquetes després dels berenars.
13. Lloc on s’organitzen els berenars infantils.
14. Fruit que es menja entre hores per a ‘’picar’’. 
15. Persones amb qui ens trobem quan anem a un berenar infantil.

VERTICALS

1. Beguda elaborada amb xocolata desfeta, cuita amb aigua o llet.
2. Hem d’arreplegar la taula del casal després de...

4. Llavor del tramusser que ‘’piquem’’ en falles.
5. Plat típic valencià que es guisa en una paella de dues anses.

8. Peça de pasta de bunyol de forma allargada i estriada.
11. Fruit del cacauer que es menja a qualsevol hora en falles.

12. Beguda alcohòlica transparent que els adults solen beure a falles.
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t’imagines a tu en el futur?Com

La nostra realitat és canviant. Tot està en constant canvi. Canviem 
contínuament. Creixem i envellim. T’imagines a tu mateix en el futur?

 Com seràs? Quins aparells utilitzaràs diàriament? Deixa volar la teua 
imaginació i crea el teu tu del futur! Utilitza, si vols, els complements que et 

proposem o crea els teus complements i enganxa’ls al dibuix.

Vinga, viatgem al futur!!
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la teua Falla
Crea

Enguany la nostra falleta infantil ens mostrarà com serem en el futur, on podrem 
anar a la lluna a viure. Com podem viatjar des de la Terra fina allà dalt i quantes 

coses podem fer una vegada hi arribem: jugar al futbol, donar un passeig...

Però a vosaltres... Quines coses vos agradaria fer si poguéreu anar a la Lluna?

Ací vos deixem un dibuix i volem que el completeu pintant i dibuixant sobre ell 
totes les coses que vos agradaria fer si poguéreu anar fins a la Lluna. Així podreu 

crear el vostre propi esbós de la nostra falleta infantil del 2020!
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La falla Reis Catòlics agraeix als seus anunciants
en aquest moment tan complicat la seua col·laboració

i el seu esforç en el llibret, perquè sense la vostra 
ajuda no havera pogut ser realitzat.

Moltes gràcies

Agraïments
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Tapeplast
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correo@sanpatricio.net      http://sanpatricio.net/

Urbanización San Patricio 7, Alginet
961750531 / 678543960
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INDUMENTARIA FALLERA                                               REGALOS PERSONALIZADOS 

LISTA DE REGALOS PARA FALLERAS                         LISTA DE REGALOS COMISIONES                              

LONAS PERSONALIZABLES                                                      BOLSAS PARA MOÑOS 

PARKAS                                                                                                             POLARES 

TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN 

@todoparafallas    622044437 todo para fallas 
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C/. José María Pemán, 38 bajo

46460 SILLA (Valencia)

Tels. 96 120 04 41 - 691 432 422

ventas@graficasvapa.com

www.graficasvapa.com

Tu marca 
personalizada.
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 www.matosca.com
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que bo ser

diferent!

les Falles!
QUE BO ASSABORIR  

EL MILLOR DE 

La teua tenda Consum  
al carrer Cooperativa Agrícola
Tel. 961 214 240 
www.consum.es
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40 Aniversari






