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On hem estat? 
Des del 10 de març de 2020.

 
On estàvem? On estem? On 
estarem? Recordeu? Aquest era el 
títol del nostre llibret de 2020, el 
llibret del nostre quaranta aniversari. 
Un quaranta aniversari que igual que 
les falles i les nostres vides es va 
veure interromput un fatídic 10 de 
març de 2020.

Aquella nit es va anunciar la 
cancel·lació de les falles. Era un 
fet que, segons avançava el mes 
de març i tal com es veia en les 
notícies que avançava la pandèmia 
provocada per la covid, si som 
realistes, sabíem que podia passar, 
però ens aferràvem a l’esperança 
de poder arribar a la fi de les falles 
d’una manera mitjanament normal. 
Però no va poder ser, la realitat ens 
colpejà en la cara i el nostre món es 
va parar.

El que va passar a partir d’ací 
ho sabem totes i tots. Pocs dies 
després començava un confinament 
que va durar mesos; després 
una desescalada, un estiu ple de 
limitacions; una tardor amb segona 
onada; un intent de salvar Nadal, 
que ens dugué a una tercera onada, 
més violenta que les dues primeres; 

un ajornament de les falles 2021 i 
l’esperança actual de poder celebrar 
les nostres festes al mes de juliol.

I cada persona ho ha viscut d’una 
manera diferent. Tots els sectors 
que podien teletreballaven. Xiquets 
i xiquetes a casa, amb la família fent 
de mestres improvisats, treballadors 
afectats per ERTO, sanitaris lluitant 
en primera línia contra el virus, 
vesprades d’aplaudiments als 
balcons, una tristesa generalitzada, 
una sensació que ens ha furtat ja 
més d’un any de la nostra vida i la 
pitjor crisi econòmica que hem 
viscut en molt de temps.

Totes aquestes circumstàncies ens 
han obligat a afegir un volum més a 
la nostra trilogia de llibrets de l’any 
passat. Recordem: en el volum 1, On 
estàvem?, vos parlàvem de com era 
la societat valenciana i el món faller 
fa quaranta anys quan es va crear 
la nostra comissió. En el volum 2, 
On estem?, vos parlàvem de com 
era en l’actualitat la situació de la 
nostra societat i el món faller en 
l’actualitat  de prepandèmia que 
ara queda tan lluny. I finalment el 
volum 3, On estarem? Era el llibret 
de la nostra xicalla, que eren i són 
el futur de la festa, però un futur 
que lamentablement, en un any, 
ha canviat molt les previsions que 
podíem fer.

Enguany tenim el volum 4 d’aquest 
llibret de les falles 2020 i 2021, 
on  tractem  de mostrar-vos com la 
nostra societat ha viscut aquesta 
pandèmia, en l’àmbit autonòmic i en 
l’àmbit local, com ha lluitat contra la 
pandèmia el sector sanitari, com a 
afectat la festa, el món de les falles, 
els artistes fallers i altres sectors 
relacionats amb la festa, com ho 
han viscut altres sectors com el 
turístic, l’educatiu, i com no, com ha 
afectat l’economia local i els nostres 
anunciants i col·laboradors.

Ha sigut un any molt dur per a 
totes i tots, i cadascun dels nostres 
col·laboradors ens contarà la seua 
experiència personal, que hem 
recollit per tractar  d’obtindre  una 
visió global i general de com ha sigut 
aquest any que quedarà sempre en 
la nostra memòria.

Un any de tornar a apreciar el més 
importat que tenim, que és la nostra 
salut, i la dels nostres ser volguts, 
i que l’estrés del dia a dia, no ens 
deixa veure. Un any que hauria de 
servir per a donar-se compte que 
cal cuidar-nos més, i d’apreciar 
la faena d’aquelles persones que 
ens cuiden. Tal com s’aprecia en la 
portada, pensar en la importància, 
de regar cada dia, el nostre arbre 
de la vida que any darrere any va 
prenent la forma que li anem donant.
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A.C. Falla Reis Catòlics de SillaEdita

A.C. Falla Reis Catòlics de Silla 
Juan Ramón Jimènez, 26 
46460 Silla (València) 
www.reiscatolics.com

Explicació de les falles: 
Tomàs Palomares López

Correcció: 
Servei de Normalització 
Lingüística de  
l’Ajuntament de Silla

Artistes  Fallers: 
La comissió amb la col·laboració 
de José López “Selfa”

Fotos: 
www.reiscatolics.com 
Begonya Garrido Picher 
Raquel Vedreño

Disseny i  maquetació: 
Panal Fallero

Col·laboren: 
Cases comercials

Dipòsit Legal: 
V-530-2011

L’Associació Cultural Falla 
Reis Catòlics dóna suport al 
llenguatge inclusiu als llibrets de 
falla. Als casos que, al llarg de la 
lectura d’aquest llibret, no s’han 
utilitzat fórmules inclusives, 
tenen com a motiu no dificultar 
la lectura d’aquest.

Des de l’equip de redacció del 
llibret ens comprometem a 
seguir treballant per millorar 
el llenguatge inclusiu a futurs 
llibrets per tal que els nostres 
articles no deixen exclòs ningú.

L’A.C. Falla Reis Catòlics no es 
fa responsable de les idees i 
opinions de les  col·laboracions.

El present llibret ha concursat a 
la convocatòria dels premis de 
la Generalitat Valenciana per a 
la promoció de l’ús del valencià.

Aquest llibret participa en els 
Premis de les Lletres Falleres.

María Escribà Satorres: 
Amant de les falles i Fallera Major any 2016.  

Begonya Garrido Picher 
Graduada en Com. Audiovisual. Community 
manager (i) fallera.

Tomàs Palomares López  
Diplomat en Empresarials i Tècnic 
Informàtic. Fent llibret des del 1996. 

Mónica Rubio Monfort 
Apassionada per les falles i el ball.

Lázaro San Miguel Bravo  
Llicenciat en Filologia Francesa i Hispànica.

Tamara Parra Guillem  
Mestra d’Educació Primària.

Equip de Redacció:
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Francisco Ruiz Soriano. - El nostre 
President del present exercici.

Saül Molina. - Col·laborador 
en l’ombra.

Anabel Llopis. - Periodista i poetessa.

Mónica Oltra. - Vicepresidenta i 
Consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives.

Vicent Zaragozà Alberola - Actual 
Alcalde de Silla.

Josep Antoni Fluixà. - Director de la 
Fundació Bromera.

Juan Gabriel Figueres. - Màster en 
Turisme Sostenible i TIC.

Pep Francés Giménez. - Músic i 
fundador de l’orquestra La Pato.

Fernando Tamarit. - Músic de 
les orquestres FIBRA i HARLEY i 
President de l’Associació General 
d’Espectacles (AGE).

José Tena. - Soci de PanalFallero.com, 
i 3design.es

José Ramón Espuig. - Exmestre Major 
del Gremi d’Artistes Fallers.

Ximo Esteve. - Exsecretari General  
del Gremi d’Artistes Fallers.

Xavi Serra. - Regala un ninot.

Reyes Martí - Gerent de la 
Pirotècnica Martí de Borriana.

Ferran Martínez. - Exdelegat de 
Juntes Locals de Junta Central 
Fallera de València.

Manuel Jorge. - Delegat de Juntes 
Locals de Junta Central Fallera  
de València.

Salvador Doménech. - President de la 
Federació de Falles de Borriana

Guillermo Serrano. - President de la 
Interagrupació de Falles València.

Jesús González. - President de la 
Junta Local Fallera de Xàtiva.

Miquel Pérez. - Periodista i exmembre 
de la Federació de Falles de Gandia.

Manolo Catalan. - Membre del 
Col·lectiu d’Estudis Fallers de Dénia 
i la Marina Alta i exmembre de la 
Junta Local Fallera de Dénia.

Ainoha Carrasco. - Fallera de nostra 
comissió i estudiant del CFGS 
d’Educació Infantil

Estela Llácer. - Fallera de nostra 
comissió i estudiant de Dret.

María Buges. - Fallera de nostra 
comissió i estudiant de Farmàcia.

Lucía Trenado. - Fallera de nostra 
comissió  i estudiant del CFGS 
d’Educació Infantil

Arantxa Carbonell. - Fallera de nostra 
comissió i estudiant de Farmàcia.

Aitana Gómez. - Fallera de nostra 
comissió, docent de Secundària i 
coautora de Createrials.

Fernando Domínguez. - Faller de 
nostra comissió.

Inés Torondel Genís. - Estudiant  
de periodisme.

Javier Reyes. - Metge i exfaller de 
nostra comissió.

Jose Antonio Pérez. - Treballador de 
la industria farmacèutica i faller de 
nostra comissió

Adoració Altalaguerri. - Zeladora en el 
centre de salud de Albal

Arantxa Cabañas. - Infermera a la 
UCI del Hospital General i fallera de 
nostra comissió

Laura Escrihuela. - Infermera  en la 
sala de Psiquiatria del Hospital de  
La Ribera.

Meritxell Serer. -Auxiliar d’infermeria.

Jorge Tejera. Resident de 3r any de 
Psiquiatria en l’Hospital de la Ribera.

Elizabeth Moreno. - Psiquiatra de 
l’Hospital de la Ribera.

Laura Pérez. - Infermera de la sala de 
psiquiatria del Hospital de la Ribera.

Maria José Hernández. Fisioterapeuta 
del centre de salut d’Albal.

Celia Peris. -Infermera en l’Hospital 
de la Ribera.

Maria José Arjona. -Infermera del 
consultori local de Beniparell.

Ilona Matei. -Infermera en la 
residencia municipal de Albal. 

José Sanantón. -Metge de família en 
el centre de salut d’Albal.

Carolina Cuenca. - Infermera a 
l’Hospital de Manises i fallera de la 
nostra comissió. 

Àngels Navarro. - Treballadora  del 
servei de neteja a l’Hospital Lluís 
Alcanyís de Xàtiva.

Carmèn Sebastián. -Treballadora del 
servei de neteja al centre de salut 
d’Albal i a l’Hospital vell de la Fe.

Alícia Albert. - Auxiliar d’infermeria 
a l’Hospital General i fallera de la 
nostra comissió. 

Merxe Monfort. - Auxiliar d’infermeria 
al  centre de salut d’Albal i fallera de 
la nostra comissió. 

Cristina Moreno. - Matrona en 
l’Hospital de la Ribera  i fallera de la 
nostra comissió.

Mar Navarro. - Presidenta de AESI

David Guzmán Quiles. - Artista efímer.  

Col·laboracions 4vol.4vol.



Comissió, fallers, falleres, veïnat, persones col·laboradores:

Com a president, aquest és el quart any consecutiu que tinc 
el plaer de poder dedicar unes paraules. Mai hauria imaginat 
haver de dirigir-me a tots i totes, en els que segurament, 
són els moments més difícils de la història de la falla, i de la 
història de nostres tan volgudes festes Josefines. Enguany, 
per la pandèmia, ens ha tocat estar absents, per a poder 
ser presents. Ens ha tocat allunyar-nos, per a acostar-
nos amb més força, i saber que junts ho aconseguirem. 
Hui més que mai, tinc la certesa, que aquest malson que 
ens ha tocat viure, ens farà gaudir més a la tornada, de la 
nostra gran família fallera. En l’ ADN faller està treballar molt 
i superar qualsevol obstacle que es presenta durant un 
any, i per això sé que la falla Reis Catòlics eixirà més forta  
d’aquesta pandèmia.

En primer lloc he de donar les gràcies a les nostres Falleres 
Majors Laura, Neus i Clara. Han sabut portar aquesta situació 
de la millor manera. Sempre amb un somriure. Sempre 
donant-me suport en tot. Sempre al meu costat per a no 
perdre les forces per seguir avant. Des d’ací, gràcies per tot, 
a elles i les seues famílies.

També donar les gràcies a la junta directiva. Gràcies per 
la confiança. Gràcies per estar sempre treballant perquè 
tot siga més  fàcil. Gràcies per fer que la nostra comissió 
continue creixent i sobretot en aquests moments t 
an complicats.

Per últim i no menys important, donar les gràcies a la meua 
família i la meua parella. Gràcies per aguantar-me en els 
moments més  difícils  que hem viscut el món faller i per 
estar sempre al meu costat.

Finalment m’agradaria convidar a tot el veïnat a viure i 
gaudir de les falles. Som patrimoni i tots junts eixirem 
amb  més  força d´aquesta  maleïda  pandèmia. Només em 
queda recordar que les portes del nostre casal ara i sempre 
estaran obertes per a tothom. Vos esperem.

Una forta abraçada del vostre amic i President

Francisco Ruiz Soriano.

del President
Salutació

6 7



6 7

fa
lla

 R
ei

s C
at

òl
ic

s S
ill

a 
/ 

Fr
an

ci
sc

o 
R

ui
z 

So
ri

an
o

D0sMIL21



8 9

 Laura
nostra Fallera Major 
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 Clara
nostra Fallera Major Infantil 
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 Neus
nostra Fallera Major Infantil 
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Si la cancel·lació de les falles va ser una gran pena i 
decepció per a tot el món faller, per a les persones que 
en 2020 tenien el privilegi i l’honor de ser els màxims 
representants de la seua comissió encara ho va ser més, 
veure el seu somni frustrat pocs dies abans de començar 
la setmana gran va ser un gran colp, del qual volem que 
és puguem recuperar tots, celebrant per tot l’alt les falles 
al més prompte possible. Paco, Laura, Clara i Neus, ens 
conten com van ser eixos dies, i les esperances que tenen 
per a poder celebrar enguany les anhelades falles.

Com vàreu viure l’anul·lació de les falles?

Paco: Es va viure malament, sense arribar a creure-te-ho. 
És una situació molt difícil d’assumir i hui en dia fins i tot 
costa assumir que  anem a estar  dos anys sense poder 
celebrar res amb qui considerem la nostra família fallera.
Laura: Mal, molt mal. Eixa nit estava en casa, que no vaig 
baixar a sopar a la falla, i vaig vorer que el mòbil estava 
vibrant molt i que estaven entrant molts WhatsApp, i vaig 
pensar que alguna cosa passava, i quan vaig començar a 
llegir, al moment vaig deixar el mòbil, no vaig voler llegir 
més, me n’aní a dormir, vaig pensar que, demà seria altre 
dia... no m’ho volia creure que a dos dies de falles ho 
suspengueren tot. L’endemà ja vaig confirmar la notícia, i 
ja vaig estar molt malament la resta de dies de falles.
Neus: A mi no em va agradar, em va  sentar  molt mal, 
em fiquí molt trista, però no vaig arribar a plorar.
Clara: Jo sí que vaig plorar, i em vaig disgustar molt.

 
 
Ho esperaveu veient les notícies dels dies abans 
relacionades amb la pandèmia?

Paco: No ho esperava. Tenia la por que poguera passar, 
però veient que quedaven pocs dies pensava que 
deixarien poder finalitzar-les. Però clar en aquells 
moments no sabíem la magnitud de la pandèmia. Veient 
com s’ha desenvolupat tot, va ser el millor.
Laura: Jo no m’ho esperava, en les notícies es veia que 
la situació cada vegada estava pitjor, però esperava que 
no anara a més, tenia l’esperança que per a dos dies 
que quedaven, poguérem celebrar les falles, i després 
prengueren les mesures que foren, però no va ser així.
Clara i Neus: Nosaltres no s’ho esperàvem, ens vingué tot 
per sorpresa.

 

als nostres RepresentantsEntrevista
 Paco, Laura, Neus i Clara
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Com vau viure els mesos de confinament? Que 
féieu per no avorrir-vos?

Paco: Imagine que com tothom. Vaig començar a veure 
sèries, exercici a casa, i aprendre a cuinar, ja que m’agrada 
molt i em distrau.
Laura: Mal, molt mal, sobretot la setmana fallera, recorde 
que quan la falla em va enviar el ram de l’ofrena, em vaig 
emocionar molt. A poc a poc et vas adonant de la situació i 
vas acceptant el que hi ha. Jo treballava en una clínica, i per 
tant anava a treballar eixos dies com a treballadora essencial. 
Aleshores com anava a treballar encara em pegava l’aire, i no 
estava tot el dia tancada, i això feia que ho duguera un poc 
millor.
Clara: Avorrides, tot el dia en casa, fent els deures, i sense 
anar a l’escola i sense poder eixir, féiem exercici en casa per 
entretenir-nos un poc.
Neus: Però a falles vàrem fer una falla de treballs manuals i 
una traca , també ficarem la bandera de la falla en el balcó, 
per a tractar que celebrar les falles en casa.

Com vos ha afectat la Covid en el vostre dia a dia? 
Per exemple en el tema laboral o en el col·legi
 
Paco: En el tema laboral, vaig tindre l’aturada de l’estat 
d’alarma i el 20 d’abril ja em reincorpore al treball. Des 
d’aquell moment en el tema laboral encara que estem tenint 
baixades de faena, no he parat i això hui en dia és d’agrair
Laura: Jo al ser personal essencial he estat treballant i més 
o menys he dut una rutina normal, ho notava més els caps 
de setmana que tocava quedar-se en casa.
Clara i Neus: Trobàvem a faltar anar a l’escola, sobretot per 
estar amb els amics, no per fer a fer deures, ja que estar tot 
el dia en casa tancades era un avorriment i damunt teníem 
allí els deures.

Sabem que viviu molt prop de la falla, que sentiu 
quan passeu per davant del casal i el veieu tancat 
sense l’alegria i el soroll que ens caracteritza?
 
Paco: És molt trist. Cada vegada que passes per davant i 
veus el casal tancat tot són records de moments que vivim 
diàriament en el casal.
Laura: És molt trist passar tot l’any com l’hem passat sense 
cap activitat, i el casal sempre tancat i adaptant-se a la 
situació.
Neus: Molta tristesa.
Clara: Jo cada vegada que passe recorde les ganes de 
poder vindre a estar en el casal, de baixar tots els divendres 
a sopar i a jugar a la falla.

3vol.
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Sabem que si celebrem les falles el 2021, no 
seran unes falles normals com les coneixem, què 
opineu de que se celebren així?  
 
Paco: Personalment ja m’esperaria a poder celebrar-les en 
el pròxim any. Ara al mig any pense que no són dates i que 
gestionar sis mesos per a l’entrada de nous representants, 
nova celebració de falles, etc, em pareix complicat. Però bo, 
els fallers sabem eixir dels moments difícils i siga com siga 
la decisió ací estarem per enfrontar-ho de la millor manera 
possible.
Laura: Jo vull que se celebren aquest any de la manera 
més normal possible, però si no es pot, doncs esperarem 
al 2022. També en cas de fer-se em fique en la pell dels 
representants que van a entrar per a les falles del 2022, que 
tampoc podran tindre un any complet i amb tots els actes 
que es mereixen, i crec que tenen el dret a tindre un any 
normal amb tots els actes que estem acostumats, així que 
és una decisió complicada.
Neus: Nosaltres voldríem unes falles normals, però si no pot 
ser, doncs que es facen de la millor manera possible, per a 
fer alguna cosa, no com ara que no estem fent res.
Clara: El cas és que en juliol o setembre farà molta calor, 
si t’explota un petard al costat, et cremarà les cames, però 
esperem poder celebrar alguna cosa.

 

 

 

Que opineu de vestir-te de faller/a amb la 
mascareta?  

Paco: M’he acostumat a portar-la i no m’és incòmode. Ho 
veig ja com a part del dia a dia i no se’m fa extrany ni molest.
Laura: Si és en juliol o setembre com està previst de fer 
les falles amb la calor, és per a acabar desmaiada, costarà 
dur-la.

Clara: Vestir-se de fallera en juliol amb els monyos, la 
mascareta i tot ho veig molt complicat, encara que com 
he crescut la falda en vindrà més curta almenys m’entrarà 
l’aire.
Neus: No m’acabe d’acostumar.
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Què creieu que sentireu quan per fi arribe el 
dia que pugueu tindre la vostra falla plantada al 
carrer?

Paco: Molta satisfacció i una alliberació important. Em 
costarà creure-ho quan arribe el moment, però espere 
poder gaudir-lo molt més al costat de la família fallera.
Laura: Molta emoció, fins que no ho vega, no m’ho creure. 
Poder estar en tots els fallers en el casal, poder gaudir amb 
tota la comissió. Quan es cancel·laren les falles es va tancar 
tot de colp, i el dia que puguem tornar a estar junts serà un 
dia molt feliç i molt emocionant.
Clara: Molta alegria, tenim moltes ganes que arribe eixe dia.
Neus: Molta, molta felicitat, de poder tornar a estar tots 
junts en la falla.

 

Què li dirieu a la vostra comissió davant de la 
possible celebració de les falles?

Paco: Que veient que no se sap el que la vida canvia d’un dia 
per a un altre, que les gaudeixen al màxim i que gaudisquen 
de cada acte com si es tractara de l’últim perquè no sabem 
què pot passar cada dia.
Laura: Primer que res agrair a tots els fallers i falleres que 
han continuat pertanyent a la comissió, ja que estem 
passant una època difícil, que ens ha afectat laboralment 
i econòmica a tots. Esperem que al més prompte possible 
puguem gaudir de les falles tot junts i ho passem el millor 
possible, i puguem venjar-nos de les falles que ens deuen.
Clara i Neus: Que tenim moltes ganes de tornar-se a ajuntar 
tots, i passar-ho bé, jugar al casal, dinar, sopar, i celebrar 
unes falles molt esperades per tots.

3vol.

Hem estat?

Estem?
Estarem?

Estàvem?
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Falles 2021
Explicació

 
 
 
 
 

Un altre any estem ací
per fer l’explicació

d’unes falles de cartó
que repeteixen edició.

No poguérem l’any passat
plantar ni pegar-los foc

per la culpa d’un bitxo roín
que ens du a tothom amargat.

Així que com les nostres falles
ja veiéreu com són

vos parlarem en aquests versos
d’aquest any de malson.

Vos contarem clarament
i amb tota fidelitat

on hem estat aquest any
que tant ens ha maltractat.

 

El confinament.

Una pandèmia global
que a tothom ens ha afectat
i ens va deixar molt de temps
a casa tothom confinat.

Tot el dia tancats
amb la dona, xiquets i el gos
que mai havia eixit tant
a ser passejat per tots.

I qui no tenia gos
li’l demanava al veí
per poder eixir de casa
per a tindre un respir.

I la lluita constant
amb els xiquets pels deures
ens va convertir en un instant
en uns improvisats mestres.

I arriba el teletreball
que no estava gens estés
i les empreses s’afanyaren
perquè fora ràpid aprés.

I ja s’ha normalitzat
parlar-li a una pantalla,
amb Zoom, Teams o WhatsApp
fem fins la junta de la falla. 

I férem exercici a casa
i classes de zumba “on-line”
i sessions de ball “remember”
i agafàvem pets virtuals.

I recordem amb nostàlgia
quan eixíem al balcó
a aplaudir als sanitaris
sempre en molta emoció.

Encara que ens ha durat poc
el respecte i l’admiració
perquè ens passem pel “forro”
les seues recomanacions.

I el veí pesat ficava
la música a tota virolla
i el “resistiré” retronava
i se te n’anava l’olla.

Així passàrem els dies
més avorrits que un os
quan s’adorm en hivern
esperant la calor.

I encara tenim seqüeles
d’aquella situació
que ningú ens creiem
que poguera passar això.

Tomàs Palomares

D0sMIL21
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Marató de tot.

Quan vam estar tancats
S’avorríem mogolló
i ens quedàvem “abovats”
mirant el pantalló.

Pelis i sèries véiem
i consumíem televisió
Netflix, prime, HBO
varen guanyar un muntó.

I passaven les hores
fent el tele marató
del sofà a la cadira
i de la cadira al silló.

I si ficaves les notícies
et donava depressió
tots parlant de la covid
era tot desesperació.

Els tertulians que tant saben
explicaven la situació
com si foren epidemiòlegs
de primera divisió.

Els polítics no saberen
mostrar en pandèmia unió
en la crisi més profunda
des de la transició.

Van ser dies de pena
van ser dies de fàstic
i d’acumular sense esmena
tot el paper higiènic.

La farina també va ser
un producte molt demandat
féiem pizzes i tortades
com si estiguérem mal del cap.

I així ens passà a molts
que acabarem el confinament
en més de 20 quilos al cos
que mostraven el patiment.

El que sí teníem clar
és que teníem controlat
el que passava a les sèries
que més ens havien molat.

El que tots podem dir
perquè és una realitat
és que la pandèmia ha afectat
la nostra sociabilitat.

Si pandèmies d’aquestes venen
una cada cent anys
podem dir animant-se
que aquesta quasi l’hem passat.  
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“Madrit” Monopoli Informatiu M.M.I.

S’assabentareu que nevà a “Madrit”
quan arriba Filomena
com ho poguéreu saber?
si quasi no isqué en antena.

Un hospital de pandèmies
els ha construït Florentino
on si te poses prou mal
te duen a un altre “destino”.

I com venien els francesos
volant a culturitzar-se
a base de festa i canyes
acabant a terra “estesos”.

Tindre a Ayuso fins a la sopa
en tertúlies i televisions
i per xuplar més càmera encara
va i la tia convoca eleccions.

Quina pallissa que ens donen
en la tele sempre els mateixos
tractant els mateixos temes
i acabem farts de tots estos.

Mira si són narcisistes
que esperaven en emoció
la caiguda d’un coet xinés
per tindre més atenció.

És que en aquest p... país
sols mirem el melic
“Madrit” és Espanya dins d’Espanya
i ens donen molt de fàstic.

Espanya no són ells tots sols
Espanya és diversitat
i molta de nostra cultura
està arreu de tot l’estat.

Si vols saber què passa
en altres llocs del país
te tornaràs carabassa
perquè ningú informa massa.

Si a València hem sigut millors
gestionant aquesta covid
no ho trobaràs a cap lloc
perquè no t’ho van a dir.

Els millors no sols d’Espanya
sinó de tot el continent
i ningú valora massa
nostre bon comportament.

Per coses com aquesta
per aquesta saturació
voldria que Espanya fora
un dònut ben redó.

D0sMIL21
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El València de Lim.

En aquest any pandèmic
quan tan mal ho hem passat
cap il·lusió i alegria
amb el València hem trobat.

El virus estava en Itàlia
i allí anàrem a jugar
i se’l duguérem ací
i mireu la que es va muntar.

Però el pitjor virus de tots
el tenim ací instal·lat
des que Amadeo Salvo 
el club li ha regalat.

Quin procés de venda
més brut i manipulat
es va fer el que volgué Salvo
que anava ben cotitzat.

I Aurelio també estava
amb Salvo sempre al costat
i se’n va anar al port
i ens va deixar ací tirats.
Que en el tema de l’ampliació
deu ens pille confessats.

Varen fer moltes promeses
i no deixaren res firmat
i ara que no han complit res
a veure qui t’ha pegat.

Des d’aleshores fins ara
sols una copa hem tingut
però Murphy el “bufanda”
tot el bar s’ha begut.

Que de futbol i gestió
no està massa assabentat
però per esmorzar i beure
sí que està espavilat.

Tots aquests anys de pandèmia
els han vingut a ells molt bé
doncs han tancat Mestalla
i les xarxes també.

Per moltes empreses 
que Lim tinga
el València és un sentiment
i l’afició no es compra
ni tampoc el cor de la gent.

Ell ja ha vist que s’ha enganyat
i ha fet una mala gestió
i ara està venent-ho tot
per recuperar la inversió.

I quan Mestalla s’òbriga
cal tots els partits cridar
perquè el sàtrapa aquest senta
que d’ací s’ha de pirar. 

 

Fins l’any que ve. 

Doncs ja hem arribat a la fi
de la nostra explicació

que ha parlat del que hem fet
en aquesta situació.

Esperem poder cremar
En aquest any vint-i-u
per tornar a començar

el cicle festiu.

No volguera l’any vinent
tornar-me a inventar

l’explicació d’una falla
que encara està per cremar.

Així que cuideu-vos molt
de les recomanacions feu cas

i l’any que ve torneu
a llegir el meu rimat.

4vol.
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Els fallers i falleres tenim una sang especial. Una 
sang fallera que corre per les nostres venes i que 
ens fa diferents de la resta.

En conseqüència, aquest ADN tan peculiar ens fa 
sentir les Falles i la nostra falla d’una forma especial. 
És per això que, quan estem lluny del nostre casal, 
ens agrada demostrar a tothom que les Falles són 
la millor festa del món i que, per descomptat, la 
nostra comissió també ho és.

Així que, per demostrar que els nostres fallers i 
falleres mostren orgull de ser-ho, vam crear la 
iniciativa de #FRCpelmón perquè portaren el 
nom de la nostra falla més enllà del nostre poble, 
província, comunitat i país.  

Aquesta idea va sorgir el 2017 i, des d’aleshores, 
hem estat quatre anys rebent fotografies de fallers 
i falleres als quals els encanta viatjar. En total, hem 
rebut fotografies des de 23 províncies diferents 
d’Espanya i 18 països diferents arreu d’Europa i del 
món sencer.

Enguany hauria d’haver sigut el 5é any d’aquesta 
iniciativa i rebre fotografies dels nostres fallers 
i falleres viatjant arreu del món. Però ha sorgit un 
xicotet problema que, de segur, no cal que us tornem 
a mencionar. Així que, veient la dificultat per viatjar 
enguany, hem decidit que canviem #FRCpelmón 
per #MocadorsAlsBalcons, una iniciativa sorgida a 
les ‘’falles’’ del 2020 a xarxes socials i a la qual la 
nostra comissió es va adherir sense dubtar-ho.

Durant la setmana fallera confinada vam rebre 
un total de 38 fotografies de fallers i falleres que 
van decidir penjar els seus mocadors i banderes 
als balcons i finestres perquè, tot i que no podíem 
gaudir de la festa fallera en tota la seua plenitud, 
als nostres cors bategava amb força el sentiment 
faller. 

Gràcies a totes i cadascuna de les persones 
que compartíreu les vostres fotografies i que 
heu permés que, tot i no poder fer #FRCpelmón, 
aquestes pàgines del llibret no queden en blanc. 

#Balcons
Mocadors als
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Delegació de Presentació
 
 

Delegació de Protocol
 
 
 
 
 

Delegació de Play-Backs
 

Delegació de Cadets

Delegació de Junta Local Fallera

Delegació de Festejos

Delegació d’Activitats Diverses

Delegació d’Organització

Delegació de Quotes i Loteries

Delegació de Llibret 

Delegació de Relacions Públiques

Presidència

Vicepresidència Festejos

Vicepresidència Casal

Vicepresidència Activitats Diverses

Vicepresidència Presentació

Vicepresidència Administració

Vicepresidència Organització

Vicepresidència Protocol

Vicepresidència Web i Xarxes Socials

Vicepresidència Infantils

Secretaria

Vicesecretaria

Tresoreria

Carmen Olmo Rubio
Mari Carmen Francés Montagud
David García Muñoz
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés

Amparo Ruiz Soriano
Virginia Costa Pina
Maite Martínez Martín
Cristina Sánchez Bueno
Yolanda Garrido Cifuentes
Mónica Rubio Monfort
María Amparo Navarro Bello
Jorge Arcís Burgos

Lucía Trenado López
María Buges Serrador

Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés 

Gabriel Costa Pina
Alejandro Selles Vila

Directiva

Francisco Ruiz Soriano

Eduardo Ferri Marín

Juan Francisco Talavera Martínez

José Aladino Rubio Molina
Salva Romero Escandell

José Vicente Francés Montagud

Tomàs Palomares López

José Rafael Peris Marco

Merche Monfort Pons

Begonya Garrido Picher

Raquel Esteban Cabello

Jaime Gil Navarro

Arantxa Cabañas Martínez 

Juan José Ballester Tamarit

Salvador Ballester Soriano
Cristina Moreno Rodenas
Arturo Calaforra Palop
Marta Antich López
Diego Ferri Marín
Raúl Marcilla Andrade
Estefanía Cordellat Martin

José Luis Ortega López
Sergio Puerto Da Silva
José Ignacio Alfaro Torrillas
Carlos Baviera Rodrigo
Víctor Lázaro Villalba

José Ramón Antón Gilabert

Miriam Garrido Tinajo
Alejandro Selles Vila

Tamara Parra Guillem
Lázaro San Miguel Bravo
María Escribà Satorres
Mónica Rubio Monfort

Francisco Ruiz Llamas
José Antonio Pérez Domínguez

Junta
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Carla Abad Ots
Paula Aguilar Fresneda

German Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano

José Albert Rosello
Alicia Albert Vedreño

Eva María Alfaro Torrillas
José Ignacio Alfaro Torrillas

Alejandro Alonso Mallon
Christian Miguel Alonso Mallon

Marta Antich López
José Ramón Antón Gilabert

Lidia Aranda Martínez
Jorge Arcis Burgos

Miguel Ángel Arias Blanco
Salvador Ballester Soriano

Juan José Ballester Tamarit
Carlos Baviera Rodrigo

Juan José Benaches Zapata
Sergio Botella Villalba

Verónica Dolores Bou Cervera
María Buges Serrador

Arantxa Cabañas Martínez
Arturo Calaforra Palop

María Isabel Calatayud Ruiz
Arantxa Carbonell Guerrero

Ainhoa Carrasco Cerda 
María Carreño Martínez
Pablo Carreño Martínez
Daniel Castillo González

Carlos Miguel Chulvi Cuenca
Sofía Chulvi Iborra
Trinidad Contreras Peña
Estefanía Cordellat Martin
Gabriel Costa Pina
Virginia Costa Pina
Marta Cuadros Pérez
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Ana Domingo Soto
Fernando Domínguez Montero
María Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana María Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Zaira Fernández Cortes
Diego Ferri Marín
Eduardo Ferri Marín
José Forner Navarro
José Vicente Francés Montagud
Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
Ana María Fresneda Castillo
Yolanda Fresneda Castillo
Ana Galera Lozano
Nuria Galvis Carbo
Vanessa Gamero Gómez
Victoria E. García Alcázar
María Pilar García Álvarez
Antonio García Armero

Major
Comissió
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Sandra García Calatayud
Oscar García Fons

David García Hernández
David García Muñoz

Yolanda Garrido Cifuentes
Begonya Garrido Picher

Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo

Pablo Garrido Tinajo
Roberto Gil Cifuentes

Jaime Gil Navarro
Nieves Gil Navarro

Aitana Gómez Tomillo
Aliena González Hernández

Lidia González Núñez
Javier González Sánchez

Ana Guillem Magalló
Andrea Gutiérrez Alfaro

María Dolores Gutiérrez Marchal
Rafael Gutiérrez Marchal

Cristian Hernández Donate
Virginia Herrero Costa
Estela Hurtado Ortega

Silvia Iborra Romeu
Jacqueline Iborra Sáez

Aaron Jiménez Esteban
Juan Elio Jimenez Lamas

Víctor Lázaro Villalba
Estela Llacer Francés

Francisco Llacer Llacer
José Ángel Llacer Pineda
Isabel López González
Juani López López
Amparo López Taroncher
Raúl Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco
Miguel Ángel Martí Baviera
María Teresa Martin Clemente
Cristina Martínez Contreras
Sandra Martínez Díaz
María Cortes Martínez García
Trini Martínez Jiménez
Maite Martínez Martin
Vicente Martínez Martínez
Julio Martínez Sánchez
Azahar Merino Fluixa
Merche Monfort Pons
David Monge Malave
Mireia Monteagudo Muñoz
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
María Amparo Navarro Bello
Francisco Javier Nieto Sánchez
Ascensión Oliva Abarca
Lucia Olmo García
Carmen Olmo Rubio
Alfredo Oltra Radal
José Luis Ortega López
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María Luisa Ortiz Santos
Tomàs Palomares Gastaldo

Tomàs Palomares López
Tamara Parra Guillem
Joaquín Pavón Castro

Yaiza Pavón Morales
José Antonio Pérez Domínguez

Verónica Pérez Martínez
José Rafael Peris Marco

José Vicente Peris Martínez
María Del Carmen Piera Martínez

Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva

María Pilar Revert García
Rubén Reviejo Herreros
Álvaro Rodrigo Satorres

Sara Rodríguez Antón
Alba Rodríguez Lara
Fina Román Montilla
Lucia Romano León

Salva Romero Escandell
Lola Rosales Gutiérrez

Jessica Rubert Rodríguez
Andrea Rubio Mínguez
Noelia Rubio Mínguez

José Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina

Mónica Rubio Monfort
Francisco Ruiz Llamas

Jorge Ruiz Maqueda
Esther Ruiz Navarro
Julio Alberto Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Lara Sahuquillo Huerta
Lázaro San Miguel Bravo
Ana Isabel Sánchez Bosquet
Cristina Sánchez Bueno
Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández
Miriam Sánchez Lara
Juan Ramón Sánchez Molina
Alejandro Sellés Vila
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler
Sara Talavera Guillem
Juan Francisco Talavera Martínez
Alba Tomàs Domingo
Gil Tomàs Méndez
Lucia Trenado López
Jesús Trenado Montero
Cristina Valle López
Miriam Valle López
Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier Villena López
Rosa Zaragoza Gradolí
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Infantil
Comissió

German Aguilar Fresneda
Ariadna Albert Puchalt

Raquel Alcacer Ots
Alex Alcoy Cortes

Diego Alonso Martínez
Gonzalo Alonso Martínez

Aitana Antón García
Andrea Arcís Ruiz

Miguel Arias Gil
Paula Asencio Gamino 

Eva Ballester Donet
Juan José Ballester Donet

María Dolores Barbena Ortiz
Adrián Cano Zurita 

Lucia Cano Zurita
Daniela Castillo Fresneda

Oliver Castillo Fresneda
Carles Córdoba Aranda
Diana Cuellar Martínez

Candela Domínguez Rodríguez
Vega Domínguez Rodríguez

Aroa Fernández Cortes
Carlota Forner Martínez

Valentina Forner Martínez
Leyre Francés Olmo
Antonio Fuertes Gamero
Alba García Galera
Hugo García Galera
Natalia García Garrido
Inés Gil Fernández
Sara Gil Fernández
Cesar Gil Román
Jairo Gómez Sánchez
Marta Gómez Sánchez
Coral Iborra Sáez
Iraia Jiménez Esteban
Inés Liñana Alcaide
Sara Liñana Alcaide
Mario Llacer Esteban
Saúl Llacer Esteban
Ainara Maeso Balaguer
Lola Magallo Correoso
Paula Magalló Cortés
Sergi Martí Hurtado
Nerea Martínez López
Abraham Martínez Piera
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Arantzazu Martínez Piera
Erika Menargues Martínez

Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnación

David Monge De La Encarnación
Alex Moreno Ballester

Javier Moreno Ballester
Claudia Murria Serrano

Sara Murria Serrano
Sergi Olmo García
Águeda Oltra Bou

Alba Ortega Martínez
Maia Palomares Rubio

Tomàs Palomares Rubio
Lorena Parra Nascimiento

Joaquín Pavón Morales
José Pérez Costa
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
Carolina Romero Martínez 
Cristina Romero Martínez
Llatzer San Miguel Zaragoza
Roser San Miguel Zaragoza
Lucia Sánchez Martínez
Paula Sánchez Núñez
Laura Sánchez Pérez
Aránzazu Sánchez Piera
Daniel Sánchez Rubert
Paula Sánchez Rubert
Duna Verdú Moyano
Candela Vila González
Greta Vila González
Francisco Javier Villena Sánchez
Valeria Villena Sánchez
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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
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atorgats per J.C.F. a la nostra Comissió InfantilGuardons

Paula Asencio Gamino 
Maria Dolores  Barbena Ortiz

Antonio Fuertes Gamero
Alba Garcia Galera

Ainara Maeso Balaguer
Abraham Martinez Piera

Paula Maria Mayo Peinado
David Monge De La Encarnación

Sara Múrria Serrano
Claudia Múrria Serrano

Cristina Romero Martinez
Carolina Romero Martinez 

Paula Sanchez Rubert
Daniel Sanchez Rubert

Duna Verdú Moyano

d’Argent Infantil
Bunyol

Aroa Fernandez  Cortes
Lola Magallo Correoso

Claudia Monge De La Encarnación
Sergi Olmo Garcia

Francisco Javier Villena Sanchez

d’Or Infantil
Bunyol
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atorgats per J.C.F a la nostra comissióGuardons

Sergio Botella Villalba
Fernando Dominguez Montero

Isabel Lopez Gonzalez
Gil Tomas Mendez
Alfredo Oltra Radal

Joaquin  Pavón Castro
Sergio Puerto Da Silva
Sara Rodriguez Anton

Arturo Calaforra Palop
Estela Hurtado Ortega

Cristina Martinez Contreras
Jose Antonio Perez Dominguez

Monica Rubio Monfort
Francisco Javier  Villena López

Eduardo Ferri Marin
Lorena Puchalt Forner

Laura Sanchez Fernandez

d’Argent
Bunyol

d’Or
Bunyol

d’Or amb Fulles de LlorerBunyol

Trinidad Contreras Peña
Milagros Moya Jimenez

d’Or amb Fulles de LlorerBunyol
i Brillants

fa
lla

 R
ei

s C
at

òl
ic

s S
ill

a 
/ 

Co
m

is
si

ó 
In

fa
nt

il

D0sMIL21



36 37

Ximo Calle
Silvana Villar

Amparo Vanesa
Sandra Rubio

Aniceto Redondo
Noelia Vaquerizo

Mari Carmen Manzanares
Angel Romero

Raquel Vedreño 
Barbara Ballester

Javier Moreno
Mari Carmen Alcaide

Miguel Liñana
Jose Peris Ferrer

Francisca Zaragoza
Roberto Rios 
Vivi Aguado 

Francisco Cozar
Mari Carmen Baixauli

Francisco Sanchez
Mari Carmen Fernandez

Mari Angeles Hurtado

Eli Rodrigo
Ramon Alfaro
Cristina Olmos
Danny Spierenburg
Eduardo Lopez
Jose Luis Lopez
Fermin Montó
Sofia Yuste
Alvaro Garcia
Encarna Ruiz
Francisco Orti
Merche Ballester
Juan Simarro 
Juan Simarro Marco
Marcos Peris
Eloy Peralta
Antonio Jesus Serrano
Junta Local Fallera de Silla
Els Verds de Silla
P.P. de Silla
P.S.O.E.  de Silla
Excelentíssim President de la Diputació 

d’Honor 2020
Fallers
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FALLES 2020  

10 DE MARÇ 2020: Ximo Puig anuncia l’ajornament 
de les Falles mentre sopem al casal.  

13 DE MARÇ 2020:  Davant de l’anunci del confinament, 
multitud de fallers i falleres van recollir els seus rams a 
la floristeria i les nostres representants van realitzar 
l’ofrena a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels.  

15 DE MARÇ 2020: Ens unim a la iniciativa 
#MocadorsAlsBalcons i la nostra comissió va omplir 
el poble de motius fallers als seus balcons i finestres. 

19 DE MARÇ: Gràcies als músics i les músiques del 
nostre poble, vam poder gaudir del pasdoble El fallero 
des de les terrasses i balcons.

CONFINAMENT
La nostra barriada s’omplia de festa cada vesprada a 
les 20:00 h. Tot el veïnat eixia als balcons per aplaudir 
els herois i heroïnes reals: el personal sanitari. I, a 
continuació, DJ Ximo s’encarregava d’omplir la nostra 
barriada de música per fer-nos gaudir a tots i totes. 

27 D’ABRIL 2020: Celebrem la setmana virtual 
de les Lletres Falleres recopilant tots els nostres 
llibrets amb el hashtag #LaLlibreteria.  

16 DE MAIG 2020: La Junta Local de Silla, l’Ajuntament 
de Silla i les set comissions del poble acorden la decisió 

més dura per als fallers i falleres: les Falles 2020 queden 
definitivament suspeses.

ELECCIÓ I NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS 

18 DE MAIG 2020: La Junta Directiva de la 
nostra comissió, reunida de forma telemàtica, 
acorda per unanimitat la continuïtat de les nostres 
màximes representants als seus càrrecs.  

9 DE JULIOL: Després de poder reobrir el nostre casal 
i realitzar dues jornades de votació, Francisco Ruiz i 
Soriano és reelegit president de la nostra comissió.

FESTA DE LES LLETRES FALLERES
Les nostres representants i l’equip de llibret vam assistir 
a la Festa de les Lletres Falleres celebrada a Sueca.

Tot i que no vam poder guanyar el premi a la nominació al 
premi Mestre Ortifus a la coherència en un llibret de falla, 
va ser tot un plaer i una gran alegria.

d’un any pandèmicResum
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HALLOWEEN
Celebrem Halloween amb un concurs de disfresses en línia 
per a la nostra comissió infantil. Els xiquets i xiquetes de la 
comissió ens van enviar fotografies de les seues disfresses 
més terrorífiques i la disfressa guanyadora va ser la d’Héctor.

NADAL 
Per a celebrar les festes nadalenques, la nostra comissió 
infantil va rebre una caixa plena de llepolies que el Quiosc 
Simba ens va preparar amb una gran il·lusió. 

Com no, els nostres representants ens van preparar la 
tradicional postal nadalenca, enguany més especial que 
mai, amb un missatge d’ànim per a tots els fallers i falleres. 
I, per descomptat, les representants també van rebre els 
seus regals nadalencs.

A més, la comissió infantil va rebre en format .pdf la carta a 
les Ses Majestats els Reis d’Orient en format faller per poder 
demanar els seus regals i deixar la carta a la bústia reial. 
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PINTADA D’ESCUTS
Com que enguany no podíem realitzar la tradicional pintada 
d’escuts, vam deixar que fora la nostra comissió infantil qui 
pintara l’escut de la falla a casa utilitzant els materials que 
preferiren: cartolina, paper, pissarra, cera, pintura, guix... 
I com no, les menudes artistes ens feren arribar els seus 
escuts. 

De segur que el pròxim any agafaran el pinzell per pintar 
aquests escuts a les cases dels representants! 

 
CAMPIONAT DE PARXÍS EN LÍNIA
Enguany no ressonaven els daus damunt del tauler, però 
si alguna cosa vam aprendre ben bé al confinament va 
ser a jugar al parxís en línia. Així que no vam deixar passar 
l’oportunitat d’organitzar el campionat i les guanyadores 
van ser Maria i Míriam.

EXPOSICIÓ DEL NINOT
La Junta Local Fallera de Silla va preparar l’exposició del 
ninot 2021 des del 13 fins al 20 de març a la zona envidriada 
del Centre Cultural Carmen Valero amb els ninots infantils 
de totes les comissions de Silla perquè poguérem gaudir de 
l’art faller amb seguretat.

BALCONS FALLERS
El dia 14 de març els nostres fallers 
Mònica i Alejandro van repartir banderes de la nostra 
comissió per les cases dels nostres fallers i falleres i, com 
no, tots els balcons i finestres van lluir amb banderes, 
pancartes, senyeres i mocadors per recordar-nos que les 
Falles estaven presents als nostres cors.

   

CONCURS DE DISFRESSES
Al cap de setmana del 27 de febrer haguérem decorat les 
nostres carrosses i haguérem donat la volta al poble amb les 
nostres disfresses més originals. Així que enguany no podia 
ser menys i vam realitzar el concurs de disfresses a casa.

Els nostres fallers i falleres ens van enviar les seues 
fotografies i la més votada a les xarxes socials va ser la del 
nostre president representant l’aviadora de la falla Cuba 
Literato Azorín al 2020. 



40 41

OFRENA I MISSA DE SANT JOSEP
Durant els dies 17 i 18 de març les parròquies del nostre 
poble van habilitar horaris per poder realitzar l’ofrena a la 
Mare de Déu dels Desemparats de forma individual.

El dia 19 de març les nostres representants van realitzar 
l’ofrena a la parròquia del nostre barri i, després, van assistir 
junt amb els fallers i falleres que permetia l’aforament i amb 
la resta de comissions a la missa de Sant Josep celebrada a 
la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels.

de Festejos
Programa

SECCIÓ FORA DE  
SERVEI 

TEMPORALMENT 
Al moment al qual ens trobem realitzant aquest llibret 
encara no sabem si celebrarem Falles al 2021. Per tant, 
no podem realitzar aquesta secció plena de berenars, 
activitats, orquestres i resta d’actes que tant ens agraden.

En cas de, finalment, poder realitzar les anhelades Falles 
2021, podreu veure el programa de festejos al següent  
codi QR:
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4vol.

dolorosa
Una espera

@musanudista
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Esperen, florits, 
fusta, cartó i suro, 

en magatzems plens de polseguera.
Esperen atrofiades
les nostres mans, 

preses en la paraula
primavera.

Quedaren enlaire
les notes d’un clarinet,

una albada al vent,
versos en contrasentit

i els nostres dies
també pendents 

que esperen ser viscuts
més enllà, 

en altre moment.
Continuem, però, 

a l’espera.  

Hem estat?

Estem?
Estarem?

Estàvem?

A l’espera Ana Llopis
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vista des del Consell
La Pandèmia 

L’any passat va ser un honor poder contar en la 
participació en el nostre llibret de la vicepresidenta 
i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives Mònica 
Oltra, perquè ens explicara en quina situació estava 
la nostra comunitat, i quins eren els objectius i línies 
estratègiques marcades pel govern del Botànic 
per als pròxims anys. Però la pandèmia va entrar 
en les nostres vides i va canviar tots els plans. Per 
això enguany hem volgut tornar a contactar en ella, 
perquè ens explique com s’ha viscut des del Govern 
de la nostra comunitat aquest any fatídic que tant 
ha canviat la nostra manera de viure.

Estimades falleres / Estimats fallers

És un honor per a mi tornar a escriure en el vostre llibret, 
ara amb motiu de les Falles de 2021. En esta ocasió, a 
més, és un plaer molt especial, perquè són unes festes 
falleres singulars i més anòmales que mai.

Però enguany, encara que siga en dates estranyes, 
recuperem l’activitat fallera, de la mateixa manera que 
a poc a poc anem reprenent unes altres activitats 
quotidianes.  

L’any passat, lamentablement, els ulls de les falleres i 
els fallers no van arribar a vore plantar els  monuments 
als carrers de Silla i de tantes altres ciutats i pobles al 
llarg del territori valencià. Tampoc els nostres cors van 
bategar amb l’olor de la pólvora i el fum i el foc de la 
falla en flames per a obrir un nou cicle faller.

No va ser l’única activitat que es va truncar en 2020. 
L’any passat vam assistir (encara assistim) a una alarma 
sanitària mundial gravíssima que ens va colpejar de 
manera molt dura. Un virus, un organisme al límit de la 
vida, ens va posar la vida al límit. Ens va recordar que 
som molt fràgils.

Hem viscut un any llarg i dur, amb pèrdues de vides, 
amb persones pròximes malaltes, però també hem 
demostrat que, com a societat, sabem reaccionar 
i comportar-nos de manera responsable, solidària  
i afectiva.

Una pandèmia mundial ens ha obligat a confinar-nos, 
a teletreballar, a mantindre les relacions amb amics i 
familiars a través de videoconferències, a repensar 
la nostra vida... i, també, com no podia ser d’altra 
manera, a ajornar les nostres festes més volgudes i més 
internacionals després de la declaració de les Falles 
de València com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO.

Però, tot i això, el cicle faller de l’any 2020 no s’ha 
interromput totalment a pesar de totes les adversitats 
provocades per un virus desconegut que ens ha canviat 
la vida. Podem dir que la vida fallera ha continuat i 
simplement s’han adaptat, com ho hem hagut de fer 
totes i tots, a una nova realitat.

S’ha reinventat per a mantindre l’activitat fallera a 
distància i la interacció amb els membres de les 
comissions a pesar d’haver-se suspés la part més 
festiva de la setmana fallera, que visibilitza el treball 
constant d’artistes fallers i totes les falleres i els fallers 

Mónica Oltra Jarque 

Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat  

i Polítiques Inclusives
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durant tot un any sencer de dedicació i esforç a renàixer 
de les cendres de la cremà.

Les comissions falleres han continuat treballant al 
capdavant de la gran família de les falleres i els fallers i 
bastint les solucions necessàries per a preparar el nou 
Any Faller que, en realitat, és una continuació del de 
l’any passat. Unes falles que, per primera vegada en 
la història seran en setembre, però que les gaudirem 
amb més il·lusió i més esperança que les tradicionals 
de març, perquè seran les falles del retrobament, de 
la represa, del retorn als casals, als cercaviles, a les 
ofrenes. En definitiva: el retorn a la festa fallera.

En el moment que escric este text comencem a vore 
la llum al final del túnel. La vacunació massiva de la 
població, unida a la responsabilitat col·lectiva, comença 
a donar fruits. La vacuna social que també hem 
impulsat des del Consell ha impedit que la gravíssima 
crisi sanitària acabara sent també una greu crisi social. 
A poc a poc anem reprenent la normalitat.

Però esta normalitat que anem recuperant és possible 
pel gran esforç col·lectiu que les valencianes i els 
valencians hem dut a terme durant estos mesos. Un 
esforç que va ser reconegut el 9 d’octubre passat, 
quan el consell va atorgar al Poble Valencià l’Alta 
Distinció de la Generalitat. Un esforç simbolitzat per les 
treballadores i treballadors de la sanitat, dels serveis 
socials, dels transports i la distribució d’aliments, de la 
neteja, de les forces i cossos de seguretat, bombers, 
periodistes, treballadores i treballadores de tendes 
d’alimentació, llauradores, ramaders, pescadors i un 

llarg etcétera de persones que han mantingut activa la 
nostra societat.

D’entre estes persones han destacat una vegada més 
les dones, que amb seu treball essencial de criar, cuidar 
i curar han mantingut els serveis essencials per a la 
vida. Uns serveis quasi sempre invisibilitzats però que 
ara s’han revelat com a imprescindibles.

I des del Consell hem treballat també de manera 
infatigable per proporcionar a la ciutadania una 
xarxa comunitària, una vacuna social que faça que 
la resposta a esta crisi no la paguen, com ha passat 
en situacions anteriors, les persones i col·lectius més 
fràgils i vulnerables. Perquè els poders públics tenim la 
responsabilitat de facilitar la vida de les persones, de 
sostindre-les quan ho necessiten i de proporcionar les 
ferramentes necessàries en els moments de dificultat.

La pròpia existència d’este llibret i la celebració de les 
falles en els primers dies de setembre, l’alegria amb 
que amb tota  seguretat viureu eixos dies les falleres 
i fallers de «Reis Catòlics» són la prova més evident 
de la recuperació de la vida. Amb prudència, amb 
precaució, amb seguretat però també amb esperança i  
amb alegria.

Bones festes i visca la falla Reis Catòlics!
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La Gestió 
de la pandèmia en Silla Vicente Zaragozá Alberola 

Alcalde de Silla

Endinsant-nos en política i en el nostre poble, 
l’alcalde de Silla, Vicent Zaragozà, va ser un dels nostres 
entrevistats al llibret 2020. Ell ens va contar en quin 
moment es trobava l’any passat la nostra localitat, 
i quins eren els objectius en un futur pròxim, però la 
covid ha variat aquelles expectatives.

Ara més que mai, es fa necessari tindre un punt de 
vista de l’administració pública respecte a l’evolució de 
la COVID a Silla. Per això, Vicent va accedir de nou a 
concedir-nos una entrevista per tal de tractar els punts 
més importants de la pandèmia a nivell local. Aquesta 
entrevista està emmarcada al mes de gener del 2021, 
moment en què la Comunitat Valenciana travessava la 
tercera ona de COVID, la pitjor època per als valencians 
i valencianes des del principi de la pandèmia.

Com ha afectat a Silla el tema de la COVID? Com va ser 
eixa primera ona, en la qual era tot nou? Quines mesures 
es van prendre? Què es feia i què es pot fer ara?

Hi ha molt a parlar ara... Actualment, tenim una 
experiència o un “màster” en aquest aspecte. Al principi, 
quan va aplegar el 13 de març, ací vingué un problema 
que ens superava, que no tenia precedent i que ningú 
coneixia. A més a més, no hi havia cap decret ni  
cap normativa. 

Recorde que la primera decisió que vam prendre ací, 
que va ser tancar el centre de majors i algunes coses en 
la població, com els parcs, va ser una iniciativa per part 
nostra sense tindre absolutament cap experiència. A 
nosaltres ens deien que les persones més vulnerables 
eren les persones majors, per tant, poc a poc vam 
cancel·lar les coses. La primera notícia que vam tindre 
a nivell autonòmic va ser la cancel·lació de les falles. 
Nosaltres vam estar reunits un dia abans, tractant un 
cosa, i al dia següent va ser altra totalment diferent... 
Aleshores, era un cúmul de situacions sobrevingudes, en 
les quals no sabíem com actuar i, a més,  l’administració 
supramunicipal, que sempre és la que ens marca les 
normes, anava més endarrerida que nosaltres perquè 
ens havia sobrepassat a tots. Jo recorde que nosaltres 
fèiem els “bandos” i fèiem els decrets abans de que 
decretara la Conselleria o el govern d’Espanya. Recorda 
que Pedro Sánchez eixia els diumenges per la nit 
parlant i els divendres des de l’ajuntament ja s’havien 
pres eixes decisions perquè es filtraven abans i se’ns 
deia el que anava a dir. Però sense tindre el decret que 
es allò normal en l’administració: una vegada s’ha tret el 
decret, tu vas treballant...

Al principi la pandèmia no sabíem com tractar-la ni a 
nivell administratiu o local ni a nivell químic o de salut H
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pública... Hi havia un desconeixement total, no es sabia el 
que era ni com afectaria. Nosaltres hem tingut un índex 
de mortalitat i un índex de pandèmia fins a la segona ona, 
dels més baixets de la província. Realment, vist des de la 
perspectiva de hui, que estem en el lloc més alt de tota 
Espanya, no sols nosaltres, sinó la comarca de l’Horta Sud, 
que acabe de rebre les dades, dius... jo crec que aquest 
“bitxo” ha d’atacar a tots i si no és abans és després. 
L’entrevista me la estàs fent avui, si me l’hagueres fet el 
primer dia no tindria ni idea, però després de vore com ha 
evolucionat, com Catalunya per exemple despuntava i ara 
estan per baix de 500 i que la Comunitat Valenciana hui 
està per 1.200 o 1.300 casos per cada 100.000 quan hem 
sigut la millor, ara reflexione i dic que el “bitxo” ha d’atacar 
a tots al final.

Respecte a l’administració pública, nosaltres hem patit molt 
perquè no hem pogut desenvolupar aquella política que 
teníem preparada per al 2020. Igual que vosaltres no heu 
pogut desenvolupar el vostre treball per al 2020 en la falla, 
l’administració pública tampoc l’ha pogut desenvolupar. 
Això vol dir que el pressupost que teníem preparat per 
a fer una sèrie d’activitats ha hagut de retallar-se per a 
poder pal·liar el problema de la COVID. Hem hagut d’ajudar 
a les xicotetes empreses, a autònoms, als comerços 
de proximitat... Hem hagut de fer front en salut pública 
respecte a les mesures de COVID, hem hagut d’invertir 
molt en sanejament i manteniment de la població, hem 
hagut d’augmentar els equips humans, reubicar el personal 
humà per a dedicar-lo només al COVID... És a dir, és un 
canvi tan gran i tan desconegut per a nosaltres que al final 
quan s’acabe tot açò serà quan seurem i reflexionarem al 
respecte. Però el canvi jo crec que ha sigut total. Estem 
des del principi de la primera ona treballant des dels 
departaments, sempre en els recursos que queden perquè 
molts recursos estan dedicats a la COVID... i així ens ha 
canviat la vida en l’administració pública.

Ara estem en el pitjor moment, en la tercera ona, però 
realment des de l’administració local es poden prendre 
les mesures que es poden prendre...

Cada administració pública té unes competències: hi ha 
competències municipals, autonòmiques i estatals. És 
l’Estat Espanyol el que decreta l’estat d’alarma i li passa les 
competències a l’autonomia. Ara hi ha un xicotet problema 
perquè el “toc de queda” és a les 22h i hi ha autonomies 
que volen baixar-lo a les 20h i han ficat un recurs en el 
Constitucional perquè no estan d’acord, etc. Però nosaltres 
tenim unes competències molt limitades a la població, 
els alcaldes i les alcaldesses o l’administració pública 
local en general. Nosaltres el que tenim és tan limitat que 
nosaltres sols podem tancar perimetralment els espais 
públics i cancel·lar aquelles activitats que són públiques 
si són nostres... no podem fer res més. Podem tancar els 
paellers, els parcs infantils, els parcs de gossos... Però no 
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podem tancar l’activitat educativa, ni les empreses, ni els 
bars, ni res de tot allò que és competència supramunicipal. 
En Silla el dilluns passat es van decretar una sèrie de 
mesures i l’únic que ens quedava era tancar la piscina 
coberta, l’esport federat i els parcs. A dia d’avui ja no hem 
queda res que puga fer, cap cartutxo per tirar... S’està 
demanant el confinament perimetral, però l’únic canvi que 
hi ha respecte a l’estat actual que tenim és que tanquen 
els bars i ja està... la gent podria eixir al carrer, fer esport, 
caminar, anar a comprar al poble o a la perifèria que hagen 
perimetrat... Quan veus açò dius: “si la gent sabera que 
el confinament perimetral és una feina tremenda per a 
l’administració i que no disposem d’efectius per a controlar 
totes les entrades i eixides de Silla i que no canvia quasi 
res realment...”. La meua filla per exemple que va a escola 
tots els dies a València aniria igualment, el que va a treballar 
també, el que ha d’atendre a algun major o a alguna persona 
fora del poble pot anar igualment... Què canvia? Que els 
bars tanquen... eixa és la solució? Jo pense que no és la 
solució. S’ha vist empíricament en els pobles que han estat 
confinats perimetralment que les dades són les mateixes 
que sense el confinament perimetral.

Després d’aquesta entrevista, tinc previst fer una 
publicació... perquè hi ha alguns partits polítics i alguns 
particulars, que segurament no ho saben... I vaig a explicar 
el que és el confinament perimetral i que jo no el vull. Si ens 
el fiquen l’haurem d’acomplir però per al poble de Silla no 
és bo el confinament perimetral. Després de viure el dia a 
dia del COVID com si fora la meua vida... Veig com pugen 
i com baixen les dades, quins són els infectats de hui, si 
són els mateixos de la setmana passada, etc. Esperem-

se un poquet a vore si baixa o no baixa i, aleshores, 
prendrem mesures però no un confinament perimetral, 
sinó més dràstiques, un confinament total. França, Regne 
Unit, Portugal... estan tots confinats, menys nosaltres. Ells 
el pic el tenen igual... les dades que ixen publicades van 
en retràs i la setmana que ve serà forta... Jo tinc les dades 
que em passen de Salut Pública i en internet estan les que 
fica Conselleria, que ha publicat que hui hi ha a Silla 247 
infectats, però en realitat en tenim 385. Açò és real. Són 
dades de hui que es publicaran la setmana que ve.

Ara el més trist que veig jo és que la política no s’havia ficat 
encara en el tema COVID, estaven comportant-se tots prou 
bé i ara estan començant a polititzar-ho tant a nivell nacional 
com a nivell local. I quan es polititza la salut pública a mi em 
dona un poc de vergonya... Em dona vergonya vore com es 
pot jugar en eixes coses, perquè ens podem equivocar tots 
però jo crec que hem d’anar tots a una.
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Volia preguntar-te sobre el tema de les competències 
al que feies referència abans. Quan ocorre alguna cosa 
a l’ambulatori per exemple, de seguida es diu que és 
culpa de l’ajuntament... Ara s’està utilitzant la Nau Jove 
per a fer PCR i ha d’haver una col·laboració constant... es 
tracta de facilitar les coses?

Si. I he de dir que estan molt contents en nosaltres pel tracte 
que estem tenint amb ells, que no és el que estant tenint tots 
els ajuntaments tampoc. Nosaltres des del primer dia hem 
estat a la seua disposició encara que són competències 
totalment separades. Jo cride i, si volen m’atenen i si no 
volen no m’atenen. Igual que l’educació tampoc és cosa 
nostra i molta gent diu que tanque les escoles però jo 
no puc fer-ho. I hi ha gent que diu que fique ordre en el 
centre de salut quan jo no entre al centre de salut perquè 
no em deixen entrar a no ser que diga que soc l’alcalde i 
vinc a parlar en algú precís... no per ser l’alcalde entre i isc 
al centre de salut quan vull. Aleshores, a nosaltres ens van 
oferir quan van ficar les primeres vacunes de la grip, que 
se’ls començava a quedar xicotet i era quan començaven 
a fer PCR de forma massiva, després dels 9 o 10 mesos en 
els que Silla va tindre 40 o 50 casos només. Ens van dir que 
necessitarien que acondicionàrem un local o una carpa a 
l’eixida. Vam preguntar on volien la carpa, tallàrem el carrer i 
comprarem la carpa amb els diners municipals. Tot el poble 
va comprar la carpa per a salut pública encara que no era 
competència nostra, però els diners estan per a eixes coses. 
Quan ja va augmentar en nombre de PCR i les dosis de la 
vacuna de la grip la carpa es va quedar xicoteta. I diguérem, 
no passa res... Anem al millor lloc de Silla per a que la gent 
puga anar en cotxe, sense molèsties. I anem a la Nau Jove. 

Ells molt contents en això i molt contents en nosaltres. Ara 
estan fent una mitja de 100 a 120 PCR al dia. Pense que això 
baixarà perquè ara estan cridant als contactes més estrets. 
Estem ajudant-se mútuament en tot el que fa falta.

Eixa col·laboració entenc que per a la vacuna pot seguir. 
Si fera falta habilitar un segon espai per a vacunar per 
part de l’ajuntament, no hi hauria problema?

Totalment, tot allò que necessiten. I els diners estan 
per a això, perquè són els veïns del poble els que han  
d’utilitzar-ho.

De la vacunació han donat alguna data?

Si. En Silla tenim un problema, que és que els casos en la 
residència Savia s’han disparat i tenen casi 70 casos. I el 
problema és que tenim un pic un poc més gran que la resta 
de poblacions de la comarca pel cas de la residència. Si no 
fora per això estaríem igual que tots. Eixa residència no està 
vacunada perquè fins que no estiguen tots curats no es pot 
vacunar. Però la residència pública que tenim i el centre de 
salut estan ja tots vacunats.

Tu no? Has fet com alguns alcaldes que s’han vacunat?

No, no, no. No vaig a parlar perquè hauria de vore’s en eixe 
moment en què estàs allí i et diuen: “Vinga alcalde vine a 
ficar-te la vacuna”. I, pot ser, dius: “Vinga, va”. Però després 
diries: “Què és el que he fet?...”. Crec que no ho han fet en 
mala intenció... no crec que hagen utilitzat això per a dir allò 
de: “Sálvese quien pueda”. Jo pense que no. Vull entendre 
que ha sigut una equivocació, que la pagaran cara perquè 
mediàticament estàs en tots els mitjans de comunicació i 
no és agradable.

4vol.
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Ací el tema de la vacunació depén de Sanitat... ells ja 
tenen els seus llistats per ordre de preferència, etc. I 
entenc que si vos demanen ajuda la doneu...

Nosaltres estem amb ells al 100%. Jo estic en contacte amb 
el jefe del centre de salut i parle amb ell tots els dies. Ell va 
ser el que em va alertar el dissabte dels 84 positius que 
van haver el divendres. De 130 o 140 PCR que es van fer, 84 
positius. És un percentatge elevadíssim, que vol dir que la 
càrrega viral és tremenda... El que ocorre és que són famílies 
senceres i és una llàstima... En els dinars i sopars diguem: 
“No passa res, som tots família”. Però després cadascú se’n 
va a sa casa i té el seu espai i la seua vida... i al final anem 
contagiant-se tots.

Ens demanen més manteniment... Nosaltres tots els matins 
passem de 6:00 a 8:00 a desinfectar el poble. Les escoles 
es desinfecten tots els dies, els parcs també... Tu penses 
que això és la solució? Què va! S’ha vist ara que és el 
contacte social estret en els nuclis familiars. A més, estan les 
estadístiques ahí. Ahir deien en el Facebook que tancàrem 
els bars i jo li vaig contestar que eixa no era la solució. Des 
d’agost que va ser la segona ona fins a la tercera, han estat 
els bars oberts de gom a gom. Tot el món anava a dinar, 
esmozar, sopar... I no hem passat mai de 200 d’incidència 
en la comunitat. Quan hem aplegat a 1000? Després de 
Nadal. Centres comercials, bars, cases, reunions, etc. Per 
això el tancament perimetral no soluciona res. Perquè 
que tanquen els pocs bars que poden continuar obrint no 
soluciona res. Tancar perimetralment per a que no isquen 
els veïns... però qui ix de Silla i a què? Ixes a treballar i a 
escola, o a un centre comercial com a molt.

Ara que estem parlant del comportament de la gent 
en Silla... Han sigut bons en Silla? Han ficat moltes 
denúncies?

No. He de dir-ho alt i clar: la gent de Silla ha sigut exemplar. 
Nosaltres al principi vam “pegar molta canya” i vaig ser molt 
criticat, inclús en algun foro em deien que era mal alcalde 
perquè era molt estricte en el tema dels bars i la policia 

anava a les terrasses i feia complir les mesures. Gràcies a 
això Silla ha estat sempre dins de la mitja. Aleshores, els 
veïns i veïnes, des del primer dia, han sigut actius en els 
mitjans de comunicació. En Silla tenim unes xarxes socials 
molt potents, ens moguem per les xarxes i fem una política 
de comunicació prou bona, i ho dic amb modèstia. Això 
també fa molt. Fem bandos, hem fet pedagogia pel carrer, 
hem fet pedagogia per les xarxes socials... Jo també tinc 
la meua via social, que també soc prou seguit i també em 
moc prou per les xarxes. I això ha fet que la població siga 
molt prudent i que es portara molt bé. I ahí estan les dades 
per a demostrar-ho.

Hi ha tres dades importants del COVID. La primera és els 
positius dels últims 14 dies. La segona la mortalitat. I la 
tercera, que és la més important i de la qual ningú parla, 
és l’acumulat. L’acumulat és com t’ha afectat la pandèmia 
a la teua població des del principi fins al final. I d’eixa 
dada parlarem d’ací 3 o 4 mesos quan haja acabat tot, 
estiguem vacunats, etc. I direm quin és el poble que més 
afectat ha estat i quin és el que menys. En eixe moment 
ens n’adonarem quins són els pobles en els quals ha entrat 
el virus menys. Jo no fique en dubte que el poble que tinga 
una incidència el doble que la nostra siga perquè ho haja fet 
malament... pot ser per qualsevol motiu. Però si que és de 
veres que hi ha un factor molt important que és la seguretat. 
I la seguretat a este poble ha sigut des del primer dia molt 
bona, i la gent ho ha entés. La seguretat i la comunicació. 
S’han ficat 1200 denúncies. No sé si és molt o poquet perquè 
sempre has de tindre un punt de referència com les que 
han ficat en altres poblacions, que no ho sabem. Realment 
en Silla jo crec que la gent ha sigut prou exemplar, dins del 
que cap i després de vore certes coses per altres llocs. 
 
S’han hagut de destinar recursos per a ajudar, 
per exemple les ajudes als comerços.  
 
S’han desglossat crec que són al voltant de 800.000 euros, 
el que s’ha dedicat al COVID. D’eixos són 250.000 a comerç 
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i a xicoteta empresa, 200.000 a crear treball, 200.000 
al tema de serveis socials i ajuda a les famílies i la resta 
ha sigut per al manteniment del poble i compra de 
material COVID. Estem parlant de què el pressupost de 
Silla són quasi 14 milions, és a dir, s’ha destinat entre un 
8 i un 9% del pressupost. S’ha hagut de llevar d’altres 
partides per a ficar-ho ahí. Les ajudes a associacions, 
per exemple, no s’han llevat, s’han quedat totes 
amb els convenis que teníem. Moltes poblacions el 
que van fer va ser decidir que, com que no es feien 
activitats en les associacions i en els clubs esportius, 
llevarien un percentatge. Jo vaig dir que no, perquè les 
associacions estaven passant-ho molt malament i els 
clubs esportius també. Tampoc és una quantitat molt 

gran, que no et solventa el problema de l’economia. Per 
tant, deixàrem al 100% la partida de subvencions. No 
llevàrem ni un euro.

Com veus la situació actual, ara que estem en el 
pitjor moment?

La solució és la vacuna. Diuen que per a juny o juliol 
ja tindrem un 70% de vacunació. I ahí ja tindrem una 
protecció quasi total. Quedarà molt poca gent i hi haurà 
molta gent que ja serà immune perquè ja ha passat el 
COVID. La Comunitat Valenciana és líder en el ritme de 
vacunació.

És una llàstima perquè ja sabem que les falles les anem a 
perdre. El món faller ha patit molt. S’està parlant de què 
després d’estiu es podria reprendre. Però tots sabem 
que això és un “brindis al sol”. La nova normalitat ve 
per a quedar-se, però jo crec que cap a març o abril la 
cosa ja estarà millor i ja hi haurà molta gent vacunada. 
Les falles no les podrem celebrar a març perquè les 
falles són un acte cultural que arrastra a molta gent i 
són actes multitudinaris. Les falles sempre em tindran 
al costat per a fer tot el que es puga fer dins de la 
normativa.

Moltes gràcies, Vicent!  

**Totes les fotos d’aquest article són  
de la web de l’Ajuntament www.silla.es

4vol.
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La Literatura
valenciana en l’any de la pandèmia Josep Antoni Fluixà

Director de la Fundació Bromera

Finalitzat ja l’any 2020, no hi ha dubte que aquest 
últim any serà recordat com l’any de la gran pandèmia 
provocada pel coronavirus i la covid-19. El daltabaix 
causat per la malaltia ha sigut d’efectes planetaris i ha 
afectat no sols la salut, d’una manera tràgica, sinó també 
l’economia mundial. Ací, a casa nostra, els efectes es 
van fer immediatament visibles amb la supressió de les 
falles i la lamentable cancel·lació de tots els actes festius 
que els valencians i les valencianes esperàvem ja amb 
tanta il·lusió. Una cancel·lació que vingué seguida d’un 
llarg confinament que ens va fer comprendre l’abast de 
les conseqüències econòmiques en un bon nombre de 
sectors i oficis; conseqüències que, per altra banda, 
no s’han analitzat del tot perquè ens trobem encara 
immersos en la crisi sanitària i la normalitat no ha 
retornat. De fet, som conscients, cada vegada més, que 
la desitjada desaparició de la malaltia tardarà almenys 
entre nou i deu mesos.

Aquesta anormalitat en què vivim, causada per les 
necessàries mesures higièniques i sanitàries preses per 
fer front a la covid-19, ha tingut, des del passat mes de 
març de 2020, unes repercussions nefastes en el món 
cultural en general i, com és lògic, en el món cultural 
valencià en particular. Són moltes les representacions 
teatrals, els concerts musicals, les presentacions de 
llibres, les exposicions d’art, les classes artístiques, les 
projeccions cinematogràfiques... que s’han anul·lat, i no 
només durant el període del confinament estricte. A 
pesar dels molts esforços fets i de l’actitud positiva 
d’algunes administracions públiques, no sempre ha 

sigut possible reprogramar els actes cancel·lats i, amb 
la denominada «nova normalitat», s’ha viscut amb una 
completa inestabilitat. Molts treballadors i treballadores 
de la cultura s’han vist afectats i afectades.

El món del llibre tampoc no se n’ha lliurat. Durant 
el confinament tancaren les llibreries i la producció 
editorial es paralitzà amb l’ajornament de la gran majoria 
de les novetats previstes per a la primavera literària del 
2020 i la presentació de les obres en les diverses fires 
de llibre planificades, que es van haver de suspendre. 
No obstant això, és cert també que el sector del llibre, 
per les seues característiques particulars, suportà 
molt més la crisi de la inactivitat que no els altres 
sectors culturals o recreatius. La lectura, per sort, és 
una activitat individual i solitària que es practica amb 
molta més eficàcia a casa. Per això mateix, esdevingué 
un dels passatemps ideals per entretindre’s durant els 
dies llargs en què ningú no podia eixir al carrer.

Segons les enquestes i segons els comentaris que, 
posteriorment, s’han fet a la premsa, el confinament 
ha fet que els índexs lectors augmentaren. Fins i tot, 
pel que he pogut comentar amb alguna llibretera, 
amb l’obertura d’aquests locals, les llibreries van viure 
una època inicial amb una presència major d’usuaris. 
Evidentment, la tendència era positiva. Sempre s’ha 
de saludar agradablement que la gent llisca i compre  
més llibres.

No obstant això, aquesta afluència sensiblement 
superior de gent a les llibreries ha implicat H
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necessàriament un augment de vendes generalitzat en 
totes les editorials? La resposta, almenys per a mi, és 
negativa. Estic pràcticament segur que han augmentat 
les vendes d’alguns llibres considerats bet-sellers, però 
no tant els llibres de qualitat més estrictament literària. 
Com també estic convençut que, per desgràcia, la lectura 
de llibres en valencià tampoc no s’haurà vist alterada 
positivament pel confinament ni pel distanciament social 
a què ens obliga la pandèmia. Per desgràcia, els índexs 
lectors en la nostra llengua no depenen del nostre modus 
vivendi, ni del temps del qual disposem. Són altres les 
causes i altres les mesures que caldrà prendre per 
conscienciar la nostra societat sobre la necessitat de 
llegir en valencià.

Per contra, vist amb perspectiva, l’any 2020, no ha sigut 
un mal any per a la producció literària en valencià, almenys 
pel que respecta a la qualitat. Potser, quantitativament ha 
disminuït la publicació en nombre total de volums en relació 
als anys precedents, però el 2020 ha sigut un excel·lent 
any pel que fa a la collita, sobretot, d’obres de narrativa 
i d’assaig. S’han publicat novel·les excel·lents com la de 
Manuel Baixauli, Ignot (Periscopi), o com la de Vicent Usó, 
No sabràs el teu nom (Bromera), premi de novel·la Ciutat 
d’Alzira. A més, s’han publicat les dues novel·les pòstumes 
de dues escriptores recentment desaparegudes, 
Benilluna de Carme Miquel i El teu gust d’Isabel-Clara 
Simó, les dues en Bromera. Silvestre Vilaplana, un autor 
que cal seguir i que destaca sempre per la seua qualitat, 
ens ha oferit Dones sense nom (crims.cat). Obres a les 
quals encara hem d’afegir altres títols ben recomanables 
com Dissabte, jazz de Rafa Gomar (Bullent), Prosceni 
blau de Francesc Mompó (Onada), Les espines del peix 

de Josep Colomer (Tres i Quatre) i dues obres més 
publicades per Bromera: El jove Enric Valor. Una vida de 
novel·la de Francesc Gisbert i La cançó del mag Merlí 
d’Ivan Carbonell, autors que convé no oblidar.

Pel que respecta a l’assaig, gènere en el qual incloc 
també els dietaris reflexius i els llibres de memòries, l’any 
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2020 ha sigut un any del tot extraordinari amb obres 
d’una qualitat mitjana magnífica que enorgullarien a 
qualsevol literatura. Faig referència, per exemple, a 
obres com Papers de l’observador (Afers) i Tots els 
camins (Proa) de Joan F. Mira, Elogi del pensament 
crític (Afers) de Gustau Muñoz, L’home impacient 
(Bullent) d’Antoni Martí Monteverde, La bèstia 
en què cavalquem (Aila) de Ferran Garcia-Oliver, 
L’eternitat enamorada (Tres i Quatre) de Josep 
Igual, Els fantàstics setanta. 1969-1974 (Alfons el 
Magnànim) de Josep Piera, El meu país (Onada) de 
Jordi Querol / Antoni Royo, Ars libri.   
   
L’aventura del llibre i la paraula (Bromera) de Juli 
Capilla i La meva cambra més estimada (Vincle), 
una extraordinària visió de l’escriptora Carmelina 
Sánchez-Cutillas, nomenada per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua com a escriptora de 
l’any, i que ha sigut escrita pel seu fill Luis Romero  
Sánchez-Cutillas.

La poesia, a més, també ens ha donat dos títols 
que destaquen i que esdevindran, sens dubte, de 
referència obligatòria: Sempre és tard (Proa) de 
Maria Jesús Escrivà i Cel de fang (Bromera) de Marc 

Granell, als quals hem d’afegir la publicació de l’obra 
poètica de Teresa Pascual, El temps en ordre. Poesia 
reunida 1988-2019 (Alfons el Magnànim). Obres a les 
quals s’han d’afegir les d’altres escriptors com Isaïes 
Minetto, Salvador Lauder, Josep Micó i Conejero, 
Joan Deusa, Francesc Monpó, Ismael Carretero, 
Laia Fontana o Imma López Pavia. En teatre, caldrà 
ressaltar l’obra Hotel Fontana de Pau Alabajos i Perquè 
t’estime, que si no... de Carles Alberola, publicades 
les dues en Bromera, editorial que publica també 
l’obra L’increïble assassinat d’Ausiàs Marc d’Anna 
Marí i Daniel Tormo.

I, a les obres relacionades, hauríem de sumar encara 
la nombrosa producció de títols dirigits a infants 
i joves que en el 2020 ha sigut també, sens dubte, 
d’una qualitat notable amb obres d’autors coneguts 
com Carles Cano, Enric Lluch, Lliris Picó, Joan Pla, Fina 
Girbés, Vicent Sanhermenaldo, Francesc Gisbert, 
Jesús Cortés o Teresa Broseta, entre altres; i també 
amb obres d’autors joves com Marta Meneu-Borja 
i Mariló Álvarez Sanchis. Com veieu, es tracta d’una 
producció important i de qualitat que bé mereix ser 
més coneguda i admirada per tots els valencians i 
les valencianes.
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Ningú no s’ho pensava. O és que algú pensava 
que una pandèmia, en el segle XXI, faria tant de 
mal com el que ha fet aquest virus importat des de 
l’exterior? Ningú no es creia tot el que ha ocorregut 
i la humanitat, i per descomptat els valencians, 
ens hem quedat descol·locats, començant per la 
suspensió de les Falles fins a jo que collons sé, ja que 
encara tenim a la maleïda pandèmia entre nosaltres, 
i no sabem quin serà l’últim element del món que la 
covid-19 desfarà.

Pel que m’han encomanat, jo faré referència a la 
catàstrofe que ha suposat per al sector turístic 
l’aparició d’aquesta malaltia, ja que el sector ha 
sigut atacat des de diversos vessants, ja que ens 
trobem davant d’un sector molt heterogeni que es 
mou en moltes variables i, per tant, no sabria per  
on començar... 

No obstant això, ho faré des de la perspectiva festera, 
ja que el primer fet de repercussió turística va ser 
la suspensió de les festes de les Falles, en totes les 
seues localitats; i les de la Magdalena de Castelló. 
Com repercuteix turísticament? Molt senzill. Si no 
hi ha Falles, no venen turistes, per tant, les taxes 
d’allotjament disminueixen i els hotels es queden 
sense clients. Això comporta que tampoc hi haja 
clients per als restaurants, cafeteries, etc. Aleshores, 
l’impacte econòmic sobre les empreses turístiques 
es redueix dràsticament. Una dada clara és que el 
turisme internacional caigué un 60% al març del 2020 

respecte al març del 2019 (Expansión, 2020). I si a 
això li sumem el fet d’estar confinats, encara pitjor, 
ja que hagueren de tancar aquests establiments, per 
tant, més pèrdues i augmenten les taxes d’atur i la 
creació d’ERTO.

No només les Falles i la Magdalena s’han suspès, ja 
que també ho ha fet tot el calendari festiu de 2020 
(i veurem 2021). Les festes són un dels atractius 
turístics més importants de la Comunitat Valenciana 
i tenen un gran poder d’atracció per als visitants, 
que han deixat de visitar les nombroses ciutats 
valencianes i no s’hi poden deixar els seus diners 
per tal de generar riquesa econòmica. És estrany no 
haver gaudit de festes com la Festa de la Mare de Déu 
de la Salut d’Algemesí, la Setmana Santa Marinera, el 
Misteri d’Elx, les Fogueres d’Alacant o de les festes 
de cadascun dels pobles del territori valencià, de 
nord a sud.

versus turisme al nostre territori: Una desfeta totalLa covid-19 Juan Gabriel Figueres

Màster en Turisme Sostenible 

i TIC i  faller de l’AC Falla El 

Canet de Cullera
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Un altre sector que s’ha vist molt afectat han sigut els 
festivals. Aquest producte, un dels productes estrela 
dels estius valencians, ha vist com han passat de generar 
un grapat de milions d’euros en 2019, a suspendre’s 
sense cap contemplació. Un exemple clar és el Medusa 
Sunbeach Festival de Cullera, que ha passat de generar 
25 milions d’euros d’impacte econòmic, ja que genera 
riquesa en l’economia local (Las Provincias, 2019) a, com 
dirien els valencians, a anar-se’n tot a fer la mà.

No només el sector festiu s’ha vist perjudicat, ja que 
altres elements de l’oferta turística s’han vist perjudicats 
per la covid-19. Podem trobar, per exemple, el sector de 
l’allotjament, ja que les taxes d’allotjament en els mesos 
d’estiu s’ha reduït dràsticament. Una dada significativa és 
que al juliol, l’oferta turística de places obertes era d’un 
30,5% inferior a l’oferta del 2019, de la qual l’ocupació va 
ser un 35,8%, a pesar d’haver abaixat els preus un 7,4%. 
Açò afecta també, evidentment, a l’ocupació laboral 
en el sector turístic, ja que en el tercer trimestre de 
l’any 2020, es va reduir la taxa d’ocupació en un 11,5% 
respecte al tercer trimestre de l’any 2019. En total, el 
nombre d’aturats en el sector va ser de 55.563 persones 
(Turisme Comunitat Valenciana, 2020). 

Podria citar un compendi de dades econòmiques on tot 
açò es demostra: ocupació en les diferents tipologies 
turístiques, nombre de visitants en espais turístics i 
museístics, demanda turística, fins i tot el nombre de 
visitants a les oficines de la Xarxa Tourist Info, en les quals, 
a l’hora d’escriure aquest text, encara no s’ha realitzat el 
perfil de l’Enquesta de la Xarxa Tourist Info, però sense 
anar més lluny, en el confinament es va suspendre 
l’atenció presencial en totes les oficines de turisme.

La pandèmia ha capgirat tots els plans i, potser, seria 
el moment en què caldria canviar el concepte de 
turisme al nostre territori. La Comunitat Valenciana té 

l’estereotip del sol i la platja com a reclams principals, i 
cal obrir el camí. No és sostenible mediambientalment 
ni econòmicament viure del turisme durant tres mesos 
i després, la resta de l’any, veure-les vindre sense més. 
Alguna cosa ha de canviar.

És el moment d’apostar pel patrimoni natural i cultural, 
d’homologar rutes de senderisme i de crear rutes culturals 
a l’aire lliure, tant dins dels mateixos municipis com de 
crear interconnexions entre els diferents municipis per 
crear productes turístics que siguen sostenibles i de 
qualitat. Cal ser innovador, imaginatiu…, i la tecnologia 
tal vegada tinga un paper clau. Cal saber aprofitar 
tecnologies com la realitat augmentada, el codis QR o la 
ludificació, ja que són tecnologies que poden proliferar en 
la creació d’un nou turisme. Com diu la dita: «renovar-se  
o morir».
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La crisi provocada per la COVID 19 ha afectat a molts 
sectors. S’han produït manifestacions i reivindicacions 
des de diversos col·lectius per a demanar ajudes i 
suport. Potser un dels que pitjor parats ha resultat és 
el sector de l’espectacle. Orquestres i discomòbils van 
aturar al març de 2020 la seua activitat per complet i 
a hores d’ara, encara no han pogut tornar a treballar. Al 
voltant d’aquest sector, a banda de músics, artistes i DJs 
viu molta gent arreu de tota la Comunitat: muntadors 
d’escenaris, empreses de megafonia, lloguer d’equips... 
moltes famílies que han perdut la seua font d’ingressos 
i tot un sector que està en perill d’extinció.

Per a que ens conten la seua difícil situació contem 
amb la col·laboració de Pep Francés Giménez, músic 
i fundador de l’orquestra La Pato i també de Fernando 
Tamarit, músic, vinculat ara mateix als projectes de 
les orquestres FIBRA y HARLEY i també president de 
l’associació general d’espectacles (AGE).

El 22 de febrer de l’any passat després de la pintà 
d’escuts, molts membres de la comissió vam anar a 
Catarroja. Actuava la Pato, una orquestra que celebrava 
l’any passat el seu 30 aniversari i es preparava per a 
una temporada plena d’actuacions.

Aquell dia ningú ens imaginàvem que aquella anava a ser 
una de les últimes voltes que anàvem a estar de festa 
fins la matinada gaudint de la música d’una orquestra.

Pep, com esteu vivint aquesta situació?

El sector de la música en directe ha eixit molt malparat 
de la pandèmia i dintre aquest àmbit, les orquestres 
de ball ha estat el més afectat de tots, per raons 

òbvies. Açò no eixirà en cap dels informatius de ràdio 
ni televisió. Estem des de març sense treballar, i el que 
ens queda!

L’any passat encetavem un nou projecte musical nou 
amb moltes novetats, s’havien fet inversions i tot es va 
haver de cancel·lar per la pandèmia, per tant, la nostra 
situació és molt tensa.

Quan vam ajornar les actuacions que teníem per a falles 
i algunes altres que teniem a l’abril la primera intenció 
era ajornar-les i poder fer-les a partir de setembre, 
però com sabeu la situació de la pandèmia no ho va 
permetre i vam acabar l’any sense actuar.

Els músics han pogut fer unes poques actuacions 
en locals d’oci i altres recintes oberts respectant les 
mesures sanitàries, però ha estat més testimonial 
que altra cosa. Els ingressos han sigut molt escassos i 
cadascú ha hagut d’enginyar-se-les per tirar endavant 
amb les poques ajudes de l’estat o l’administració 
autonòmica, buscant-se altres feines, amb ajuda de la 
família ...

El sector
dels espectacles durant la pandèmia María Escribà
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Què ha passat amb les actuacions que tenieu 
contractades per a l’any passat?

Férem l’última actuació el 9 de març. Venim treballant amb 
un volum anual de 90-100 actuacions i el 80% estaven 
ja contractades. Una rere l’altra anaven anul·lant-se a 
mesura que passava el temps, tot veient l’evolució de la 
pandèmia. Les agències d’espectacles feren un pacte per 
tal de no ofegar el sector. Es tractava de  prorrogar el volum 
de contractació del 2020 per a l’any vinent, respectant 
els compromisos ja adquirits. Així que tenim fins el mes 
d’octubre la temporada pràcticament enllistida. Altra 
qüestió és si la podrem fer o no!

Eres optimista amb la temporada d’estiu d’enguany? 
Creus que podreu actuar?

A hores d’ara no sabem en quina situació estarem a 
l’estiu, però veiem poc probable que es puga treballar en 
les condicions d’anys enrere. Tal vegada, els espectacles 

culturals es podran realitzar amb les mesures sanitàries 
pertinents, però les revetlles populars ho posem en dubte. 
Les autoritats tampoc s’atreveixen a concretar dates ni 
quina classe d’esdeveniments es podran fer. Tothom, en 
general, es va animar en aparéixer la vacuna encara que 
a mesura que passa el temps veiem amb tristor que els 
entrebancs que van sorgint van soscavant els ànims. La 
paraula clau és incertesa.

Amb aquesta situació, perilla la continuïtat de les 
orquestres tal i com les coneixem?

Unes poques orquestres s’han reinventat fent altre 
tipus d’espectacles: musicals, tributs, etc. però amb una 
incidència escassa, més per matar el cuquet que com a 
mitjà de viure. 

Al sector la majoria de contractes són d’alta i baixa, sols 
pels dies contractats, per tant els treballadors no tenen 
pràcticament cap dret a ajudes i cobertures. Alguns es van 
acollir a l’atur però cobrant molt pocs diners, així que ja hi 
ha alguns músics que han manifestat la seua intenció de 
replantejar-se el seu futur abandonant el sector. 

Amb aquesta situació, serà fàcil trobar-se orquestres amb 
problemes a l’hora de completar una nova formació.

Esperem que amb les noves línies d’ajudes que anuncia 
l’Administració se’ns tinga en compte per a poder fer front 
a aquesta situació tan adversa.

El millor que ens pot passar és aconseguir la immunitat 
col·lectiva com més aviat millor per tornar a la nova 
normalitat i això, ara per ara, no ho sap ningú. 

Esperem que siga així i que prompte puguem gaudir 
de la vostra música i que continueu recorrent tot el país  
fent festa.

4vol.
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L’orquestra Harley és un clàssic les nits del 18 de març al 
parador de la nostra falla. Tots els membres de la comissió 
podem contar anècdotes i grans moments viscuts en 
nits falleres que tenen com a banda sonora la música de  
“La Harley”. 

Fernando Tamarit és el Manager de les orquestres Harley i 
Fibra, però a més és:

-President de l’associació general d’espectacles (AGE). 
-Membre de la *CEVE, coordinadora estatal de la 
verbena (revetlla) i l’espectacle. 
-Pertany a *MUTE (moviment unificat de treballadors 
del espectacle). 

-Pertany a *AR (Alerta Roja) plataforma creada en 
Espanya per a donar visibilitat al sector.

Per tot açò és una veu autoritzada que coneix molt bé el sector 
i estem encantats de en ell contar per a que ens explique la 
situació.

Fernando,  com esteu vivint aquesta situació?

Portem un any en cessament total d’activitat, sense 
que ningú dels governs que tenim al país , comunitats 
autònomes i pobles en general, hagen volgut adonar-se 
de com d’important és el nostre sector i la quantitat de 
famílies que viuen d’ell, s’estima que al voltant de 700.000 
famílies.

Començàveu la gira amb les actuacions de falles?

Tant el grup FIBRA com HARLEY, començàvem gira en 
falles afrontant una campanya cara a l’estiu de més de 60 
actuacions cada orquestra.

El cap de setmana anterior a falles, vam actuar en pre falles, 
a la falla BISBE JAUME PÉREZ de València. Va ser un gran 
èxit, en aquel moment no erem conscients de que aquel 
seria el nostre ultim bolo.



Què ha passat amb la resta de bolos que tenieu 
contractats l’any passat?

Tots, absolutament tots, SUSPESOS!!!!! i sense cap mena 
d’ajuda , indemnització, ni remuneració.

Haveu rebut cap tipus d’ajuda?

En l’empresa de moment seguim sense cap ajuda, al principi 
els músics van tindre alguna prestació d’artistes pel SEPE, 
però va anar de molt pocs diners i de 3 o 4 mesos, la 
majoria porta molt temps sense cobrar ni un euro i vivint 
de les famílies i amics.

Nosaltres com a empresa continuem pagant totes les 
despeses i impostos, furgoneta nova de personal que 
havíem adquirit feia un any, planta baixa, assegurances de 
vehicles, aigua, llum , telèfons etc.

Moltes orquestres, grups, músics, DJ, tècnics, managements, 
representants i un llarg etc, han hagut de tancar i dedicar-se 
a altres coses o començar per altres sectors a buscar-se 
la vida.

Quina és la situació per a aquest 2021?

De moment sense cap mena d’esperança i molt desolats.

Hem preparat un nou espectacle adaptat a les normes i 
protocols  sanitaris, amb la il·lusió de poder fer alguna cosa 
durant l’estiu.

Quines demandes teniu i quines solucions proposeu?

Jo personalment i en nom de l’associació AGE, porte tot 
l’any lluitant nacionalment amb desenes de reunions amb 
polítics , directius, presidents, etc, per unes ajudes que mai 
han arribat .( Alguna empresa amb sort ha rebut alguna 
cosa però molt poc) , nosaltres estem a l’espera d’una 
ajuda RESISTEIX ,que  ha tret la Generalitat de 2000€ que 
de moment no hem rebut (Abril 2021)

Ara la nostra lluita és perquè traguen un protocol sanitari 
per a tots els pobles i ciutats i puguem treballar. La nostra 
intenció és treballar amb la màxima seguretat ja que hem 
demostrat que es pot. #Laculturaéssegura.

Aquest any que tenim la incertessa tan gran de com anem 
a poder celebrar les falles, una de les coses que més 
costa imaginar és que aplegue la nit i no puguem gaudir 
d’orquestres i música en directe a les nostres places i 
carrers.

Esperem que aquestes ajudes tan demandades acaben 
aplegant perquè la supervivència de tot el sector de 
l’espectacle està en joc.

4vol.
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En el passat llibret vaig realitzar un ampli article sobre la 
història de la il·lustració valenciana, com a preàmbul de 
la València que hui dia xafem, una ciutat d’avantguarda, 
de disseny, d’art en general. I a més, Capital Mundial del 
Disseny 2022, menció aconseguida, a més de per altres 
centenars de motius, pel gran patrimoni cultural que 
expressem, any rere any, als nostres carrers a través de 
les Falles. Exacte, expressió artística de carrer, del barri 
per al barri.

Però el barri, la ciutat i tot artista, va ser confinat.

L’art és art si té espectadors/as que ho definisquen 
com a tal, o cosa que és el mateix, no tot el que fem 
amb les nostres mans, a través de les nostres idees, és 
art. Fa falta exposar-ho, dirigir-ho a la ciutadania, que 
siga aquesta qui jutge, qui expresse si li arriba o no, si 
li transmet les sensacions que la o l’artista ha volgut 
transmetre, o si per contra li arriben altres sentiments... 
o no li arriba res.

Però no podíem eixir al carrer, com exposar alguna cosa 
que ningú pot eixir per a veure?

La veritat és que em ve a la ment, i espere que ningú 
es moleste per això, l’acudit aqueix que diu que el 
pitjor que li pot passar a un sastre és casar-se amb 
una americana i tindre un fill botons. Perquè si li arriben 
a preguntar a València com afrontaria la recta final a 
veure complit el seu somni de ser Capital del Disseny, 
ningú es pensaria que ho faria “amb el seu art i disseny, 
confinats i embalats”.

Però la vida és així, i cal fer-li front. En el 2020 s’ha vist 
incrementat el percentatge de lectors i lectores al nostre 
país, i la literatura és un art. Perquè de la mateixa manera, 

qui és artista plàstic, dissenyador, il·lustrador, etc. ha 
vist el confinament com una oportunitat d’expressar-
se, mitjançant les noves tecnologies, xarxes socials o 
de mil maneres diferents, el seu art gràfic. I València, ja 
ho vaig dir en el llibret passat, sempre ha sigut una terra 
de dissenyadors i dissenyadores.

Podria fer un llistat de l’art plàstic del qual hem pogut 
gaudir en aquest any i mig pandèmic, començant 
pel famós grafiti de Fernando Simón als carrers de 
Benimaclet dient la seua frase més – terriblement – 
famosa de “perdó, és que acabe de menjar-me una 
ametla”, a la resta de pintades en aquest barri que l’han 
convertit en una ruta obligada per als quals estimem 
l’humor negre – i visual -. També podria citar els centenars 
d’il·lustracions que s’han publicat en Instagram amb 
dissenys sobre superherois i superheroïnes sanitaris/
as, o qualsevol exemple de creativitat als balcons. Però 
em centraré en la part fallera, perquè afortunadament 
– crec – podrem gaudir de tot un any 2022 i del que 
el títol aconseguit ens aportarà, però portem exercici 
i mig sense l’art dels nostres artistes, i tot el que això 
comporta.

Que la gent de València vol falles i les troba a faltar, 
és una obvietat. Si l’exposició d’Okuda va ser la més 
visitada de la història del Museu CCCC Centre del 
Carme, també ho ha sigut, sempre respectant les 
restriccions d’aforament i distància social, la dels 
artistes encarregats de les falles municipals 2021 que 
ara són les de 2022 (coses de la vida), Dulk i Ceballos & 
Sanabria. Tot el que fa olor de Falles i ninots, genera una 
expectació increïble, fins al punt que a Alacant, malgrat 
no celebrar Fogueres, han fet exposició del ninot, la 
qual està sent molt visitada i comentada.

disseny confinat
Art embalat

JoseéTena Tejado.
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No obstant això, s’ha portat bé València amb els 
seus artistes fallers? Perquè ells i elles sempre han 
estat disposats a continuar delectant-nos amb la 
seua visió del món – per posar un exemple, José 
Luis Platero va realitzar unes il·lustracions sobre uns 
fallerets arraulits davant la flama de les Falles, com 
també van fer altres artistes com José Fuster – però, 
València ha estat disposada a contractar els artistes 
fallers, encara que siga en xicotetes proporcions, 
perquè poguérem continuar somiant amb les Falles? 
Jo crec que no.

Si he de fer aquest llistat ràpid del qual parlava abans, 
però només de ninots, puc recordar la mà – símbol 
central del cartell de Falles 2021 – amb la flama 
en el dit de la plaça de l’Ajuntament, una sèrie de 
ninots damunt de contenidors de vidre, l’exposició 
anteriorment citada del Centre del Carme i els ninots 
entregats pel València C.F. En els seus partits. Poc 
més. Amb açò no estic dient que es poguera o no 
haver fet més per JCF o el mateix Ajuntament de 
València, perquè almenys, s’han contractat dos 
monuments fallers i un nou cartell de festes. Però 
m’ha faltat implicació falla-artista, és a dir, des de les 
pròpies comissions. Hi havia coses molt senzilles que 
es podien haver fet. 

La falla no és una obra de l’artista que planta una 
comissió amb l’únic fi de guanyar un estendard. És 
moltíssim més que això, i fa falta en la nostra festa 
una educació fallera perquè els fallers i falleres 
entenguen el grandíssim poder cultural que té això 
que es planta i dóna nom al que celebren, tan gran, 
que fins és Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 
la UNESCO. Entenc que les comissions han passat per 
un procés horrible – pèrdua de fallers, tancament de 
casals, pèrdues econòmiques per la cancel·lació tan 
precipitada, manteniment de despeses fixes durant 
un any i mig sense festes, etc. -, però les possibilitats 
que han tingut els artistes fallers per a continuar creant 
ninots o expressions artístiques d’altres índoles, 
ha sigut majoritàriament per iniciatives privades 
o particulars – a més de les iniciatives pròpies 

dels propis artistes fallers, les quals, les que més 
han prosperat han sigut les realitzades per artistes 
amb moltíssim seguidors com Sergio Amar - , com 
l’empresa Regala un ninot. Aquesta empresa ha fet de 
tot, des de venda per encàrrec de ninots, calendaris 
solidaris, ninots per a empresa i esdeveniments, etc. 
Justament jo no sóc molt partidari que, un treball 
com el de l’artista faller, el qual ja per si mateix 
penja sempre d’un fil econòmicament, tinga a més 
comercials (intermediaris) els quals, perquè el 
producte no es puge de preu i no es venga, les dues 
parts han de rebaixar el seu guany. Però almenys, 
el que hem vist tots i totes de ninots, manualitats 
artesanes professionals de vertaders genis, ha 
envoltat el nom de Regala un ninot, i això és d’agrair.

Com he dit abans, potser m’esperava més del tàndem 
falla-artista, perquè hi ha coses que no impliquen un 
gran projecte econòmic, una gran aposta en uns anys 
on no es té diners, però es podia haver-hi utilitzat els 
carrers – el bressol faller – per a evitar tancaments de 
casals i més limitacions, però havent inclòs a l’artista 
en aquests projectes. Recorde l’exposició de Mossén 
Sorell Corona per a celebrar el quart aniversari de la 
declaració de la UNESCO, penjant cartells pels carrers 
amb portades de llibrets i textos varis. No obstant 
això, les falles han apostat pels seus artistes, però 
a través de comercials o idees alienes, secundant 
iniciatives, però sense involucrar-se. És clar, no tots 
els casos, ni les falles, són iguals.

Ara arriba setembre, tornarem a gaudir de l’art 
valencià en cada cantonada. Però potser és un any, 
l’any anterior de ser Capital Mundial del Disseny, per 
a reflexionar sobre si València reconeix, internament, 
el mèrit dels seus dissenyadors, dissenyadores, i dels 
seus artistes plàstics.

O hem de buscar comercials i intermediaris perquè 
ens ho expliquen?
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A la nit del 10 de març del 2020, el President de la 
Generalitat comunicava l’ajornament de les Falles 2020 
i, com no, al matí del dia 11 les xarxes socials s’omplien de 
fotografies i vídeos de fallers i falleres que lamentaven 
no poder celebrar la festa (ai, si haguérem sabut què 
ens esperava més tard). Però eixe mateix matí també 
s’omplien les xarxes dels comunicats oficials per part 
de les comissions i juntes locals. 

Al meu cas, després de 5 anys com a community 
manager de la Falla Reis Catòlics, mai havia tingut la 
responsabilitat de publicar res tan important ni tan 
dur. A les xarxes sempre es publiquen bones notícies, 
fotografies de moments alegres, vídeos que ens 
recorden bons temps, imatges emotives... però mai un 
comunicat per ajornar la festa fallera! (Perquè després 
diguen que a les xarxes sols es mostren les coses 
boniques)

Així que després del colp que s’havíem emportat la 
nit anterior, em vaig alçar i, mentre la resta de la junta 
directiva tractava de solucionar els mil problemes 
que havien sorgit de sobte, em vaig assentar davant 
l’ordinador pesant què anava a dir. Que sí, que les 

Falles ja s’havien ajornat i ja ho sabia tot el món, però 
alguna cosa hauria de dir la falla des dels seus canals  
oficials, no?

Així que, amb els ulls plorosos, vaig tractar de redactar 
un missatge oficial anunciant allò que tot el món sabia, 
demanant comprensió i responsabilitat, tractant de 
donar ànims i sentit haver de donar eixa notícia.

Vaig donar per finalitzat el text, vaig afegir l’escut gravat 
del 40 aniversari, i ho vaig publicar a les xarxes socials 
de la comissió. Mai cap publicació havia tingut tal 
quantitat de ‘’m’entristeix’’ a Facebook.

En eixe moment em vaig adonar que els community 
managers fallers teníem la responsabilitat de mantenir 
informada i entretinguda a la nostra comissió i a la 
comunitat que es genera al voltant de les xarxes 
socials, donat que aquestes eren l´únic mitjà pel qual 
les comissions podíem seguir donant activitat.

Era el moment perfecte per donar més activitat a les 
xarxes, per aconseguir més seguidors i seguidores i per 
aconseguir un bon engagement (si no sabeu què és 
aquesta paraula, vos recomane consultar el llibret del 
passat any on ho explique extensament). 

Així que el mes de març les xarxes socials falleres es 
van omplir de publicacions recordant anys anteriors, 
de fotografies d’iniciatives com #MocadorsAlBalcons, 
vídeos de fallers i falleres gaudint a les finestres i 
balcons.... Podria dir amb tota seguretat que el món 
faller mai s’havia abastit tant de les xarxes socials i com 
que tinc aquesta vena friki que uneix les xarxes socials i 
les Falles, necessitava reunir dades per comprovar-ho. 

falles es viuen darrere d’una pantalla
Quan les

Begonya Garrido 

Community Manager de la Falla Reis Catòlics
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Si per fer l’article del passat llibret vaig reunir dades durant 
6 mesos, aquesta vegada em vaig proposar traure les 
estadístiques d’un any sencer. I així ho he fet. Aleshores... 
Quines dades he aconseguit? Què vaig a analitzar? Doncs 
he seguit l’activitat de les 7 comissions falleres de Silla i 
la Junta Local Fallera per analitzar si realment hem utilitzat 
les xarxes socials per donar activitat i entreteniment a la 
comunitat online, tot i no tindre quasi activitat fallera. A 
més, en augmentar l’activitat, també hi hauria d’haver un 
augment de seguidors i seguidores a les xarxes socials. 

Ha sigut així? Doncs a continuació explicaré les dades que 
he aconseguit recopilar i, més important encara, tractaré 
d’interpretar-les per comprendre fins quin punt les 
comissions falleres hem fet bé o no la nostra tasca des de 
darrere de la pantalla.

*Mostra de dades de març del 2020 fins març del 2021.

Començaré l’anàlisi per la falla amb més seguidors i 
seguidores del nostre poble: la Falla Poble de Silla.

Amb aquestes dades podem apreciar que la Falla Poble 
ha realitzat un nombre acceptable de publicacions per 
mantenir informada i entretinguda la seua comunitat a les 
xarxes socials, tot i que és millorable, sobretot al cas de 
Facebook on aquesta comunitat és molt més gran i on, a 
més, no s’ha aconseguit atraure a molts nous seguidors  
i seguidores.

Al cas d’Instagram, ha aconseguit abastar els 1.000 
seguidors i seguidores, convertint-se així en la segona 
comissió fallera de Silla a abastar aquest nombre. Però el 
contingut no ha sigut suficient per abastar un percentatge 
acceptable d’engagement.

La Falla Poble és una de les comissions falleres més 
reconegudes de Silla i així ho demostra el seu nombre 
de seguidors i seguidores, però això també comporta 
una responsabilitat amb aquesta comunitat online creant 
contingut per mantenir-la activa i aconseguir que continue 
fent-se més gran.

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

2.513  +6 62 1,2 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

1.003  +27 39 3,9 % 

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

1.705  +1 203 4,4 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

738  +62 25 3,5 % 

Falla Poble de Silla Falla Port de Silla

4vol.
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Al cas de la Falla Port sorprèn el contrast de dades entre 
Facebook i Instagram, donat que a la primera xarxa s’han 
realitzat més de 200 publicacions en un any mentre que a 
la segona sols 25. 

D’aquesta forma, la Falla Port ha demostrat més interès 
pel seu públic a Facebook oferint-li molt més contingut i, 
d’aquesta forma a aconseguit el que es pot considerar un 
percentatge d’engagement meravellós per damunt del 4%, 
però aquest contingut no li ha fet aconseguir més que un 
nou seguidor o seguidora en tot un any. 

D’altra banda, a Instagram a aconseguit 62 nous seguidors 
i seguidores amb sols 25 publicacions. Això demostra 
que, quasi de segur, el contingut seleccionat per publicar 
a aquesta xarxa ha sigut el contingut de més qualitat o 
interès, fent així que molta més gent s’anime a seguir a 
aquesta comissió. Tot i això, tampoc a aconseguit abastar 
un bon nivell d’engagement.

    

 
Aquest cas de la Junta Local Fallera de Silla és un poc 
semblant al de la Falla Port respecte a la desigualtat de 
publicacions entre Facebook i Instagram. Tot i que la 

desigualtat no és tan gran i, a més, les dades respecte al 
nombre de nous seguidors i seguidores són millors.

D’aquesta forma, la Junta Local Fallera de Silla ha realitzat 
un bon nombre de publicacions i ha aconseguit atraure un 
bon nombre de nous seguidors i seguidores, tot i que, veient 
el nivell d’engagement, es pot concloure que el contingut 
no aconsegueix captar l’atenció desitjada i, per tant, caldria 
analitzar quin contingut aconsegueix més interacció per 
tractar d’explotar-lo.

En resum, la Junta Local Fallera aconsegueix captar nous 
seguidors o seguidores a ambdues xarxes, però després 
no aconsegueix que interaccionen amb el seu contingut de 
forma suficient.

El cas de la Falla Parc Sant Roc és curiós perquè presenta 
un perfil de públic diferent a la resta de comissions falleres. 
Mentre que totes les comissions falleres disposen d’un 
major nombre de seguidors i seguidores a Facebook, la 
Falla Parc Sant Roc ho té a Instagram, la qual cosa ens pot 
fer deduir que aquesta comissió atrau l’atenció del públic 
més jove. 

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

629 +6 105 3 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

1.166  +108 72 2,7 % 

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

1.228  +45 106 1,7 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

626  +78 32 2 % 

 Junta Local Fallera de Silla

Falla Parc San Roc
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Tot i aquesta xicoteta curiositat, la comissió ha realitzat 
un bon nombre de publicacions a ambdues xarxes i al 
cas de Facebook ha aconseguit un percentatge genial 
d’engagement amb un 3%, tot i que, a causa del tipus de 
públic que té, sols ha aconseguit atraure a 6 nous seguidors 
i seguidores en un any, continuant així sent una de les 
comissions silleres amb menys followers a Facebook.

Açò contrasta amb el cas d’Instagram, on és la 
comissió fallera que més nous seguidores i seguidors 
ha aconseguit i es manté com a la comissió amb més 
followers a aquesta xarxa, tot i que el seu engagement 
és queda lluny de ser bo per davall d’un 3%.  
 
 
 

 

 
La Falla Reis Catòlics ha realitzat un nombre acceptable 
de publicacions per mantenir actiu el públic online, tot i 
que aquest nombre és millorable. Però les dades indiquen 
que, almenys, les publicacions han aconseguit atraure 
nous seguidors i seguidores a ambdues xarxes, fent que 
a Facebook siga la comissió que més nous followers  
ha aconseguit.

D’altra banda, les publicacions realitzades també han 
aconseguit un bon nivell d’engagement al cas de Facebook 

i, al cas d’Instagram, tot i no aconseguir un bon nivell, sí 
que s’acosta el percentatge i és el millor d’entre la resta de 
comissions silleres.

Això demostra que, tot i no ser un nombre molt 
gran de publicacions, s’ha tractat de seleccionar el 
millor contingut possible perquè resulte d’interès 
i de qualitat per al públic de les xarxes socials. 

La situació de la Falla la Marjal és realment una llàstima, 
donat que no realitza cap activitat. 

Al cas de Facebook, desenvolupa la seua activitat mitjançant 
un perfil (recordem que açò no resulta vàlid, donat que 
els perfils són per a persones físiques i les pàgines per a 
tota la resta). Aquest perfil té 2.438 amics i amigues, els 
quals es podrien trasbalsar a la pàgina, donant-li activitat i 
aconseguint unes estadístiques realment bones.

Mentre que a Instagram, el que cal és directament donar 
activitat al seu compte, el qual disposa de més de 500 
seguidors i seguidores.

Tot i això, i com que estem parlant del nombre de 
publicacions realitzades per a la comunitat online, sí que 

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

1.034 +58 70 2,4 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

612  +38 49 3,8 % 

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

782 -4 0 0 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

534  0 0 0 % 

Falla Reis Catòlics

Falla la Marjal
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podem veure que, almenys, des del seu perfil a Facebook 
aquesta falla ha donat contingut.

La Falla Mercat té una situació semblant a la falla anterior, 
però amb una millor gestió.

Al cas de Facebook, utilitza un perfil en lloc d’un pàgina 
per realitzar la seua activitat online, tot i disposar de dues 
pàgines ja creades, una amb més de 1.600 seguidors i 
seguidores on no hi ha cap activitat des del 2015 i d’altra 
amb 195 seguidors i seguidores que figura com a pàgina 
oficial.

D’altra banda, a Instagram sí que realitza una activitat 
continuada amb un bon nombre de publicacions per 
dinamitzar la comunitat, tot i que les dades d’engagement 
indique que, aquesta activitat, no   ha resultat molt 
atractiva i no ha obtingut unes bones dades d’interacció.   

Per finalitzar aquest anàlisi, veiem les dades de la Falla  
el Molí. 

Aquesta comissió és un clar exemple de com mantenir les 
xarxes baix mínims i, tot i això, aconseguir uns resultats 
decents. No ha realitzat un gran nombre de publicacions, 
sobretot a Instagram, on sols ha publicat al mes de 
març. Però eixe contingut publicat amb comptagotes ha 
aconseguit que, al cap i a la fi, aquesta falla haja obtingut 
un bon nombre de nous seguidores i seguires, inclús més 
que altres comissions que han realitzat molta més activitat 
durant tot l’any.

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

195  +3 0 0 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

906  +20 50 1,8 % 

FACEBOOK
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

718  +43 21 0,7 %  

INSTAGRAM
 

SEGUIDORS/ES CREIXEMENT PUBLICACIONS ENGAGEMENT

257  +16 4 0,4 % 

Falla el Molí

Falla Mercat
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Realitzat aquest anàlisi i interpretació de dades, 
es pot veure que, en general, el món faller de Silla 
s’ha mantingut viu gràcies a les xarxes socials. 
Algunes xarxes necessiten més activitat, altres 
millor contingut, altres atraure més nous seguidors i 
seguidores... però totes les comissions i Junta Local 
ens hem nodrit de les xarxes per mantenir encesa la 
flama i l’essència de les Falles, hem utilitzat el lema 
TORNAREM amb un significat molt especial, fent 
recordar a tota la comunitat que mentre tot està 
pausat, nosaltres seguim darrere de la pantalla.

Ja al 2017 vaig tindre l’oportunitat de fer un col·loqui 
- entrevista amb persones enteses de xarxes 
socials falleres i valoràvem la possibilitat, o més bé 
la necessitat, d’incorporar la figura del community 
manager a cada comissió. No sols la figura, sinó 
oficialitzar-la donant-li un lloc a la Junta Directiva i, 
inclús, creant una partida al pressupost per realitzar 
promocions o campanyes des de les xarxes socials.

A la Falla Reis Catòlics, tot i ser una falla humil, 
aquesta figura ja es troba representada. I ara, parlant 
en primera persona, he de dir que sóc jo mateixa qui 
ocupa aquest càrrec, no sols a la Junta Directiva, sinó 
també com a Vicepresidenta. És per això que, durant 
aquest temps tan llarg i tan dur, no he deixat que les 
xarxes socials faltara contingut ni activitat per als 
nostres seguidors i seguidores. 

Hem viscut les Falles durant molt de temps darrere 
d’una pantalla, però en algun moment #TORNAREM 
i podrem gaudir-les de veritat, en realitat de la bona 
i no de la virtual.
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L’any passat vam tindre el plaer de contar amb la 
col·laboració de Reyes Martí per al nostre llibret. No 
podiem tindre millor exponent del món de la pirotècnia. 
Reyes, empresària amb 40 anys d’experiència ens va 
fer una exposició de les diferències que ha anat vivint 
al seu negoci des dels anys 80 quan va començar a 
treballar a l’empresa familiar, fins l’actualitat.

En aquell moment pre-pandèmia quan encara no 
sabíem tot el que ens anava a vindre al damunt ja ens 
va comentar que la situació de la pirotècnia no era fàcil, 
per això hem volgut tornar a contactar amb ella per a 
interessar-nos per la situació actual i veure com ha 
afectat aquesta aturada al sector.

Reyes, quan vam preparar l’article del llibret de 
l’any passat ja ens comentaves que la situació de 
la pirotècnia era complicada. Ara amb la pandèmia 
sabem que s’ha agreujat, pots contar-nos com vos 
trobeu actualment?

“Tocats i afonats” La pirotècnia està molt més afonada 
del que la gent es pensa. 

Quina ha sigut la disminució de facturació respecte 
a un any normal?

En el nostre cas s’ha disminuit la facturació en un 75%, 
una barbaritat.

Esteu rebent algun tipus d’ajuda de les institucions? 
Haveu hagut de recórrer a ERTOs o solucions similars 
per poder fer front a la situació?

Com a treball, la Diputació de València ens va contractar 
en l’espectacle “Torna la llum” on es van disparar 15 
castells simultanis en 15 poblacions de la provincia 
de València (no en València capital que no va voler 
col·laborar).

També hem treballat per a l’ajuntament de Borriana 
amb castells per a cap d’any, el dia del patró i 
mascletaes aèries per a Sant Josep. Aquestos eren 
espectacles segurs pensats per a veure’ls des dels 
terrats i balconades de casa.

També estem mirant si entrem en el sector d’artesania i 
tenim dret a les ajudes Parèntesi (*entrevista realitzada 
al febrer 2021).

Per l’altra part de la pregunta, tenim a tota la plantilla 
a l’ERTO, no hi ha fabricació ni producció i no podem 
córrer amb les despeses dels sous. Esperem que 
s’anime un poc la situació amb la vacuna i de cara a 
l’estiu es puga fer alguna cosa més.

durant la pandèmia
El sector pirotècnic

amb Reyes Martí
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Quina solució vau trobar amb el material que tenieu 
preparat per a les falles del 2020?

Teníem tot el material preparat. Estava ja tot als nostres 
magatzems on tenim el producte per a expedir, organitzats 
segons els dies que anaven a ser disparats, i quan anaven 
a ser arreplegats. Estava també separat per les distintes 
comissions falleres amb les quals treballem.

La major part del material continua al magatzem, hem 
hagut d’obrir totes les caixes i tornar el material a les 
ubicacions originals i dividir-ho per productes per a poder 
anar reutilitzant-lo quan va eixint alguna cosa.

Per sort aquest material no caduca, s’ha de complir un 
protocol de conservació molt estricte i el material s’ha de 

mantindre a una temperatura constant, sense humitat... i 
sempre que es mantinga en eixes condicions es pot utilitzar 
encara que passen un o dos anys.

Sabem que personalment vas tindre el COVID, com vas 
passar la malaltia? Com et trobes actualment i quines 
seqüeles tens?

Vaig estar prou fotuda. No em van aplegar a ingressar, 
però si que vaig tindre principi de pneumònia. La 
sensació d’estar esgotada, molta febre, tossint sense 
parar. També vaig tindre diarrees, vòmits, vaig perdre 
massa muscular... és una infermetat molt “punyetera”.  
 
La veritat és que si que m’han quedat seqüeles: em caia el 
pel, boca sempre seca, gola rasposa, el nas taponat...

4vol.
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Com has rebut el 2021?

La veritat és que el vaig rebre de la millor manera possible, 
disparant tres castells a la meua població, Borriana. No havia 
disparat mai a la nit de cap d’any i va ser molt emocionant.

La gent va eixir a terrats i balconades a veure’ls i des d’on 
disparàvem podíem sentir els aplaudiments de tot el poble.

A l’inici d’any va nevar i com diuen que “any de neus, any 
de bens” vam anar a veure la neu, a veure si és de veres i 
comencem a veure la llum.

Quines expectatives teniu per a enguany? Quina és la 
teua sensació respecte a la celebració de les falles?

Esperem que amb les Pasqües no tinguem altres brots i 
pujada de la incidència, si és així, si que crec que podrem 
dir que estem al final del camí.

Si que crec que ens queda molt de temps, varis anys per a 
tindre una festes “normals” tal com les coneixíem. 

Però hi ha que ser positiu i s’ha de buscar la forma de 
fer falles i de fer festes. Per al 2021 encara tenim molta 
incertesa però si finalment als mesos d’estiu es planten i 
cremen les falles del 2020, tindrem la sort de que tots els 
actes es podran fer a l’aire lliure i en estiu de l’any passat és 
quan més baixa vam tindre la incidència acumulada.

També pense que inclús per a 2022, les falles seran 
diferents a com les hem viscut sempre i hem d’acostumar-
nos i buscar una normativa que ens permeta continuar 
amb la festa.

Ens has contat que a Borriana vas poder disparar en 
algunes festes (Cap d’any, dia dels patrons...) estan 
havent iniciatives similars en altres poblacions?

Si, hem disparat també a les Alqueries, que van ser pioners 
i ja ens han contactat també des de Vila-real per a disparar 
un bombardeig al final de la missa i castells simultanis per a 
les dates de Sant Pasqual. També tot pensat per a viure-ho 
des de casa.
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Està costant que els ajuntaments es decidisquen a fer 
aquest tipus d’actes, però s’ha de conscienciar que la  

pirotècnia és segura i els castells es poden viure amb 
molta distància i cadascú des de sa casa.

Quines propostes o possibles solucions penses 
que s’han de donar per a garantir la continuitat del 
sector de la pirotècnia?

Requerim ajuda des de les institucions.  S’ha de tindre 
en compte que tenim molts costos en assegurances, 
alarmes, inspeccions dels vehicles amb els quals 
transportem el material... que són fixos i encara que 
apenes estem treballant s’han de pagar igualment.

A més s’ha de posar en valor el nostre sector. És 
un ofici molt manual i les empreses que fabriquem 
coets i carcasses no som tantes. Com no hi ha 
ensenyança oficial d’aquest ofici, si les empreses que 
ens dediquem a açò tanquem, no hi haurà un traspàs 

de la informació i moriria la pirotècnia a la Comunitat 
Valenciana. Això no s’ha de permetre perquè també 
formem part del patrimoni.

Des de la falla Reis Catòlics ens sumem a aquesta 
reivindicació i agraïm a Reyes la seua col·laboració. 
Tot i estar passant moments complicats sempre és un 
plaer parlar amb ella i podem dir que el seu somriure 
no el perd mai. Amb eixa alegria que transmet estem 
segur que aconseguirà revertir la situació i continuarà 
disparant i fent-nos feliços amb els seus castells i 
mascletaes.



74 75

Molt s’ha parlat del fatídic 10 de març de 2020, dia 
de la suspensió de les falles, dia en què ens va engolir 
una realitat que vèiem vindre, encara que no volíem 
que arribarà. Teníem l’esperança de poder esquivar-la 
els dies necessaris per a poder celebrar les falles, però 
no va poder ser. La nostra vida va canviar eixe dia i a 
hores d’ara encara no hem tornat a la normalitat dels 
dies previs.

Aquesta pandèmia ens ha colpejat a tota la societat 
en tots els aspectes: sanitaris, laborals, econòmics, 
culturals... i ens ha afectat a cadascun d’una manera 
diferent. En aquest article volem saber com ha afectat la 
covid al sector dels artistes fallers, uns actors principals 
en la nostra festa fallera, que són els encarregats de 
dissenyar i construir les falles que cada any es planten 
als carrers, i que són el principal element de la festa.

En la primera persona que parlarem és amb José Ramón 
Espuig, artista faller, junt amb Manolo Martín i Escif, de 
la falla municipal de València, la ja icònica meditadora, 
que no pogué ser acabada de plantar i que ens contarà 
com va viure aquella tràgica nit de la suspensió de les 
falles.

També parlarem amb Ximo Esteve, secretari general 
del Gremi d’Artistes Fallers de València fins al passat 
mes de gener, que ens contarà quina és la situació del 
sector, des de la seua experiència en primera línia de 
negociació amb totes les administracions públiques.

I finalment parlarem en Xavi Serra, que forma part del 
projecte «Regala un ninot», una plataforma creada 

amb la intenció d’ajudar el 
sector a diversificar els seus 
clients i amb la idea poder fer 
arribar el bon fer dels nostres 
artistes a altres públics. 
 
José Ramon Espuig. “Açò 
també passarà”

José Ramón Espuig tenia 
moltes il·lusions posades en 
les falles de 2020. Per primera 
vegada plantava la falla 
municipal. Juntament amb un 
altre artista,  Manolo  Martín, 
donarien forma al disseny 
d’Escif. La falla prometia sorprendre tot el món. Era 
una meditadora de 20 metres d’alt i quasi 20 metres 
d’ample, que giraria sobre el seu eix 360° cada 24 
hores, i que tindria els ninots descentralitzats per 
tota la plaça. El lema de la falla era «Açò també 
passarà». José Ramon ens conta com va ser 
l’experiència d’aquests dies que van canviar tot 
el que teníem planificat durant molt de temps. 
 
«Açò també passarà» era el lema de la falla i, 
lamentablement, ha sigut premonitori de la desgràcia 
que ens ha vingut damunt. Però, com diu la falla, «Açò 
també passarà» i ho superarem. A veure si algun dia 
podem, per fi, plantar-la i cremar-la en condicions.

Nosaltres, durant els mesos abans a falles que va ser 
quan va començar a eixir això de la covid en totes les 

artistes fallers
La covid i els

Tomàs Palomares

H
em

 e
st

at
?

Es
te

m
?

Es
ta

re
m

?

Es
tà

ve
m

?



74 75

notícies, ho véiem com una cosa llunyana. Aquests són 
mesos de molta faena, de finalitzar totes les falles que tenim 
al taller i no et dona molt temps a veure les notícies. Però, 
en aquell moment, no pensàvem ni de bon tros que ens 
afectaria com ens va afectar. De fet nosaltres comencem 
a traure la falla al carrer per a plantar-la el dia 2 de març, 
ja que necessitàvem molt de temps. La plantà era molt 
laboriosa en portar moviment. Era tota una armadura de 
ferro que, en dos metres quadrats, aguantava la figura de 
20 metres. 

Vam estar treballant fins al mateix dia 10 de març, que és 
quan s’anul·laren les falles. En cap moment ens plantejàvem 
que no la plantaríem, ja que les falles van començar amb 
normalitat. S’havien fet tots els actes fins a aquell moment. 
Cada dia feien la  mascletà, que era el moment que 

nosaltres, com que no podíem treballar, aprofitàvem per 
a anar a menjar. En cap moment pensàvem que passaria 
el que va passar. Aquest virus ens ha afectat a tots i ha 
generat moltíssims morts. Ens ha portat a un confinament 
que  mai abans  havíem viscut i ens ha portat a aquesta 
situació inèdita per a tots.

La suspensió de les falles va ser una desil·lusió molt gran. Era 
la primera vegada que plantàvem a l’Ajuntament i el colp va 
ser molt fort. Ens va afonar totalment. A mi em van avisar 
com a mestre major del Gremi d’Artistes Fallers per a anar 
a la Generalitat a una reunió amb Ximo Puig, el president 
autonòmic. El secretari general del Gremi, Ximo Esteve, va 
anar a la reunió que es va fer a l’ajuntament de València. 
Quan vam acabar la reunió a la Generalitat, es va fer una roda 
de premsa on hi havia moltíssimes càmeres i moltíssims 
periodistes. Vaig donar l’explicació del que pensàvem en 
aquell moment i, quan vam acabar a la Generalitat, em 
vaig unir a la reunió de l’Ajuntament que encara estava en 

Foto: www.fallas.com

Foto: www.lasprovincias.es
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marxa. En aquella reunió va ser on el president de la Junta 
Central va anunciar, entre altres mesures, l’augment de la 
subvenció per a les falles, i que s’esperava poder celebrar 
les falles del 2020 al mes de juliol. Com s’ha vist, això no va 
ser possible. No es van poder fer ni al juliol ni al setembre ni 
a l’octubre i tampoc ara el març de 2021, així que ja veurem 
quan es poden realitzar.

Aquella mateixa nit del 10 de març, se’ns va ocórrer la idea 
de la màscara per a la meditadora. Una amiga d’Escif la va 
fer aquella mateixa nit al taller de Manolo Martín i l’endemà 
la vam posar amb la idea de fer-li una foto i llevar-la, però 
va ser tan gran el boom i la repercussió que va tindre que la 
deixàrem posada. Aquella imatge s’ha quedat com la imatge 
de les falles de la covid i ha eixit en mitjans de comunicació 
de tot el món, el Japó, Rússia, Amèrica, en primeres pàgines, 
en el New York Times i altres grans periòdics. Estic segur 
que passaran cent anys i la falla encara serà recordada com 
una falla icònica, encara que lamentablement no la vam 
poder acabar de muntar.

La nostra intenció era tornar a fer-la per a poder cremar-
la en les falles de 2021. Però, des de Junta Central, es va 
pensar que era millor fer una falla nova per a enguany, 
que és la que està realitzant  Alejandro  Santaeulalia, així 
que no podrem veure-la muntada sencera. El que queda 
de la falla és la part del cap, de muscles cap amunt de 
la meditadora, que són uns 10 metres de falla. La idea és 
cremar-la per a la crida, que segons m’han dit és possible 
que siga en la segona quinzena de setembre, però tal com 
està la situació tampoc es pot planificar a molt llarg termini. 
Nosaltres la falla la tenim preparada. En el moment que 
ens diguen que cal plantar-la, la plantem, i si fóra possible 
al juliol, crec que seria millor per al sector i per a la festa. 

Ara mateix la meditadora està emmagatzemada a la marina. 
No sabem com estarà la falla, que està tapada durant 
més d’un any, amb els materials que utilitzem hui en dia. 
La fusta que porta és de xop, que no és un material molt 
noble. Quan tirem a clavar els remats, no sabem si entraran 
bé, si caldrà retocar les caixes, el  gotelé  i el suro també 
fan contraccions i dilatacions. Realment no sabem què 
trobarem. Quan destapem els plàstics veurem com està. 

Foto: www.elmundo.es

Foto: www.valenciaplaza.com
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La part que no vam poder desmuntar es va haver de cremar. 
Va ser una cremà molt trista. Els artistes vam ser dels pocs 
que vam poder estar ja que estaven tots els carrers tancats 
perquè no entrara públic. Et puc assegurar que acabàrem 
tots plorant. Era una nit ja trista per si mateix perquè estava 
plovent i estàvem tots mullats. Van anar els bombers 
a pegar-li foc amb bufadors. Va ser una  cremà  prou 
lamentable. 

Vam tindre una oportunitat de tornar a plantar una 
versió reduïda de la falla per al mes d’octubre. Vam estar 
parlant amb el president de la Generalitat per a plantar-
la a la plaça de Manises, però la situació sanitària no ho 
va permetre, així que veig prou complicat que es puga 
veure completa mai, ja que aquest projecte està molt 
pensat per a la falla de l’Ajuntament, ja que no és una falla 
pensada per a la competitivitat que hi ha en una secció 
especial. És una llàstima, perquè pensem que era una 
falla que agradaria. El moviment de la falla, el provàrem 
i anava molt bé. Aquesta part ens la va fer una empresa 
de moviments de Conca, amb la qual hem entaulat una 

gran amistat amb el propietari. Lamentablement l’única 
falla que no repetirà la falla i l’artista que tenia contractat 
l’any 2020, l’any 2021 va ser la de la plaça de l’Ajuntament. 
 
Ara la nostra intenció és poder plantar la part que queda 
de la falla quan la situació ho permeta. Segurament serà 
per a la crida de les falles del 2021, un parell de setmanes 
abans que aquestes se celebren. Encara no ens han 
confirmat la ubicació, segurament serà a la plaça de 
l’Ajuntament, encara que també és possible que siga 
davant de les Torres de Serrans. La idea és plantar-
la amb la màscara i que la Fallera Major de València li 
lleve la màscara com a símbol de superació d’aquesta 
pandèmia. Serà un acte emocionant, ple de simbolisme i 
que representarà tota la lluita que hem realitzat durant tot 
aquest temps, que esperem que arribe prompte a la seua fi. 

Ximo Esteve. Visió de La situació actual dels  
artistes fallers.

Ximo Esteve ha sigut secretari general del Gremi 
d’Artistes Fallers de València fins al principi d’enguany, 
quan es van celebrar les eleccions a Mestre Major del 
Gremi i va finalitzar el seu càrrec. Per tant, ha format 
part de la directiva del Gremi d’Artistes Fallers que va 
veure suspeses les falles pel coronavirus i que ha hagut 
de bregar amb els problemes que aquesta suspensió ha 
portat per als artistes fallers. Ximo ens explicarà com va 
viure, en primera persona, la suspensió i com han tractat 
d’ajudar, des de la directiva del Gremi, un sector que ja 
abans la pandèmia estava travessant un moment delicat. 
 
A mi la notícia de la suspensió de les falles em va 
sorprendre, com a molts artistes fallers, amb peces ja al 
carrer, i preparant-me al taller per a tirar de grua l’endemà. 

Foto: www.valenciaextra.com
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Vaig rebre una telefonada dient-me que ho parara tot que 
s’anul·laven les falles. Ràpidament vaig cancel·lar les grues 
per als dies següents, vaig avisar les comissions i, com a 
secretari general del Gremi, em vaig anar al’Ajuntament de 
València per a rebre la informació de primera mà. 

Va ser una nit horrorosa que no oblidaré mai. Estàvem 
en una sala xicoteta unes 40 persones suant perquè feia 
calor i esperant que confirmaren la notícia. Acabàrem tots 
plorant, la directiva del Gremi, els presidents d’especial, els 
de primera, responsables de Junta Central, l’alcalde... Va ser 
un vertader xoc. Ens va caure el món damunt. Ací va quedar 
clar que no es faria res, que ens havien de confinar i que 
calia desmuntar i retirar les falles que hi havia als carrers. 
Les que no es pogueren desmuntar s’haurien de cremar. 
Al principi vam  mantindre  l’esperança que podríem 
plantar i cremar al juliol del’any passat, o bé al setembre 

o octubre, però segons avançaven els dies ja s’ha vist 
que no ha sigut possible i ens tiràrem més d’un any 
sense poder fer res. Enguany la situació es repeteix. 
Es parla de poder plantar al juliol, però, després de la 
decepció de l’any anterior, enguany tenim la moral per 

terra. No tenim moltes esperances de  plantar al juliol. 
Tan de bo fora possible, però no volem fer-nos il·lusions. 
 
Aquesta suspensió, el primer problema que ens va portar va 
ser el de l’emmagatzematge de les falles. Es va acordar amb 
l’Ajuntament de València uns espais per a emmagatzemar 
les falles, a la Fira de Mostres i a la marina. Les falles que 
eren al carrer se les van emportar de seguida, ja que estaven 
ocupant la via pública, i en quatre dies ens confinarien. 
Aquest trasllat el va fer Tracsa, l’empresa de transports que 
treballa per a la Generalitat, d’una manera molt ràpida. El 
que va costar més treball va ser que s’emportaren les falles 
que hi havia als tallers. Aquesta gestió ha costat bastants 
telefonades i reunions, però finalment se les van emportar. 
Va haver-hi molts artistes que, com per a les falles de 2021 
no farien falles noves, se les van quedar al taller pensant 
que es plantarien al març. Ara, com que s’ha retardat tot 
mínim fins a juliol, necessiten començar les falles de 2022 
i necessiten espai als tallers. Tenim una llista de 50 o 60 
falles que necessiten eixir dels tallers i ho estem gestionant 
per a poder realitzar el transport al més prompte possible.

Un altre problema és que les falles s’estan fent pols. Quan 
es destapen els plàstics, se l’hauran menjada les rates. 
En algun cas, que de fet ja ha passat, les falles no estan 
preparades per a estar tant de temps sense plantar i 

Foto: www.valenciaplaza.com
Foto: www.abc.es



78 79

menys si estan tapades amb plàstics. El suro és un material 
d’aire, la calor i el fred el fan dilatar, per tant, és possible que 
quan es destapen tot el gotelé bote. A més, la fusta s’està 
ressecant i el canvi de temps també l’afecta. La poden 
afeblir i pot ser que un vent determinat en un any normal la 
fusta aguante sense problema, però enguany, amb el mateix 
vent, la fusta pot partir-se. Jo, personalment, opine que, 
des del punt de vista tècnic, em fa por plantar aquestes 
falles. Al meu entendre l’ideal seria rebutjar aquestes falles, 
tirar-les, cremar-les en un descampat, el que siga, i fer-les 
noves, sobretot si en aquest 2021 no podem plantar. Com 
més tardem a plantar-les, més perill  hi haurà  en la seua 
plantà i durant el temps que siguen al carrer.

Hi ha una altra problemàtica important que afecta les 
comissions dels pobles. Com que ells no reben subvenció 
per a la falla, com sí que es rep a València, és possible que en 
molts llocs, pel fet que aquesta crisi també ha afectat molt 
les comissions i ha abaixat el nombre de fallers, decidisquen 
ajornar les falles per al 2022 i guardar per segon any la falla. 
Això seria la mort per a molts tallers d’artistes fallers, ja que 
implicaria un altre any sense signar falles, 2021 i 2022. 

Dos anys sense activitat no hi ha ningú que puga suportar-
ho. Si no es cremen les falles al juliol de 2021 perquè es 
puguen signar i fer en vuit mesos les falles del 2022, estem 
morts com a sector i com a professió. Segurament es 
donarà el cas que, quan s’hagen de plantar les falles, l’artista 
que l’ha feta no estiga ja donat d’alta i no puguen plantar la 
falla. Els artistes, si no fan falles, han de buscar-se la vida 
per altres vies. No poden estar pagant lloguers, autònoms 
i la resta de despeses sense tindre activitat. Així que és 
possible que hi haja més de 50 falles que no es puguen 
plantar, que són d’artistes que ja han tancat el seu taller 
en l’últim any, o que poden tancar-lo abans que es plante. 
 
Altres situacions que estem veient que es donen als 
tallers que han tancat és que, quan finalment es decideix 
tancar, tenen un altre problema. Tota la maquinària, eines, 
escales, material que hi havia al taller, cal traure’l, la qual 
cosa obliga els afectats a llogar algun baix o traster per a 
guardar-ho. Açò comporta una altra despesa quan ja no 
estàs ni donat d’alta en l’activitat, o bé et toca desfer-te 
d’ell i malvendre’l. Si arriba a fer-se aquest pas, i l’artista 
aconsegueix guanyar-se la vida amb una altra activitat, és 
un taller que ja no tornarà a obrir perquè aquesta persona 
segurament no tornarà a treballar d’artista faller. Les 
persones que treballaren al seu taller possiblement tampoc. 

Foto: www.elpais.com

Foto: www.elpais.com

4vol.



80 81

La veritat és que els artistes que treballem amb les falles 
de València i els situats a València hem tingut sort. Tenim 
l’habitual subvenció de la falla a les comissions, que es va 
subvencionar durant l’exercici 2021 i l’exercici 2022 el 50% 
de la falla de l’any 2022, que ha permés als artistes signar 
contractes per a realitzar les falles de 2022, que cobrarem 
durant dos anys, la qual cosa ens permet ingressar diners tots 
els mesos per a poder mantindre les despeses del taller. A 
part d’aquesta subvenció, que és a la comissió i es beneficien 
els artistes que planten a València independentment d’on 
tinguen el taller, l’Ajuntament de València ens ha donat 
una ajuda directa als artistes fallers que estem situats a 
València, que ens ha permés poder pagar els autònoms 
i despeses fixes com la llum i l’aigua durant uns mesos. 
 
Els artistes que no planten i no estan situats a València no han 
rebut aquestes ajudes, ja que aquestes depenen de cada 
ajuntament o bé d’on planten falles o bé d’on estan situats; 
per tant, la seua situació és encara pitjor. El problema és 
que no hi ha una ajuda autonòmica que puga arribar a tots 
els artistes fallers. Des del Gremi hem treballat molt parlant 
amb tots els ajuntaments i amb la Diputació per a veure 
si podien donar ajudes als agremiats que estaven situats 
a les seues poblacions, ja fora en ajuda directa o bé en 
treballs perquè els contractaren per a fer decoracions de 
festes, de Nadal, pessebres, el treball que fora, perquè els 
tallers tingueren activitat. Per exemple, amb Diputació vam 
poder obtindre una ajuda per treballs, que han costat de 
realitzar, perquè aquest tipus d’ajudes requereixen molta 
burocràcia, fer uns expedients, aportar documentació, 
atorgar els treballs als artistes i entregar fotos per a la 
justificació dels treballs i, en diversos casos, no es poden 
fer perquè la pandèmia ens ha dificultat la realització dels 
treballs. Per exemple, hi havia tallers de realització de falles 
per a juntes locals, que les restriccions no permeten fer. Hi 
havia unes  falletes  i decoracions per a hospitals infantils 
que estan fetes i la situació sanitària encara no ha permés 

instal·lar. Segurament tots aquests treballs s’acabaran fent 
quan es puga, però clar, fins que no es faça, no es cobra l’ajuda. 

 
Una altra col·laboració, que va vindre d’una iniciativa 
del València CF i l’Ajuntament, ha sigut la dels ninots 
commemoratius dels partits del València CF. En aquesta 
iniciativa participem els tres gremis de la Comunitat 
perquè ho demanaren així expressament. També va costar 
tirar-ho endavant perquè ens pagaren a un preu que fora 
rendible per als artistes. Finalment es va arribar a un acord 
i afortunadament s’ha pogut fer. És una bona manera de 
promocionar el nostre treball. En aquest cas, és el mateix 
València CF el que va rebre les propostes dels ninots i ells 
directament van triar les figures a realitzar. Es fan dues 
figures iguals, una es regala a l’equip rival i l’altra és propietat 
de l’Ajuntament, però la té en depòsit el València CF i 
l’Ajuntament pot disposar d’aquestes quan les necessite. 
 
Una altra acció que vam fer els tres gremis d’artistes fallers de 
la Comunitat Valenciana va ser reunir-nos amb el president 
de les Corts Valencianes, Enric Morera, i aconseguírem 
que s’aprovara, per unanimitat, en les Corts una moció 
per a crear una comissió perquè ajudara el sector, però de 
moment encara no s’ha concretat en accions. 

Foto: www.levante-emv.com
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El gremi de València també ens vam reunim amb la secretària 
autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, per a expressar-li la 
necessitat que les subvencions a les falles foren a escala 
autonòmica perquè pogueren arribar a tots els artistes, no 
sols als que planten a València. 

Per falta de ganes per part nostra no ha sigut. Hem intentat 
cridar a totes les portes possibles, Govern autonòmic, 
Diputació, ajuntaments, Junta Central Fallera, juntes locals, 
fins i tot ens reunim amb el rei Felip VI per videoconferència. 
Hem tractat d’exposar la situació del sector a tots per a veure 
si podien ajudar-nos d’alguna manera. Ens haguera agradat 
poder aconseguir més ajudes, però no ha sigut possible. 

Podem dir que la visió del gremi per part de molts agremiats 
ha canviat en aquesta pandèmia. Hem passat de tindre 
molts agremiats que realment els interessava estar pel 
tema de l’assegurança de responsabilitat civil i veien al 
gremi d’una manera secundària, a la visió que el gremi és 
vital i és el que ha de buscar la solució a la situació i ser el 
que ha de buscar els treballs a realitzar dels agremiats. La 
veritat és que aquesta funció no la podem fer. Cadascú ha 
de gestionar la seua empresa i buscar els seus clients. Fins 
i tot no sent la nostra funció, hem treballat molt, hem anat 
a parlar amb totes les institucions, hem lluitat per a tractar 
d’aconseguir ajudes o treballs per als agremiats, però s’ha 
aconseguit el que ha sigut possible i, sobretot, el que hem fet 
és escoltar els agremiats que ens cridaven per a preguntar 
en molts casos què feien, si tancaven el taller, si el mantenien, 
preguntaven si hi havia ajudes. Els explicàvem que nosaltres 
amb les ajudes que hem pogut aconseguir algun temps es 
podia aguantar, però que si no tenien treball, els que havien 
de prendre la decisió eren ells, però el més lògic era tancar. 
Jo he sentit artistes plorar per la situació. Ha sigut un any 
molt dur. Tot aquest treball d’escoltar, de psicòleg, m’ha fet 
mossa personalment, perquè hi ha hagut vegades que hem 
pagat també aquesta frustració generalitzada, i el nostre 
treball de vegades no ha sigut entés pels nostres companys. 
El meu telèfon no ha parat de sonar. He passat matins 
sencers atenent telefonades sense poder fer res més. Sé 
que aquestes coses van amb el càrrec, però encara així 
acaben afectant-te. La veritat és que ha sigut un any terrible. 
 
El sector està patint molt. Tenim coneixement que s’han 
tancat ja 7 o 8 tallers i és molt possible que es tanquen més 
si no plantem prompte, perquè molts tallers estan aguantant 
com poden, però no sabem fins quan podran mantindre’s. 
Els artistes se n’han anat a guanyar-se la vida a diferents 
sectors, alguns a pintar pisos, uns altres en cadenes de 
supermercats, cadascun on han pogut trobar treball. 
També és probable que alguns dels que hui tanquen taller 
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es reincorporen al sector treballant per a altres artistes, 
com ha passat anteriorment amb altres artistes que  
ja van tancar els seus tallers fa temps, però perquè això 
poguera produir-se, s’ha de reprendre l’activitat habitual. 
 
Aquesta pandèmia ha afectat molt la nostra societat i 
esperem que la vacuna ens permeta reprendre, com més 
prompte millor, la normalitat que necessita tot el món 
i que ara mateix tant estranyem. A veure si és possible 
aconseguir el ritme de vacunació esperat i poguérem fer 
les falles al juliol d’enguany, cosa que permetria a aquest 
sector i als altres sectors relacionats amb la festa, respirar 
un poc i continuar treballant mentre esperem que aquest 
malson passe i que arriben temps millors.

Xavi Serra. Regala un ninot

La iniciativa «Regala un ninot» sorgeix després de veure que 
les floristes estaven demanant per xarxes socials que es 
regalara un ram de flors per a ajudar-los, almenys a afrontar 
el cost de la flor després de l’anul·lació de les falles i, per tant, 
l’anul·lació de l’ofrena, que és un dels moments principals 
de venda de flors al llarg de l’any. En veure-ho per la tele 
vaig pensar: «Com és possible que se’ls haja ocorregut 
això a les floristeries, però ningú haja pensat a ajudar els  
artistes fallers?»

Sabíem de xicotets encàrrecs que rebien els artistes fallers 
per a fer ninots personalitzats, però no hi havia un lloc on 
el públic general poguera demanar-los. El que faltava era, 
sobretot, la visibilització d’aquesta idea. La campanya de 
les floristes era «Regala un ram», per tant, la campanya dels 
artistes fallers havia de ser «Regala un ninot», ja que el ninot 
és la unitat mínima de falla. No es pot regalar una falla o un 
remat. D’aquesta manera naix la campanya #RegalaUnNinot, 
amb l’objectiu principal d’ajudar els artistes fallers.

La campanya naix d’una manera molt humil amb una etiqueta 
per a les xarxes socials, per a donar suport a aquesta acció. 
Em pose en contacte amb Sol Vidal, una artista que treballa 
en Banyuls i Ruiz perquè fera un logo ràpid, senzill, ja que la 
imatge sempre acompanya i dona més potència a la idea. 
Em fa 3 o 4 propostes i veig una que crec que encaixa amb el 
sentit de la campanya. Amb aquesta, llancem la campanya 
en un post de «Malalt de Falles». 

Sense enviar la nota de premsa ni res, la campanya 
comença a compartir-se, a distribuir-se per xarxes socials 
i té una gran acollida. En aquell  moment jo no havia parlat 
amb artistes fallers ni amb ningú, era simplement una idea 
perquè la gent contactara amb els artistes fallers i que 
directament els feren a ells les seues propostes. Però clar, 
la campanya s’havia compartit moltíssim per xarxes socials 
i hi havia molta gent interessada que no pensava que 
podien tindre un ninot a les seues cases. Ara, en veure la 

Foto: www.levante-emv.com

Foto:  www.regalaunninot.com
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campanya, el volien i tenien dubtes sobre com comprar-lo i 
m’ho preguntaven al meu perfil de «Malalt de Falles». 

Vaig tindre una allau de sol·licituds preguntant per informació 
d’on poder fer comandes de ninots. Em vaig adonar que 
la campanya estava ben llançada, però faltava un lloc, un 
web, un perfil, on poder centralitzar tota la informació i que 
les persones interessades pogueren consultar. Realment 
s’havia llançat abans la campanya que el producte. La idea 
no era vendre cap producte, sinó ajudar els artistes fallers. 
 
A les persones que em preguntaven, li recomanava algun 
artista o bé afegia l’etiqueta #RegalaUnNinot compartint 
els perfils o les pàgines d’artistes fallers perquè la gent 
poguera localitzar-los i veure els seus treballs. Tractava 
d’orientar a qui volia un ninot perquè arribara a artistes 
que podien fer-lo. Les persones interessades realment 
no sabien on acudir. Hi ha moltes persones ací a València 
i, sobretot, a la resta d’Espanya, que no coneixen els 
artistes fallers ni tenen idea de com contactar amb 
ells. Llavors jo el que feia era la funció de posar en 
contacte persones interessades amb artistes fallers. 
 
En À Punt, veuen la campanya i els agrada la idea i 
contacten amb mi per a fer un directe en el programa de 
la vesprada i volien fer-lo des d’un taller faller. Vaig pensar 
a fer el directe des del taller de  Sergio  Amar perquè ja 
tenia uns ninots xicotets com les Mary Poppins que eren 
molt bonics i molt vendibles. És curiós perquè, com que 
estàvem en confinament, van haver de fer-me un paper 
per a poder moure›ns i vam anar al taller de Sergio Amar 
a fer la connexió. En el moment que eixim en la tele tot 
això explota. A partir d’ací eixim en premsa, ràdios i l’interés 
de les persones es multiplica. En aquell  moment encara no 
teníem muntada ni pàgina web ni hi havia res. Era una fase 
molt inicial, però realment en 3 o 4 dies es munta tot. De fet, 
ni ens coneixíem les persones que estàvem dins de «Regala 
un ninot». 

Dues persones de Gandia, Lluís Alandete i Damià Castaño, 
es posen en contacte amb mi, perquè ells sí que tenien una 
idea de fer una pàgina web d’artistes, sí que tenien una visió 
més empresarial per a poder potenciar aquest projecte. En 
veure la popularitat de la campanya, van parlar amb mi per 
a veure si podíem unir esforços. La campanya havia eixit 
el 12 de maig, vam estar parlant el 14 de maig i el dia 16 ja 
estava muntada la pàgina web. 
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Era una versió inicial que va crear Lluís, que és desenvolupador 
web. Parlem ràpidament amb sis o set artistes per a veure 
si s’unien a la iniciativa i volien aparéixer en la web. Es va fer 
tot molt ràpid, a la carrera, sense realment pensar-ho bé. 
Aquella rapidesa del moment ens ha portat a alguns errors 
que hui dia encara arrosseguem, però estem treballant per 
a corregir-los. La cosa bonica va ser que, en el moment 
que se centralitza tota la campanya en la web, comencem 
a aparéixer en diversos periòdics  a escala nacional, El 
Mundo o La Razón, que fa que les peticions d’informació es 
multipliquen d’una manera exponencial. En la primera versió 
de la web, el que vam fer va ser publicar el telèfon i l’adreça 
electrònica dels artistes perquè la gent interessada els fera, 
a ells, els encàrrecs directament. I així va ser. Es van posar a 
cridar d’una manera exagerada. 

Recorde que em va telefonar  Óscar  Villada  sorprés i em 
va preguntar què havia passat perquè li era impossible 
atendre totes les cridades que li estaven entrant aquell  
dia. El telèfon no parava de sonar. Teníem en el catàleg 
de la web una plantà que havia ensenyat Sergio Amar en 
la connexió en directe i, en dos dies, va rebre més de 15 
encàrrecs d’aquesta plantà. Va ser una autèntica bogeria. 

A partir d’ací hem anat creixent i ampliant el nombre 
d’artistes i el catàleg de ninots. Ara mateix ja hi ha 
més de 40 artistes en el nostre web i estem parlant 
ja de generar una facturació real. Hem passat ja d’una 
iniciativa de suport als artistes a realment una activitat 
empresarial. Hem enviat treballs a Madrid, Saragossa... 
i aquest Nadal hem tingut desenes d’encàrrecs. 
 
La relació amb els artistes també ha variat. Al principi els 
preguntàvem si hi volien participar i aparéixer en el web, 
però en veure l’èxit de la iniciativa molts han volgut treballar 
amb nosaltres. Nosaltres tractem que estiguen el més 
còmodes possible i facen el treball que realment desitgen. 

Hi ha qui li abelleix fer ninots per a particulars i hi 
ha qui, en canvi, està més interessat a fer treballs 
per a empresa: tematitzacions, decorats, etc.   

En el web tenim una fitxa amb una xicoteta biografia de cada 
artista i en el catàleg, les fotos dels seus ninots o dels seus 
treballs realitzats per a empresa. Un moment clau en el qual 
molts artistes interessats a treballar per a empreses es van 
unir al projecte, va ser quan vam fer, per a una empresa de 
videojocs de Saragossa, una escultura enorme realitzada 
per José Luis Platero, que representava un dels personatges 
dels seus jocs. En aquell  moment, els artistes van veure 
la possibilitat que els podia donar «Regala un ninot» per 
a accedir a un mercat en el qual estaven interessats, ja 
que els projectes per a empreses solen tindre més marge  
de benefici.

Foto:  www.regalaunninot.com

Foto: www.levante-emv.com
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Nosaltres cada dia continuem treballant i millorant aquesta 
nova aventura empresarial. Estem automatitzant processos, 
estudiant models de ninots, preus, costos, etc. per a conéixer 
cada vegada millor el treball dels nostres artistes i tractar 
d’orientar-lo als gustos del nostre públic, a un preu just per 
al client i sostenible per a l’artista. Realment el que estem 
fent és un treball de màrqueting comercial, exploració del 
mercat i, sobretot, de gestió del client per a l’artista. Fer 
aquesta gestió amb el client suposa un temps i un esforç 
que nosaltres estalviem a l’artista, ja que des de «Regala un 
ninot» li passem directament la comanda i la gestió amb el 
client.

De fet, ara mateix ja no estan les dades personals dels 
artistes en la web. El client es posa en contacte amb «Regala 
un ninot» i nosaltres, depenent de la mena de comanda, del 
gust del client i de diversos factors més, valorem i redirigim 
les comandes entre els artistes que pensem que poden 
realitzar-ho millor i que, a més, tinguen la disponibilitat 
de fer-ho. El nostre termini de lliurament sol ser de 2 a 
3 setmanes i hi ha vegades que la càrrega de treball del 
taller els impedeix realitzar els encàrrecs en aquest temps. 
Quan més creix el projecte i més artistes s’incorporen a ell, 
realment és més complicat realitzar aquesta distribució de 
treballs. Encara que la nostra intenció sempre és ajudar 
el nombre més gran  d’artistes, hi ha vegades que això 
pot provocar algun problema que tractem de solucionar 
sempre al més prompte possible i tractem d’aprendre 
d’aquestes situacions per a millorar en la nostra gestió. 
Per a ajudar-nos a millorar en aquest aspecte, s’ha 
incorporat també al’equip Raúl Martínez Chuky. Ell té una 
gran experiència com a artista faller i en la gestió d’un 
taller i ens pot donar una visió molt més real des de dins 
del sector, que ens puga ajudar a créixer com a empresa. 
 
Aquest projecte va començar com una iniciativa per a ajudar 
l’artista i l’essència del projecte sempre serà aquesta. Fins 
ara, el treball que s’ha realitzat ha sigut sempre d’una manera 
altruista, però veient el volum de treball que ens ha creat a 

les persones que estem en el projecte i el volum d’ingressos 
que estem generant per als artistes, evidentment, el pas 
lògic és que passe a ser un projecte empresarial que puga 
funcionar i que tinga una estructura sòlida que permeta als 
artistes diversificar el seu producte i els ajude a augmentar 
el seu volum de treball. 

Aquest projecte s’ha presentat a Col·lab, una acceleradora 
pública d’empreses a «Las Naves»  del’Ajuntament de 
València i ensl’han aprovat per a donar-li la forma d’empresa. 
En aquest pas, volem ampliar el mercat perquè siga 
possible realitzar qualsevol classe de projectes artístics al 
més alt nivell, ja que tenim uns artistes que treballen amb 
una qualitat altíssima i que poden  executar  projectes en 
qualsevol material. 

Hui en dia encara estem treballant de manera altruista perquè 
cadascun tenim el nostre treball, però estem dedicant 
moltíssimes hores a aquest projecte. Parlem amb els clients, 
parlem amb els artistes, estem gestionant les comandes, 
repartint ninots, enviant-los quan és fora de València 
i estem ja treballant, amb la mateixa dedicació i serietat 
com si fora una empresa. De fet hem hagut de crear una 

Foto: plazaradio.valenciaplaza.com
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empresa real per a poder sufragar les despeses que aquest 
projecte ens està ocasionant: la web, el seu manteniment, 
la logística, etc. El que fem és que l’artista posa el preu al 
seu treball, al seu ninot, i nosaltres li augmentem un xicotet 
percentatge per a poder sufragar totes aquestes despeses. 
 
«Regala un ninot» estarà sempre al servei de l’artista, mai 
serà a l’inrevés. L’objectiu és i serà sempre ajudar l’artista, 
volem ajudar-lo a diversificar el seu producte. No som la 
seua competència, volem ser una via més que tinguen 
disponible per a aconseguir treballs i per a aconseguir 
ingressos. 

És clar que gestionar més de 40 artistes no és senzill 
i cadascun s’implica d’una manera diferent. Nosaltres 
tractem d’orientar-lo en els productes que poden ser 
més vendibles i alhora més rendibles per a ell basant-
nos enl’experiència que hem acumulat. Tractem que 
oferisca productes que diferencien a l’artista respecte 
de la resta d’artistes del projecte, perquè cadascun 
puga  mantindre  la seua personalitat.  Hi ha hagut  casos 
que comencen amb nosaltres amb desconfiança, un 
poc per veure com funciona el tema, fins que veuen que 
realment li és útil i li proporciona ingressos. A partir d’ací 
comencen a involucrar-se més en el projecte, a ajudar en 

la difusió, ajudar en la promoció i ens veuen cada vegada 
més útils. Tenim casos d’artistes que estan arribant a 
un nivell de treball i facturació que, de consolidar-se 
el projecte i  mantindre’s en aquestes xifres, podrien 
plantejar-se deixar de fer alguna de les falles que tinguen.     
 
Afortunadament el projecte està funcionant. Tenim un gran 
nombre de comandes i treballs realitzats. Vàrem eixir en la 
tele al novembre, en Antena 3, i l’endemà en la COPE van 
entrevistar a Vicent Domínguez. Durant aquests dies vam 
tindre milers de visites en la web. Cada vegada que hem 
eixit en un mitjà de comunicació s’ha notatl’augment de 
visites i de sol·licituds d’informació. Hem eixit en la SER, 
en Onda Cero, en el programa de la Vida Moderna i en 
molts mitjans més. Estem tenint una gran campanya de 
Nadal i hem realitzat enviaments a quasi tot Espanya, fins 
i tot a Canàries. A escala internacional hem enviat ninots a 
Holanda, França, Anglaterra, Polònia i el que més simbòlic 
ha sigut l’enviament d’una aviadora de  Vicent  Martínez a 
Roma. El client ens va enviar una foto de l’aviadora al Coliseu 
que s’ha convertit en una fita.

Fotos: www.regalaunninot.com
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Sóc conscient que aquesta oportunitat no s’haguera 
presentat sense la repercussió i els seguidors que 
tenia el meu anterior projecte «Malalt de Falles». Això 
em dóna vertigen perquè «Malalt de Falles» ha sigut 
un projecte molt treballat, molt cuidat, moltes hores 
de dedicació d’un treball sempre altruista, que abans 
de falles ja vaig dir que pensava deixar en standby 
a causa del cansament acumulat. Però, en arribar la 
pandèmia, vaig pensar que encara havia de tractar 
de continuar ajudant els artistes de la manera que 
poguera. I aquella voluntat d’ajuda s’ha transformat 
en aquest embrió de projecte empresarial que em 
reconforta i em fa estar orgullós. Pense que realment 
ara és quan més estic ajudant els artistes fallers ja 
que, no ho faig solament amb la difusió sempre els 
he donat, sinó també amb ingressos reals i tangibles. 

En només sis mesos, el total d’artistes que treballen 
amb nosaltres han arribat a facturacions similars 
a Falles del més alt nivell i el més important és que 
les expectatives i oportunitats de creixement que es 
plantegen són enormes. Hi ha un potencial enorme. 
Realment el que estem fent no és una cosa nova. 
Fer ninots per encàrrec o fer treballs per a altres 
sectors és una cosa que els artistes ja feien, però el 
que hem fet és posar-li una cara a tot això, ja que hi 
havia molts potencials clients interessats en aquests 
productes, però realment no sabien on acudir. Hi 
havia artistes que tampoc sabien com comercialitzar 
o com oferir aquests serveis a clients que no foren 
el seu client habitual, les comissions de falla. Així 
que ha sigut la mescla de tot. Fer una iniciativa que 
es converteix en eina i oferir-la a una comunitat 
inicial de més de 25.000 seguidors de «Malalt 
de Falles», que hui en dia s’ha vist augmentada. 
 
La base del projecte sempre continuarà sent 
l’admiració per l’artista. Aquesta admiració pel seu 
treball va originar «Malalt de Falles» i sempre serà 
la línia a seguir. Sempre he tingut els artistes en un 

pedestal i ara tinc l’oportunitat de treballar amb ells, 
la qual cosa fa que faça aquest treball amb la major 
atenció  i dedicació possible per a poder intentar 
arribar al nivell que, per a mi, tenen les seues obres.
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Junta Autonòmica Fallera 
més necessària que mai Tomàs Palomares

Són moltes les veus que en diferents èpoques han 
estat tractant de donar suport a la creació d’una 
federació, agrupació, junta autonòmica o qualsevol 
altre tipus d’organització que agrupara totes les 
juntes locals de tots els pobles on se celebren 
falles i també a les falles d’aquells pobles sense 
junta local. És a dir, una agrupació on pogueren 
estar representades totes les falles de la Comunitat 
Valenciana per a treballar per objectius comuns.  
 
Però tots els intents realitzats fins hui, no han obtingut 
mai cap resultat concret. Els fallers i falleres solem 
gaudir les falles d’una manera molt intensa, però molt 
localitzada en el propi casal i la pròpia població. Som 
molts els que tractem de buscar una mica de temps 
durant les festes per a poder visitar els monuments 
de València o d’altres poblacions però, en general, els 
fallers vivim intensament la festa sense quasi moure’ns. 
Tal vegada aquesta manera de viure les falles siga la 
culpable de no tindre una visió global de la nostra 
festa. Potser pensem que a nosaltres no ens importa el 
que passa a la població del costat o que prou tenim a 
convéncer l’alcalde o polític de torn en què ens amplie 
la subvenció o a fer els permisos corresponents per a 
la celebració de festes, etc. Però, segurament, la nostra 
falla tindrà els mateixos problemes que puga tindre una 
falla veïna o de qualsevol altra població i que tractem, 
en molts casos, de solucionar individualment o a escala 

de junta local. Aquesta dispersió a l’hora d’afrontar 
uns certs problemes de cara a l’administració, aquest 
individualisme, segurament serà el que més li convé 
a les diferents administracions per a tractar amb les 
falles. Ja se sap, divideix i venceràs. Aquesta maleïda 
pandèmia que ens ha privat de les falles del 2020, una 
de les coses que ens ha ensenyat és que ara mateix 
totes les falles i totes les poblacions on es realitzen 
falles tenim el mateix problema i que segurament 
la millor manera de resoldre’l serà treballant totes 
juntes per a aconseguir mantindre’ns, passar aquesta 
crisi i celebrar les falles quan siga possible.  
 
En aquest article parlarem amb fallers de diferents 
poblacions que ja fa temps que són conscients 
d’aquesta necessitat d’unió de totes les falles i 
que fa molt temps que treballen per fer-la realitat. 
La Delegació de Juntes Locals de Junta Central 
Fallera de València és qui porta ja diversos anys fent 
aquesta funció d’unió entre totes les juntes locals 
de la comunitat i les falles de poblacions sense 
junta local, i amb ells són els primers amb els quals 
parlem perquè ens conten la seua experiència.  
 
Posteriorment, recorrerem la Comunitat de nord 
a sud per a parlar amb representants de juntes 
locals,  interagrupació o federacions de falles. I també 
amb persones que, sense estar actualment en primera 
línia, coneixen aquest tema, ja que l’han viscut molt de 
prop. Ens parlaran dels seus diferents punts de vista i 
si veuen possible que aquesta unió del món faller siga 
una realitat en un breu període de temps.H
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Ferran Martínez, exdelegat de Juntes Locals de Junta 
Central Fallera, i Manuel Jorge, actual delegat de Juntes 
Locals de Junta Central Fallera de València.  
 
Des de la Delegació de Juntes Locals de Junta Central 
Fallera portem un temps fent aquesta funció d’unió entre 
totes les juntes locals, realment sense tindre el perquè, 
amb els recursos més humans que econòmics de la mateixa 
Junta Central, i és una funció que una part del col·lectiu 
faller de València no acaba d’entendre, ja que realment la 
Junta Central és la Junta Local de València i el seu àmbit 
d’actuació és organitzar les falles de València. Hi ha qui no 
entén que amb recursos de València s’organitzen activitats 
per a altres poblacions.  
 
Històricament sí que s’ha tingut aquella relació romàntica 
que totes les juntes locals depenien reglamentàriament de 
la Junta Central Fallera de València, però això es va anar 
desvinculant de manera operativa. Principalment, les juntes 
locals grans van ser les primeres a voler independitzar-se 
de qualsevol dependència de la Junta Central, però altres 
moltes juntes locals encara continuen tenint aquesta 
posició còmoda de mirar sempre cap a València i ací a 
València també hi havia a qui abellia conservar aquesta 
posició patriarcal respecte a les poblacions, però, realment, 
no tenim cap competència, sobre el que passe en  
 altres poblacions.  
 
La Delegació de Juntes locals existeix des de fa més de 25 
anys i la major part d’aquest temps ha estat al capdavant 
Rafa Juan. Hi havia bona relació amb les juntes locals. Cada 
junta local feia la seua marxa i des d’ací es gestionaven 
jurats de falla, presentacions, etc. i unes poques activitats 
en comú, l’homenatge a les falleres majors, la marató de 
truc i, sobretot, donar un servei de consultes, ja que per a 

molts dubtes dels fallers i falleres de base i juntes locals 
l’única porta que tenen per a cridar quan tenien un problema 
era la de Junta Central  
. 
Quan en 2015 Pere Fuset accedeix al càrrec de president 
de la Junta Central confia en Ferran Martínez per a la 
Delegació de Juntes Locals. Ell confia en Manuel Jorge i 
dues persones més, Hugo Morte de Sagunt i Erika d’Alfafar. 
Junts iniciem el projecte i el full de ruta des d’aquell 
moment, que és fer valdre totes les falles independentment 
d’on es planten. Per a aconseguir aquest objectiu es 
comencen a fer una sèrie d’accions que pensem que 
podien ser interessants, com la champions dels playbacks, 
la mostra de teatre faller, el torneig de fallers de vaqueta, de 
pilota valenciana, la gala dels uns, on s’homenatgen els 
artistes que han guanyat els primers premis en totes les 
poblacions, s’han tret dues etiquetes #juntsmolemmes i 
#mirasihecorregutterres, per a afegir en totes les 
publicacions de la delegació, hem eixit de València per a 
conéixer la situació de les falles en les diferents poblacions, 

Curs de Jurat. Foto: www.fallas.com
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parlar amb les juntes locals, veure les problemàtiques que 
tenien etc.  
  
Altres activitats que fem és el curs de Formació de Jurats. 
Hem fet cursos de Community Manager i altres cursos que 
ens han sol·licitat des de les juntes locals. Cal destacar que 
des de la Junta Central també es gestionen censos i 
recompenses de moltes juntes locals, i ací hi ha un treball 
important de la Delegació de Censos. Ara s’informatitzarà 
tot, la qual cosa portarà també un cost econòmic que 
assumirà la Junta Central.  
 
Ara hem començat des dels nostres perfils personals de 
xarxes socials, i volem estendre-ho, perquè totes les juntes 
locals facen una campanya per a la visibilització de fallers i 
falleres en primera línia contra la covid. Volem fer veure a la 
societat que el món faller és més que festa i alcohol, i que 
les mateixes persones que volem celebrar, quan puguem, 
les falles, també són sanitaris que ara mateix estan ajudant 
la nostra societat, com per exemple, les falleres majors de 
València, Sueca, Gandia i també la de Silla. També són 
membres de les forces de seguretat de l’Estat, docents que 
estan passant fred a les aules, personal de supermercats, 
etc. Aquest és el moment de valorar-nos i demostrar que 
les falles som una mica més.  
 
Ens hem marcat una manera de treballar que per a nosaltres 
tenen la mateixa importància totes les juntes locals, 
independentment de la seua grandària, i també les falles 
d’aquelles poblacions que no tenen junta local. Això, de 
vegades, ens ha portat algunes incomoditats. De vegades 
alguna junta gran no comprén això i algunes juntes xicotetes 
pensen que defensem més les juntes grans, però tractem 
sempre de tractar a tots per igual. Aquesta és la  
nostra idea.  

 
La idea del projecte és aquesta, que es promoga aquest 
organisme que realment és qui ha de realitzar aquesta labor 
que nosaltres estem fent. Som conscients que fem una 
labor que no ens correspon, de fet així ho va manifestar 
Ferran a Pere Fuset i a  Pepe  Martínez Tormo, anterior 
secretari general de la Junta Central, però l’estem liderant 
perquè pensem que és necessari i aquest organisme ha 
d’existir. Hem canviat la mentalitat. Hem passat d’aquella 
relació paternalista de ser la Junta Central, la mare de les 
juntes locals, a una relació com de germà major, que tracta 
de liderar, aportar el seu coneixement, experiència i mitjans, 
anant de la mà de la resta de juntes locals.  
  
I justament ara que semblava que aquesta proposta tenia 
alguna possibilitat de tirar avant, ja que hi havia programada 
una reunió als més alts nivells, quan passaren les falles del 
2020, per a traslladar aquesta necessitat d’un organisme a 
escala autonòmica que coordine les juntes locals i totes les 
poblacions on es fan falles. Si aquest organisme l’ha de 
liderar la Junta Central, per ser la junta local més gran, és 
una cosa que assumim; si ha d’estar situat ací a València 
per ser el lloc més centrat, també ho assumim; però les 

Gala dels 1. Foto: www.cendradigital.com
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persones que estem treballant en aquest projecte hauríem 
de ser de València i d’altres juntes locals de la nostra 
comunitat. No té sentit que siga només València qui aporte 
els recursos humans i econòmics.  
Evidentment, la pandèmia encara ha deixat més clara 
aquesta necessitat. La fatídica vesprada del 10 de març, 
quan es va decretar la suspensió de les falles de 2020, estic 
convençut que, quan el president de la Generalitat Ximo 
Puig parlava amb  Carlos  Galiana el president de la Junta 
Central, pensava que estava parlant amb l’interlocutor vàlid 
de totes les falles de la Comunitat Valenciana, quan realment 
no era així, o bé directament ni es recordava de les falles de 
fora de València. El que és clar és que el paper de lideratge 
que exerceix València no és possible deixar-lo, ja que tot el 
que passa a València influeix en la resta de juntes locals i 
moltes s’esperen a veure què fa València per a aplicar-ho 
posteriorment a les seues poblacions.  
 
Aquesta visió de pensar que les falles són sols València és 
el que estem tractant de canviar. Si escoltes les declaracions 
de Carlos Galiana, ell sempre remarca que representa les 
Falles de València ciutat i les seues decisions només afecten 
aquest àmbit. De fet en la taula de negociació de les Falles, 
que està treballant amb la Conselleria de Sanitat i amb la 
Conselleria de Cultura per a decidir en quines dates i en 
quines condicions es podran celebrar les falles del 2021, hi 

ha representants de la Junta Central Fallera, Interagrupació de 
Falles de València i 8 representants de les juntes locals: 4 
són juntes locals membres del G-8, Alzira, Gandia, Borriana 
que, a més, representa les juntes locals de la província de 
Castelló, Dénia que també representa les juntes locals 
d’Alacant, i les altres 4 juntes locals, cadascuna representa 
una zona geogràfica. Per la comarca de l’Horta Sud està 
Picanya; pel Camp del Túria, Plana d’Utiel i Bunyol, està Llíria; 
per la Ribera, està Algemesí, i hi ha un representant de les 
falles sense junta local, que és el president de Godelleta. La 
solució que s’adopte serà pensant en les més de 60 juntes 
locals, 1.050 falles, i els 250.000 fallers de tota la  
Comunitat Valenciana.  
 
Ara que s’ha creat aquesta taula de negociació per a 
treballar en un tema que ens afecta a tot el món faller, 
esperem que siga l’embrió d’aquesta entitat supramunicipal 
que creguem que és necessària. La veritat és que creiem 
que aquesta vegada sí que pot ser la bona per un motiu 
important. En les anteriors temptatives que hi ha hagut en 
els últims anys, no es va arribar a formar perquè la Junta 
Central estava en contra, i ara qui l’està liderant i intentant-
ho és la Junta Central. A això se suma que tenim persones 
en diferents juntes locals que també estan treballant en la 
mateixa direcció, així que si som capaços de canviar 
aquesta visió individualista que puga haver-hi tant a 
València com en altres poblacions, sobretot en les que més 
falles tenen, i realment pensem, que és bo per a tots,  
tirarà endavant.  
 
Sobre quina forma jurídica hauria de tindre aquesta entitat, 
hi ha divisió d’opinions. Manuel Jorge prefereix la fórmula 
de la  Interagrupació  de Falles de València, que està 
composta íntegrament per fallers que gestionenl’associació, 
de manera que no depenga de cap càrrec polític, siga del 
partit que siga, ni de la seua capacitat o coneixement de les 
falles. En aquest cas, els integrants de la federació, agrupació 

Fotos: www.vivelasfallas.com

4vol.



92 93

o la forma jurídica que siga possible, estan tots del mateix 
costat, enfront del polític, per a tractar de col·laborar, 
negociar i, si fa falta, a vegades confrontar amb el 
responsable polític. Una altra opció seria integrar en 
la Interagrupació de Falles de València les falles de juntes 
locals, perquè hi haguera en aquesta una àrea de falles de 
la Comunitat i anar tots junts i fer un col·lectiu fort, que és 
del que es tracta, perquè quan es toque una porta sàpien 
que representes les 1.050 comissions de la Comunitat, i 
que puga parlar amb legitimitat de qualsevol tema, 
casals,  CRE, carpes, trons de bac, de qualsevol tema. 
 
Per a Ferran el problema de la federació és que, per a 
formar-la, totes les entitats han de tindre la mateixa entitat 
jurídica i, en el cas de les juntes locals, no és així. Hi ha 
federacions de falles, hi ha associacions culturals, hi ha 
organismes autònoms municipals en què, en diversos 
casos, els acords que es prenen els ha de validar el Ple de 
l’ajuntament, aleshores això jurídicament és quasi inviable.

Aquesta associació s’ha de crear depenent directament 
de la Conselleria de Cultura, principalment, perquè fa 
quatre anys vam ser declarats Patrimoni de la Humanitat 
i en aquesta declaració s’inclou qualsevol celebració 
organitzada de la festa de les falles des de Benicarló a Elda. 
A més, una altra cosa que posa en la declaració és que s’ha 
de crear una Comissió de Seguiment del Patrimoni, igual 
que la té el Misteri d’Elx, les Festes de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí i la resta de festes que tenen aquesta 
consideració. Aquesta comissió l’ha de crear l’organisme 
que fa la proposta a la UNESCO que, en aquest cas, és la 
Conselleria de Cultura, amb el beneplàcit del Ministeri de 
Cultura d’Espanya. Per aquest motiu, aquesta agrupació ha 
de dependre de la Conselleria directament. El palmerar d’Elx 
té la seua pròpia llei autonòmica que el regula, el Misteri d’Elx 
el gestiona un patronat del qual el president és el conseller 
de Cultura, i en les falles cal trobar una fórmula semblant. 

Si s’aconseguira finalment crear aquesta agrupació de 
juntes locals, hauria de tindre competències sobre totes les 
juntes locals que la formen, encara que això puga suposar 
la pèrdua d’autonomia en unes certes decisions que hui dia 
es prenen en cada junta local. Caldria treballar perquè això 
no fora un impediment de cap possible membre. Hauria de 
tindre competència en la formació dels temes necessaris 
per a les juntes locals o les falles, la formació de jurats i 
l’assignació d’aquests als associats que els sol·licitaren. 
Haurien de treballar en un reglament faller comú, resolució 
de conflictes, entre falles, fallers i entre juntes locals, i poder 
negociar acords comuns per a tots els associats amb 
tercers, com per exemple la SGAE, que actualment està 
anant població per població i, sobretot, tractar d’aconseguir 
acords amb l’administració per a poder implementar 
subvencions i ajudes per a les falles en l’àmbit autonòmic. 
 
Els membres que les componguen haurien de ser, com 
passa en la Junta central i en les juntes locals, fallers i 
falleres que, amb el seu treball altruista, serien els que 
haurien de formar part de l’agrupació i prendre les 
decisions. Encara que, si finalment s’arribarà a formar 
la Comissió de Seguiment del Patrimoni i s’integrarà en 
aquesta agrupació, és possible que fora necessari que hi 
destinaren funcionaris per a fer el treball administratiu que 
comporte, tal com passa en la Junta Central actualment. 
 
Aquesta és la visió que tenen des de la Delegació de Juntes 
Locals de la Junta Central d’aquesta agrupació necessària 
per al món faller i per la qual estan treballant des de fa 
molt temps.

Salvador  Doménech. President de la Federació de  
Falles de Borriana.  
 
La gestió conjunta de les festes és fonamental, ja que 
proporciona molts avantatges. En totes les poblacions 
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hi ha una sèrie d’activitats iguals com pot ser la plantà 
de la falla, la cremà, etc. i després hi ha altres activitats 
que s’adeqüen a cada població d’una manera diferent. 
Però la base de tots els festejos és comú. Per tant, 
si bàsicament fem el mateix en cada població, els 
problemes que poden sorgir són els mateixos en tots els 
llocs on se celebren les falles. Quan les coses van bé, no 
veiem aquesta necessitat, però quan comença a fallar 
alguna cosa, és quan ens adonem que la unió fa la força. 
 
Els problemes que pot haver-hi a Borriana són els mateixos 
que pot haver-hi a Gandia, a Alzira, a Silla o en qualsevol 
població. Sobretot, en molts casos, tenen a veure en 
relació amb ajuntaments, permisos, etc. i les experiències 
passades per uns, poden servir com a exemple per a 

uns altres. I com hem dit abans, la unió fa la força. No és 
el mateix que reclame un tema una falla o que el reclame 
una junta local o que ho reclamen totes les juntes locals. 
 
Per què fer aquest ens autonòmic? Una de les raons 
principals és perquè estiguem representades totes les 
juntes locals de les poblacions on es realitzen falles. 
Quan es parla de falles, el primer que es pensa és a 
València. València és on més falles es planten i on es 
planten les més grans, però cal no oblidar que a la resta 
de poblacions de la Comunitat Valenciana es planten 
més del doble de falles de les que es planten a València. 
 
Ja hi ha un grup de juntes locals que vam veure aquesta 
necessitat d’unir-nos per a tractar de resoldre els 
nostres problemes de manera conjunta i per a fer un 
calendari comú d’actes.  Aquest grup és el denominat 
G6, que el formem les juntes locals de Borriana, 
Sagunt, Torrent, Alzira, Gandia i Dénia, què són les 
poblacions amb major nombre de comissions falleres, 
sense comptar València i que, posteriorment, es va 
ampliar a G8, amb la incorporació de Sueca i Xàtiva. 
 
Però, encara així, aquestes són només 8 juntes locals de les 
prop de 60 que hi ha a la Comunitat Valenciana. Aquesta 
entitat autonòmica és necessària perquè estiguem 
representats tots. Cal tindre en compte que la Declaració 
de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO inclou 
totes les Falles de la Comunitat Valenciana, no sols les 
de València. Per tant, sí que necessitem aquesta entitat 
que ens aglutine a totes. En què ens pot beneficiar? A 
intentar aconseguir més subvencions, tractar de resoldre 
els nostres problemes conjuntament, com s’ha vist 
clarament en la pandèmia, on s’ha aconseguit realitzar una 
taula de negociació amb la Conselleria de Sanitat i amb 
la Conselleria de Cultura, per a tractar de veure quan i en 
quines condicions es  podran fer  les falles de 2021, si les 

Foto: www.elperiodicomediterraneo.com

4vol.



94 95

condicions sanitàries ho permeten, establint uns protocols 
de seguretat a escala autonòmica que siguen aplicables a 
totes les poblacions. En aquesta taula s’està treballant en 
la creació de la figura del coordinador covid que haurà de 
tindre cada falla, perquè sàpiga les mesures que cal aplicar, 
i una sèrie de mesures més per a poder realitzar les falles 

d’una forma segura, encara que al final tot dependrà de la 
incidència acumulada que hi haja en el moment. Si hi ha 5 
casos cada 100.000 habitants, es podran fer, però si estem 
com al febrer prop dels 1.000 casos no es podran fer.

Altres funcions que hauria d’assumir aquesta entitat 
autonòmica que represente totes les falles serien 
les que està realitzant ara mateix de la Delegació 
de Juntes Locals de la Junta Central Fallera: jurats, 
formació de jurats, coordinació entre juntes locals, 
normatives, organització d’esdeveniments comuns, etc. 
 
Respecte a la forma jurídica, crec que el millor seria una 
federació de les diferents juntes locals i que les decisions 
les prenguen els fallers, però l’administració, en aquest 
cas autonòmica, hauria d’estar treballant, conjuntament 

i de manera directa, amb la federació. Caldria tindre fil 
directe amb una secretaria autonòmica perquè poguera 
donar una resposta ràpida als nostres problemes, com 
succeeix en molts ajuntaments que hi ha una bona 
relació entre la junta local i el regidor encarregat. Al final 
l’administració és qui ha de controlar el bon ús de les 
subvencions rebudes, però ha de deixar autonomia al 
món faller per a decidir i portar les gestions del dia a dia. 
 
El que és important és anar fent passos, començar creant 
aquesta agrupació i, a poc a poc, anar donant-li la forma 
que entre tots els integrants 
vegem millor. La pandèmia 
ens ha mostrat que és millor 
estar units. De fet estem 
més units que mai i cal 
aprofitar aquest moment 
per a crear ja, d’una vegada,  
aquesta unió. 

Guillermo Serrano, 
president de la 
Interagrupació 
de Falles València. 

La Interagrupació de Falles de València representa 22 
agrupacions de la ciutat de València i de les quatre 
poblacions que formen part de la Junta Central Fallera 
de València. Centra tota la seua activitat a la ciutat de 
València. Per tant, fins que ens va arribar la pandèmia, 
no es coincidia ni en reunions ni en actes amb cap 
junta local de fora de València. No hi havia cap relació. 
Però va arribar aquesta pandèmia i això ha fet canviar 
aquesta relació entre la Interagrupació i la resta de juntes 
locals. Després de la declaració de l’estat d’alarma i el 
posterior confinament, va començar la desescalada. Una 
inquietud que teníem en la Interagrupació era establir un 

Foto: www.elperiodicomediterraneo.com
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protocol per a la reobertura dels casals. Molts presidents 
ens preguntaven i volien saber si podien obrir o no, en 
quines condicions i quines activitats podrien desenvolupar 
en els casals. 

Nosaltres ho vam parlar amb el regidor de Festes i 
president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, perquè 
tractara el tema amb la Conselleria de Sanitat, a fi que ens 
establiren, igual que havien fet amb els col·legis, un protocol 
que resolguera els nostres dubtes. Això va ser sobre el mes 
de juny i ací vam veure que això era una qüestió que no 
afectava solament les falles de València, sinó les falles de 
tota la Comunitat. 

Des de Conselleria de Sanitat van acollir de manera 
positiva la proposta. Això va donar lloc a una reunió el dia 
23 de setembre que es va fer a Jubiocio a València, en la 
qual va participar, per part de la Conselleria, la secretària 
autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, per a explicar-
nos el protocol de les festes. Van acudir representants de la 
Junta Central, de totes les juntes locals i de les poblacions 
on es planten falles i no tenen junta local. En aquesta reunió 
érem unes 100 persones. Aquesta reunió va ser un punt 

d’inflexió parlant amb la resta de presidents de juntes 
locals. Vèiem que tractar de solucionar el problema que 
ens havia portat la pandèmia requeria que treballàrem tots 
junts en la solució. No pot anar només València a parlar 
amb la Generalitat, ja que València només es representa 
a ella mateixa, igual que la resta de poblacions. Ningú pot 
parlar en nom d’una altra junta local si no hi ha un consell o 
una comissió on estiguen totes les juntes representades i 
que li donen el poder de representació del conjunt a unes 
juntes locals determinades.

Amb aquesta filosofia es crea la taula de negociació 
de les falles on estan representades la Junta Central, 
Interagrupació de falles de València, set juntes locals 
de la Comunitat Valenciana, cadascuna representant 
una comarca o zona geogràfica, i un representant de les 
poblacions sense falla. Aquesta taula de negociació es crea 
expressament per a analitzar, al costat de les conselleries 
de Sanitat i d’Educació, si és possible, com poder realitzar 
les falles de 2021. Ací sí que hi ha una representació de tot 
el món faller, ja que els representants que la formen han 
sigut triats per tots i s’ha delegat en ells la representació 
del conjunt del món faller. 

Com he dit abans, la creació d’aquesta taula de negociació 
és una fita en el món faller. És la primera vegada que tot 
el món faller de la Comunitat s’uneix en una entitat. Crec 
que quan passe la pandèmia, aquesta unió del món faller 
es mantindrà. No sé si en aquesta taula de negociació, 
en una altra que es forme per a un altre tema o en una 
entitat que ens agrupe a tots. En la taula de negociació 
hem fet un bon grup. Estem treballant molt i fent una 
bona faena transmetent tota la informació a la resta de 
juntes locals. Crec que donarà resultats positius i això 
farà que es valore la unió positivament per part de tots. 

Reunió Jubiocio. Foto: interagrupacionfallas.com
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Cal reconéixer que nosaltres, a València, sempre hem 
tingut una gran facilitat per a poder contactar amb les 
administracions locals, autonòmiques i amb la Diputació. 
Segurament, en ser la ciutat més gran on es planten falles, 
ens facilita aquest tipus de contactes. Però, si alguna cosa 
hem aprés amb l’experiència de la taula de negociació, és 
que és important que el món faller estiga unit, i qui negocie 
en el seu nom tinga la representativitat de tot el col·lectiu i 
puga obtindre beneficis per a tots. 

Evidentment, hi ha un tipus de negociacions que cada 
junta local ha de realitzar a la seua població, ja que els 
ajuntaments tenen potestat en les subvencions municipals 
a les falles i en l’organització de les festes de la seua població, 
que han de consensuar amb cada junta local. Aquest 
tema ha eixit en la taula de negociació i s’ha comentat 
amb la Conselleria de Cultura i, si s’acorda un protocol i 
es compleixen uns criteris sanitaris per a poder celebrar 
les falles, s’informe a tots els ajuntaments de la Comunitat 
de quins són, perquè a cap ajuntament o tècnic municipal 
puga posar impediments a l’organització de les falles. 
Cal tindre en compte una dada molt interessant, la festa de 
les Falles és un motor econòmic per a la nostra Comunitat, 
a més de la part cultural que suposa la festa de les Falles i 
del treball que es realitza a mantindre i difondre les nostres 
tradicions que és molt important i que s’ha reconegut 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de  
la UNESCO. 

L’any 2008 es va realitzar un estudi d’impacte econòmic 
de les falles de la ciutat de València i es va calcular que 
aquest era de 800 milions d’euros, encara que, per a saber 
l’impacte econòmic actual amb seguretat, caldria realitzar 
de nou aquest estudi. 

Estimem que, actualment, l’impacte a València ciutat 
podria estar al voltant dels 1.000 milions d’euros i, si 
sumem l’impacte en totes les localitats on es planten 
falles a la nostra Comunitat, podríem estar parlant d’uns 
3.000 milions d’euros. Per tant, poder parlar representant 

un col·lectiu que genera tant és molt important, sobretot 
en l’àmbit institucional, ja que hi ha molts aspectes que 
es poden negociar amb l’administració per a benefici 
de tots, com per exemple la inclusió de les falles en la 
llei de mecenatge, de la qual ens podríem beneficiar, 
perquè augmentarien els patrocinis si les empreses que 
col·laboren amb nosaltres pogueren desgravar-se part 
dels diners que ens aporten. Cal tindre en compte que 
nosaltres no tenim ni treballadors ni fundacions ni res 
a mantindré. Tots els diners que ens entren s’inverteixen 
per a fer la festa i torna al carrer. No es perd res pel camí. 
 
Sobre la forma jurídica que hauria de tindre aquesta 
possible unió del món faller, hauria de ser una 
agrupació, que els seus membres siguen les diferents 
juntes locals, agrupacions, etc., i que tinguera la 
seua directiva de persones de diferents poblacions 
que treballaren per a aconseguir objectius comuns. 
És important que aquesta unió que s’ha generat per la 
pandèmia es mantinga i que la taula de negociació siga la 
llavor d’aquesta entitat que 
unisca i represente tot el 
món faller de la Comunitat 
Valenciana.  
 
Jesús González. 
President de la Junta  
Local Fallera de Xàtiva.               
 
Mai pot haver-hi res negatiu 
quan s’ajunten diferents 
entitats de diferents 
poblacions per a treballar 
en benefici de la festa fallera, independentment de la 
idiosincràsia i particularitats que puga tindre cada població, ja 
siga com a interagrupació, agrupació o coml’entitat que siga. 
 
Tenim clar que quan es parla de falles es pensa principalment 
en València, que és la ciutat més gran i amb major nombre de 
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comissions, però això no significa que la resta de poblacions 
no siguem importants, ja que segurament si sumem el 
nombre de falles i el pressupost invertit en aquestes a 
la resta de la Comunitat Valenciana, superem a les Falles 
de València. Però açò no es tracta d’una competició a 
veure qui té més falles, sinó que es tracta d’anar tots de 
la mà per a intentar trobar punts en comú, intentar buscar 
subvencions per a la festa, fer un calendari d’actes comú a 
tots, que no siga només un sopar de gala fallera, sinó anar 
més enllà, assumir la càrrega de treball que realitza la Junta 
Central Fallera de València a través de la seua Delegació 
de Juntes Locals, i a través del seu pressupost, que ix de 
l’Ajuntament de València, que tampoc tindria el perquè fer-
lo, ja que la Junta Central Fallera és una junta local més i el 
seu treball és organitzar les falles de la ciutat de València. 
 
Cal reconéixer que des de la Delegació de Juntes locals 
estan treballant amb  l’objectiu  de la creació d’aquesta 
agrupació, ja que si la Junta Central Fallera s’oposara a 
aquest projecte, seria molt difícil que tirara endavant, 
però tots som conscients de la importància d’aquesta 
agrupació per a poder aconseguir objectius comuns. Un 
exemple de les gestions que podríem fer és la negociació 
amb la SGAE. Sabem que han anat a moltes juntes locals 
per a tractar d’arribar a un acord per al pagament del 
cànon. A altres poblacions no han anat, però segurament 
aniran en un futur. Seria convenient fer una negociació 
en l’àmbit autonòmic, ja que segurament ens serà més 
favorable que una negociació poble a poble. El mateix pot 
succeir amb les negociacions amb altres entitats com la 
Generalitat o les diputacions. Sempre s’aconsegueixen 
millors resultats si anem tots units. Amb l’aparició de la 
pandèmia, un problema comú a tot el món faller i a tota 
la societat, hem vist la falta que fa aquesta interagrupació. 
Ara estem més units que mai, tenim més contacte tots els 
presidents de juntes locals, estem informats de manera 
directa i estem representats en la taula de negociació. 

Segurament ara és el moment per a plasmar aquesta unió 
en aquesta entitat que ens aglutine a tots, que l’única cosa 
que ens pot portar són coses positives i treballar per un fi 
comú que és millorar les falles de la Comunitat Valenciana. 
 
Hi ha altres manifestacions festives i culturals com els 
Moros i Cristians i les bandes de música, que tenen la 
seua pròpia federació i és estrany que, en una festa 
com les falles, no tinguem una agrupació d’aquest tipus 
i sempre hàgem fet la guerra cadascun pel seu costat. 
 
La forma jurídica que hauria de tindre aquesta entitat, 
no la tinc clara. No sé si haguera de ser una federació, 
una interagrupació, o si hauria de dependre de la Generalitat 
i tindre-hi personal treballant. No ho sé, sincerament, però 
crec que això  hauríem de decidir-ho entre els integrants 
i fer la forma que millor considerem. El primer seria 
confeccionar un reglament inicial, tindre un cap visible, una 
Presidència i la resta de càrrecs de la Junta Directiva, de 
diferents poblacions, i començar a treballar al més prompte 
possible. Fer un pas endavant i parlar amb la Generalitat per 
a veure si vol agafar la batuta de coordinació, que crec que 
seria positiu i treballar tots en la mateixa direcció. Cal tindre 
en compte que les falles som Patrimoni de la Humanitat 
i aquest patrimoni necessita una comissió de seguiment. 
En aquesta declaració del patrimoni estem totes les falles 
de la Comunitat Valenciana i, encara que cal reconéixer 
que va ser València qui ho va portar endavant, si es fa 
aquesta comissió de seguiment, aquesta interagrupació de 
falles de la Comunitat Valenciana hauria de ser present. 
S’ha demostrat durant la pandèmia que aquesta unió 
del món faller està funcionant, s’està treballant molt bé 
per a tractar de realitzar les falles de 2021 i s’està veient 
que aquesta unió és molt necessària i molt positiva. 
 
Una de les primeres tasques que s’hauria de tractar seria 
treballar sobre la percepció que es té del món faller, intentar 



98 99

llevar-nos aquesta imatge que 
molts tenen de nosaltres, de gent 
que sols pensa en l’alcohol i la festa, 
i promoure, el vessant cultural, 
solidari i l’impacte econòmic 
que genera la festa. Com hem dit 
anteriorment, hauria de realitzar 
les funcions que ara realitza la 
Delegació de Juntes Locals de la 
Junta Central. Segurament les mateixes persones que ho 
estan fent actualment, haurien de continuar fent aquesta 
labor des de la nova  interagrupació  i secundats per més 
persones d’altres juntes locals, perquè estan fent un 
treball enorme i boníssim, ja que és una responsabilitat 
enorme formar jurats i proporcionar jurats per a qualsevol 
categoria a totes les juntes locals que ho sol·liciten. El tema 
de censos i recompenses que actualment ofereix la Junta 
Central Fallera a moltíssimes juntes locals, també hauria de 
gestionar-se des d’aquesta interagrupació. 

També es podria treballar en l’homogeneïtzació de 
normatives de concursos de falles de ninots, mesures, 
especificar alguns patrons de volums o de classificació 
de falles en l’àmbit econòmic. Aquesta norma comuna 
podria ajudar els artistes en el seu treball perquè així 
tindrien un estàndard al qual acollir-se. Es podria parlar 
amb proveïdors per a tractar de fer una espècie central 
de compres, de carpes, d’empreses d’espectacles, per a 
tractar d’aconseguir millors preus. Seria interessant també, 
encara que afortunadament no n’hi ha molts, un servei 
d’incidències i arbitratge que poguera resoldre conflictes 
entre fallers i falleres, falles i juntes locals, amb legitimitat per 
a poder dictar resolucions vàlides i, fins i tot, oferir un servei 
jurídic en cas de ser necessari. En fi, són moltes les funcions 
que podria desenvolupar aquesta entitat autonòmica i 
crec que totes serien positives i sumarien per a millorar la  
festa fallera.

 
Él possible que el faller de base no ho veja necessari i 
no siga conscient d’aquesta necessitat, però la labor de 
les juntes locals és explicar-li-ho i que veja els beneficis 
que podem  obtindré. Justament l’any passat vam 
realitzar una xarrada sobre el tema a Xàtiva en el sentit 
d’explicar les coses positives i necessàries d’aquesta 
unió i estic segur que els assistents es van emportar 
aquesta impressió. Així que el que ens queda és treballar 
en aquesta direcció per poder aconseguir l’objectiu 
i que aquesta entitat autonòmica siga una realitat.  
 
Miquel Pérez, periodista i exmembre de la   
Federació de Falles de Gandia  
 
El primer intent seriós d’establir una entitat que aglutinara 
totes les juntes locals de la Comunitat Valenciana va ser 
iniciativa de la Junta Local Fallera de Gandia, a mitjan dels anys 
noranta. Jo vaig ser testimoni directe d’aquest intent i tractaré 
de narrar-lo, però primer tractaré d’indicar els antecedents 
previs per a tractar d’entendre el context de la situació. 
 
Gandia és una illa respecte a la resta de juntes locals i 
la Junta Central Fallera perquè Gandia té un reglament 
diferent i una idiosincràsia diferent. La Junta Local Fallera 
de Gandia va estar barallada durant molt de temps amb 
la Junta Central Fallera de València, ja que cap al final dels 
anys setanta, la Junta Central Fallera va sancionar la Junta 
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Local Fallera de Gandia perquè a Gandia les comissions 
tenen reines i Fallera Major. Només hi ha una a la població 
que és la Fallera Major de Gandia. 

En aquella època de bonança, les comissions tenien 
cinc reines: Festa, Foc, Falla, Art i Poesia, i València això 
no ho permetia. Per tant, Gandia, va trencar les relacions 
amb la Junta Central Fallera, ja que es va considerar que 
no es necessitava res de València per a poder realitzar 
les Falles de Gandia. Aquesta ruptura era institucional, 
perquè a escala administrativa, Gandia mai ha depés 
de Junta Central, ja que mai hem enviat els censos i 
tenim les nostres pròpies recompenses, els gesmils. 
 
Uns anys més tard, a mitjan dels anys vuitanta, en l’època 
de Pep Lloret pare, es va començar a tornar a acostar-se a 
la Junta Central. Hi havia a la Junta Local gent un poc més 
preparada, amb més mà esquerra, amb relacions públiques 
i volien restablir les relacions amb la Junta Central. Es van 
reunir amb ells i es va acordar respectar les peculiaritats de 
les falles de Gandia i les relacions es van restablir. 

És en aquells anys quan vaig començar a ser membre de 
la Junta Local, on vaig estar fins a l’any 2009. En total més 
de vint anys. Vaig estar els tres últims anys de Pepe Lloret 
i, després d’ell, va entrar Tomàs Femenia de Sierra com a 
president de la Junta Local Fallera de Gandia. Ell va ser el 
que va impulsar les relacions de la Junta Local Fallera de 
Gandia amb la resta de juntes locals. Ell era bancari i estava 
al capdavant d’una oficina d’Hisenda. Era un relacions 
públiques nat i ho va posar en pràctica en el món de les 
falles. Va obrir les falles al món de la cultura, al món dels 
escriptors que estava d’esquena al món faller i va obrir la 
Junta local Fallera de Gandia a la resta de juntes locals de 
la Comunitat Valenciana. 

Jo en aquella època era vicesecretari de la Junta Local i 

Tomàs tenia clar que volia fer una entitat que ajuntara 
tot el món faller. Es va ajuntar, per a aquest propòsit, en 
1994 amb Agustinet, que era el president de la Junta Local 
Fallera d’Alzira. Volien crear la Federació de Juntes Locals 
Falleres de la Comunitat Valenciana. Això no va caure molt 
bé en la Junta Central Fallera, que no veia amb bons ulls 
aquesta associació, ja que ho veien com una espècie d’atac 
a la Junta Central Fallera, que podia fer replantejar-se molts 
aspectes que es tenien establits fins al moment. Aspectes 
representatius de la festa, com si la Fallera Major, era la 
Fallera Major de València la Fallera Major de la Comunitat 
Valenciana?, com oficiosament semblava de vegades o 
només representava la seua ciutat? i aleshores estava al 
mateix nivell que la resta de ciutats de la comunitat. 

I, com no, aspectes econòmics. En aquell moment Bancaixa 
pagava per un cartell que hi havia a l’entrada de València 
40 milions de pessetes, que anaven a la Junta Central. Per 
què a la resta de poblacions no hi havia patrocinis similars? 
Per què Ford Almussafes posava els cotxes oficials de les 
Falleres Majors de València i no els de les d’altres poblacions? 
Realment el que hi havia era ganes de visibilitzar que la festa 
de les falles també era molt important en moltes altres 
poblacions, on es fa la mateixa festa i aquesta, la majoria 
de vegades, només era rendible per a València. Per tant, el 
que es reclamava era un tracte més igualitari entre totes 
les juntes locals i que, quan es parlara amb institucions i 
administracions, foren representades totes les juntes locals 
i no sols València, que era la que negociava tots els aspectes 
i la que eixia sempre més beneficiada. Calia tindre una 
entitat forta que parlara per totes les falles de la Comunitat 
i tot el que es negociara afectarà a totes les juntes locals per 
igual. Aquella realment era la intenció d’aquesta Federació 
de Juntes Locals Falleres que s’intentava crear.

En aquest moment van haver-hi diverses reunions 
amb el ferm propòsit de crear la federació. Va haver-hi 
moviments en aquest sentit. Van eixir diverses notícies 
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en premsa informant de l’evolució de la iniciativa. El que 
es pretenia era tractar de demostrar la força del món 
faller, però de tot el món faller incloent-hi la Junta Central 
Fallera de València. El que passa és que des de la Junta 
Central ho van veure com un atac a la seua situació, 
quan realment no era el que es buscava. Per aquesta 

raó principalment no va tirar avant en aquell moment. 
Cal entendre el context de l’època. En aquell moment una 
federació sonava molt estrany, igual massa assembleari. 
Moltes juntes locals eren organismes autònoms on els 
regidors i regidores exercien un poder enorme sobre la 
Junta Local i la festa de les falles de la població. Els fallers i 
falleres no podien realment decidir molts aspectes. 

Hui en dia aquesta situació ha canviat. Ja hi ha moltes 
juntes locals que ja són federacions i s’han deslligat dels 
ajuntaments. A les falles ens van obligar a ser associacions 
culturals, i una federació és la unió de diverses associacions, 
però en aquell moment no estava massa ben vist. La intenció 
era sempre tractar de millorar el món faller. Es pensava 
en una central de compres per a unificar proveïdors a 
tota la Comunitat, tractar que patrocinadors arribaren a 
diverses poblacions, negociacions conjuntes, això era el 
que en realitat es pensava. Els promotors vam veure que 

la idea d’unir tot el món faller en una federació no s’estava 
entenent de la mateixa manera per tots els afectats i estava 
provocant més divisions i desunió que una altra cosa. Així 
que, a poc a poc, es va anar deixant morir la idea. 

Al cap d’un temps de rebutjar la idea de la federació és 
quan es van adonar que la idea de la federació no era restar 
cap poder a València. Sembla que les relacions de la Junta 
Central Fallera de València amb la resta de juntes locals van 
anar millorant, a poc a poc, en anys posteriors. Van anar 
tenint més en compte les falles de les poblacions, almenys 
amb Gandia així va passar. Almenys podem dir que aquell 
intent de federació va servir perquè la Junta Central Fallera 
tinguera una visió més àmplia respecte a les juntes locals. 
 
En els últims anys, des de l’arribada del nou equip a la 
Delegació de Juntes Locals de València, s’ha tornat a parlar 
d’aquesta idea d’entitat que unisca tot el món faller i ara, 
amb la pandèmia, ha quedat de manifest que és necessari. 
S’ha vist una resposta desigual al problema depenent de la 
localitat en la qual s’està, com per exemple en les subvencions 
als monuments, que les decideix cada ajuntament, en la 
necessitat de guardar les falles del 2020, etc., quan ara 
en aquest moment, necessitàvem una resposta global. 
 
Però, segurament, la culpa del que ens passa siga dels 
mateixos fallers i falleres, que ens tanquem en la nostra 
festa i no veiem més enllà del que succeeix en la nostra falla 
i la nostra localitat. Excepte l’ADEF (Associació d’Estudis 
Fallers), no hi ha ningú que estudie la nostra festa. No ens 
hem preocupat de la nostra festa. No hi ha un observatori o 
un institut de la festa que puga dir amb exactitud els milions 
que suposen per a la nostra economia el món de les falles a 
tota la Comunitat Valenciana. Ara, en aquests temps, quan 
ens lamentem que no hi ha falles, la resta de la societat pensa 
que només estem pensant en la festa per a passar-ho bé 
i emborratxar-se i no miren tota l’economia que es mou al 
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voltant de la festa (artistes fallers, floristes, indumentaristes, 
pirotècnics, fotògrafs, orfebres, impremtes, llums, disfresses, 
carrosses, orquestres, carpes, llums, escenaris, restaurants...) 
i que en aquests moments està tan afectada i patint molt. 
Aquesta és la imatge que lamentablement la resta de la 
societat té del món faller i hem de treballar per canviar-la. 
 
Evidentment la Generalitat segurament també és culpable 
d’aquesta situació. Ara que som Patrimoni de la Humanitat 
també hi ha una part que correspon fer a l’Administració. 
A més, coneixent l’impacte econòmic que genera aquesta 
festa, que és la més universal que tenim a la Comunitat, 
hauria d’haver generat iniciatives per a protegir-la i 
treballar amb el món faller per a canviar aquesta imatge.  
 
Aquesta entitat autonòmica és la que, si existira, hauria 
de tindre aquest propòsit com un dels seus principals 
objectius i posar en valor la festa fallera davant de tota 
la societat. Si en els anys noranta, quan es va intentar 
fer la primera federació, aquesta haguera tirat avant 
i s’haguera treballat entre tots com toca, igual ara no 
tindríem la imatge que tenim i haguérem pogut donar 
una resposta millor a la pandèmia des del món faller. 
 
Hi ha moltes funcions que aquesta entitat tan necessària 
hauria de fer. La negociació amb les administracions seria 
una de les seues principals, perquè l’interlocutor que tinga 
l’Administració siga realment un interlocutor vàlid i que 
represente tot el món faller de la comunitat. Però hi ha més 
funcions. Una altra important és la normativa, que hauria 
de ser comuna per a tots. Per exemple, quan es va fer la 
regulació de l’ús de productes pirotècnics, va obligar a cada 
localitat a posar-se en contacte amb les associacions que 
poden realitzar els cursos CRE, quan això es podia haver 
negociat de manera global amb un calendari comú de 
cursos de formació en diferents poblacions.

El tema de les llicències de casals, quan es va aprovar la 
normativa autonòmica, aquesta entitat havia d’haver negociat 
les condicions i haver representat totes les poblacions. Ací 
a Gandia, van tancar un casal un 11 de març. Imagineu-vos el 
que va suposar açò per a la comissió la setmana abans de 
les falles. Totes aquestes normatives s’han implantat sense 
un interlocutor fort i vàlid de cara a l’administració que 
poguera representar els interessos de tot el món faller. Fins 
ara cadascun ha fet la guerra pel seu compte i ha salvat 
els mobles com ha pogut enfront dels problemes que se 
li han presentat. Per això és tan important aquesta unió. 
 
Respecte a la forma que hauria de tindre aquesta entitat. 
Crec que hauria d’estar composta només per fallers i 
falleres. Els polítics no n’haurien de formant part, ni hauria 
de ser dirigida per cap càrrec polític, perquè els fallers 
es podran equivocar, però el seu treball ho fan de cor. En 
canvi, els polítics sempre actuen amb directrius i pot ser 
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que el millor per a ells no coincidisca de vegades amb 
el que pensen els fallers que és el millor per a la festa. 
 
Esperem que, siga amb la forma que siga i aprofitant la unió 
que s’ha fet del món faller per a fer la taula de seguiment de 
les falles en aquesta pandèmia, finalment s’aconseguisca 
formar aquesta entitat que unisca a tot el món faller. Ara és 
un moment diferent de l’intent dels noranta. Pense que en 
el món faller hi ha una mentalitat diferent i més oberta a fer 
aquest tipus unió. Fins i tot en els pitjors moments, com és 
l’actual de pandèmia, poden eixir coses positives com seria 
el naixement d’aquesta entitat.

Manolo Catalan. Membre del Col·lectiu d’Estudis Fallers 
de Dénia i la Marina Alta 
i exmembre de la Junta 
Local Fallera de Dénia

El problema és que, en 
general, no mirem més enllà 
de la nostra població en 
la celebració de les falles. 
Ens quedem molt al  local 
i no veiem que  a nivell 
global podem obtindre més 
avantatges. Això dona lloc a 
situacions com la del passat dia 10 de març de 2020, que es 
van anul·lar les falles de València i es va anunciar d’intentar 
fer-les al juny, i el món faller de la resta de poblacions es va 
quedar sorprés, sense saber molt bé com reaccionar. En els 
dies següents es van anar succeint reunions en les diferents 
poblacions on cadascú tracta el seu problema local, quan 
realment la pandèmia era un problema que ens afectava 
a totes les falles de la Comunitat. Si es tinguera aquesta 
agrupació, es podia haver tractat d’una altra manera. 
Crec que es va perdre una bona oportunitat en el moment 
que s’estava treballant la declaració de Patrimoni de la 

Humanitat, per a unir tot el moviment faller de la Comunitat 
Valenciana, ja que estem tots inclosos en la declaració. És 
clar que és una iniciativa que naix des de València, que 
van fer tot el treball, van ser els portaveus, i és el normal, 
perquè és la ciutat d’on naixen les falles, i és una festa 
amb repercussió a escala mundial, però segurament 
haguera sigut un bon moment per a crear una agrupació, 
una fundació, una entitat que unificara tot el que marca el 
dossier del patrimoni i marcarà unes línies mestres.  
 
Crec que és necessària aquesta agrupació, ja que 
necessitem tractar d’homogeneïtzar la festa, definir 
com és, veure els elements comuns que hi ha a totes les 
poblacions, respectant les peculiaritats de cada població, 
però establir unes bases comunes, per exemple, en les 
mesures de les falles, dels ninots indultats, etc. I, fins i 
tot, una normativa legal comuna  en l’àmbit autonòmic 
adaptada al món faller, de manera que la documentació 
necessària per a plantar una falla, fer una orquestra o 
espectacle musical, disparar una  mascletà  o muntar una 
carpa, siga la mateixa, a Dénia, Gandia, València o Silla. 
 
Si totes aquestes peticions i necessitats es pogueren 
plantejar directament amb la Conselleria corresponent, 
per una entitat que representara totes les falles de la 
Comunitat Valenciana, segurament es tindria molta més 
força de la que es té ara, on cada població discuteix 
amb l’ajuntament corresponent, que és més o menys 
estricte, en la concessió de permisos depenent, moltes 
vegades, del criteri del funcionari que els gestiona.  
 
Realment la festa de les Falles és la mateixa en totes les 
poblacions. Poden  canviar alguns actes que es fan en 
localitats concretes i en unes altres no. Poden canviar 
les dates de celebració però, al final, l’essencial és el 
mateix en totes. Així que és molt necessari que totes les 
poblacions apliquen la llei de la mateixa manera i que 
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aquesta llei siga una llei específica per a les falles i 
que s’adapte a les nostres característiques, ja que 
som un patrimoni de la humanitat. És una festa única 
i és una festa que ha de protegir-se. Per exemple, 
els artistes fallers no tenen epígraf propi en Hisenda, 
són artesans. És un ofici molt concret que hi ha a 
la Comunitat Valenciana i haurien de tindre unes 
ajudes o bé una bonificació d’autònoms o alguna 
cosa per part de l’administració si realment es vol 
ajudar perquè l’ofici no desaparega. Altres sectors a 
protegir serien pirotècnics i indumentaristes. Un altre 
exemple clar d’aspectes que s’haurien de protegir 
són els llibrets. Nosaltres estem pagant en editar-
los el 21% d’IVA, però quan es compra un llibre en 
una llibreria es paga el 4% d’IVA, i els nostres llibrets 
també són cultura. Són molts temes els que haurien 
de regular i, per a exigir això, fa falta una organització 
que agrupe totes les falles de la Comunitat.  
 
A més de defensar els interessos de la festa fallera, 
aquesta entitat o agrupació també podria gestionar 
tots els temes que ara mateix es gestionen des 
de la Delegació de Juntes Locals, organització 
d’esdeveniments conjunts, jurats, cursos de 
formació i fer aquesta funció de cohesió del món 
faller de tota la Comunitat. Fins i tot també haurien 
de portar el tema de censos i recompenses de 
les falles de les localitats, que es gestiona des 
de la Junta Central Fallera. Cal reconéixer la gran 
labor que està fent, en l’actualitat, la Delegació de 
Juntes Locals des que van entrar Ferran, Manuel 
i el seu equip, i segurament amb aquesta entitat 
autonòmica, podrien tindre més ajuda de persones 
d’altres poblacions que treballaren conjuntament 
amb ells per a continuar fent aquest magnífic treball. 
Segurament per als fallers i falleres de base, aquesta 
agrupació no és una tema que els preocupe, 

segurament no són conscients de l’important que 
és per al món faller, però a partir de la pandèmia, 
veient el cas de la taula de negociació de les juntes 
locals amb Conselleria, moltes persones s’hauran 
començat a adonar de la importància d’estar units. 

Conclusions

Després de llegir les opinions dels fallers amb els 
quals hem parlat en aquest article, el que pareix clar 
és que aquesta idea d’unió del món faller en una 
entitat supramunicipal era una idea que veien clara 
des de fa temps algunes persones i estaments de la 
festa, però segurament hi havia més gent que ni tan 
sols s’havia parat a plantejar-s’ho. 

Potser l’única cosa positiva d’aquesta pandèmia per 
al món faller és que ha obert els ulls a molts fallers i 
falleres que, a dia d’avui, ja pensem que sols superarem 
aquesta crisi si estem totes les falles de la Comunitat 
Valenciana unides i treballem en la mateixa direcció. 
Per tant, cal que aquesta unió històrica que s’ha 
produït al món de les falles en la taula de seguiment 
provocada per la covid siga el pas inicial per a crear 
aquesta institució que ha de ser l’encarregada de 
definir el present i el futur de la nostra festa. 

Aprofitem el moment  i no deixem passar l’oportunitat 
per a materialitzar aquesta unió del món faller, 
perquè superar la covid sols és el primer de tots 
els grans reptes que tenim per davant i que hem de  
superar junts. 
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Educació
en pandèmia

<<Covid? Què és això? Que volen posar-nos 
en quarantena? Que no podrem acabar el curs amb 
normalitat? Que les classes seran en línia? Que la PAU 
es farà als instituts?» I així una consecució de preguntes 
des que vam conèixer què era la covid-19 fins que va 
finalitzar el curs passant per una quarantena que va 
obligar tant el professorat com l’alumnat a posar-se 
les piles amb tot allò relacionat amb el teletreball i la 
tecnologia.

Possiblement, l’educació no siga el sector que més 
ha patit aquesta situació, però l’educació en línia era 
cosa d’universitats a distància, d’aquella gent que fa un 
màster o grau a una universitat de Sevilla però viu a 
València; i de sobte, es va convertir en allò més comú. 
Bàsicament perquè no quedava una altra i no es podia 
continuar amb la docència presencial.

I ací és on comencen a complicar-se les coses: 
canvi radical de docència, professorat sense un pla 
totalment definit a seguir, desconeixement de la 
tecnologia, recursos insuficients per a fer aquest tipus 
de docència... 

Tal vegada us pregunteu qui ho va passar pitjor, si 
l’alumnat tant d’educació infantil com de primària 
i secundaria, o si el professorat. Doncs, sentint-ho 

molt, no us podem donar una resposta exacta sobre 
això. Aquesta situació ha sigut, i és, molt difícil per a 
tothom. Ací no hi ha rols en què el professorat té més 
avantatges que l’alumnat i, com a part positiva de tot 
açò, tal vegada hem pogut veure una unió i un sentiment 
comú entre uns i altres. Per un temps es va acabar 
allò d’«Aquesta professora em té mania» o «Aquesta 
alumna em porta fregida» i es va crear un ambient en 
què el més important era la situació sanitària i tractar 
de continuar ensenyant i aprenent de la millor forma 
possible, sense donar tanta importància a les notes o 
els comportaments. 

Per poder aprofundir en aquest tema, tenim les visions 
del professorat, tant de primària com de secundaria, 
d’una professora que ha aprofitat les noves tecnologies 
per donar un enfocament diferent a la docència i, com 
no, no ens hem oblidat de l’alumnat, que també ens 
conta la seua experiència.  

El millor de tot? Tot està contat per fallers i falleres 
de la nostra comissió!H
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Una pantalla, un editor de textos i unes mans de 
mestra tocant les tecles de l’ordinador. Com poder 
explicar l’estel que deixa la covid pels passadissos 
d’una escola? Com fer aplegar al lector o lectora 
els sentiments viscuts durant l’últim any a càrrec 
de vint xiquets i xiquetes? Àrdua feina per a qui 
no està acostumada a ser qui done el seu punt de 
vista als articles, sinó estar darrere del treball que 
representen els fulls d’un llibret.

Tractaré, des de la meua experiència com a tutora 
de primària, de traslladar-vos a les aules durant uns 
instants per tal d’explicar de primera mà com va ser 
el final del curs anterior i com ha començat aquest 
present curs. I per tal de fer-ho més fàcil, podria dir 
que l’escola ha sigut i és una xicoteta recreació de 
la societat en què vivim. Els estudiosos sempre han 
expressat que les organitzacions educatives recreen 
la societat en la qual estan immerses aquestes 
organitzacions. Doncs no és diferent ara que conviu 
amb nosaltres el coronavirus.

Encara recorde amb inquietud aquells primers 
comentaris que aplegaven a l’entorn escolar sobre 
un nou virus que havia aparegut a la Xina, allà per 

febrer, quan començava a parlar-se més sobre el 
tema. Es comentava un titular de premsa entre el 
professorat i l’alumnat feia comentaris innocents 
sobre això. M’entren calfreds pel cos quan pense 
que allò va ser el principi d’un gran canvi a les nostres 
vides. Ni mestres ni alumnes imaginàvem tot el que 
estava per passar, com tota la societat en general.

Cada vegada el tema era més recurrent entre els 
adults i entre els xiquets i xiquetes. Apareixien polítics 
i científics als informatius llevant importància al virus: 
«És com una grip», deien. I en això es va convertir 
la feina dels equips directius de les escoles, que 
havien de tranquil·litzar i restar importància al tema 
per tal de mantindre l’ordre i la calma. I així com els 
pares i mares havien d’asserenar els seus fills i filles, 
nosaltres els docents, havíem de fer el mateix amb 
xiquets i xiquetes en els quals la por creixia cada dia.

Amb la vista posada en les falles i els dies de vacances 
que ens esperaven a tots, vam arribar al cap de 
setmana anterior a falles. Tot feia presagiar que allò 
no era cap broma, que allò anava de bo. A la Xina la 
situació estava descontrolada i ací començàvem a 
veure xinesos i xineses amb mascaretes, cosa que 

EN ÈPOCA COVID: una reproducció 

fidel de la societat valenciana

Educació Primària
Tamara Parra 
Mestra d’Educació Primària
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per allà pel març ens pareixia un disbarat. Sopar en la falla, 
mascletades, esmorzar el Dia de la Dona... ens resistíem a 
pensar que teníem un gran problema, tant nosaltres com 
les autoritats, que no s’havien pronunciat encara sobre la 
celebració de les falles.

I tornàrem a l’escola el dilluns de la setmana més 
incerta que recorde viscuda al col·legi. La setmana del 
9 de març hi havia un ambient d’inseguretat a les aules. 
Les morts per covid augmentaven per dies, així com 
ho feien les noves mesures adoptades a les escoles 
a nivell particular, sense cap notícia de les autoritats 
més que la recomanació del rentat de mans constant i  
d’evitar aglomeracions. 

Es rumorejava que les classes es cancel·larien, però tot era 
un dubte. Un dubte que va agafar forma quan el dimarts 
10 s’ajornà la celebració de les falles del 2020. Un dia trist 
que feia presagiar el que venia. Però, com s’explicava que 
les falles s’ajornaren per la situació que s’estava vivint 

i que la recomanació fora evitar aglomeracions quan a 
l’escola convivien centenars de xiquets i xiquetes sense 
distàncies de seguretat ni a l’aula ni al pati ni a les eixides 
i entrades? 

Tot era incongruent i la Conselleria d’Educació va deixar 
la responsabilitat de l’alumnat en mans de directors i 
directores que no tenien coneixement sobre el tema, 
se sentien desemparats. Es van suspendre les activitats 
previstes per a aquesta setmana en la qual se celebrarien 
les falles a l’escola. 

La desconfiança ens va portar fins al dijous 12, dia en què 
es van suspendre les classes des del dia 16 i de forma 
indefinida. Tots i totes sabíem que arreplegaríem trastos 
i passaríem una temporada a casa, però havíem de 
donar la nostra millor cara als xiquets i xiquetes durant 
el divendres 13, que encara vindrien a classe. I aquest va 
ser el pitjor dia. Xiquets i xiquetes atemorits perquè no 
entenien el que estava ocorrent. Allò que fins al moment 
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havien pres com una anècdota sense importància 
començava a convertir-se en un malson. Preguntes 
que ningú no podia respondre, mestres que 
intentàvem llevar importància al tema i temor que 
es convertia en somriures de cara a l’alumnat van 
envoltar aquell últim dia de classe. A última hora 
del matí ens vam acomiadar dels alumnes sense 
saber quan els tornaríem a veure. Els llums de les 
aules s’apagaren per a una llarga i difícil temporada.

Vam passar unes falles com mai no hauríem imaginat 
passar: a casa. Les vacances acabaren i començàrem 
una nova etapa centrada en l’ordinador com a 
únic mitjà de comunicació amb el nostre alumnat. 
Amb els escassos recursos informàtics que ens 
va proporcionar la Conselleria i amb molts dubtes 
carregats a l’esquena, començàrem l’educació en 
línia. Es van donar infinits casos: des del mestre que 
no sabia ni entrar a un compte de correu electrònic 
fins a qui era capaç de crear vídeos d’ànim per als 
alumnes. Però entre tots i totes vam aconseguir 
tirar endavant un trimestre, en què teníem clar que 
el més important no apareixia als llibres, sinó als 
cors de les persones. Per això, vam apostar per una 
educació centrada en l’acompanyament emocional 
de l’alumnat, ajudant-lo en tot el que fora possible. 
Érem conscients que la societat estava travessant 
un moment crític.

La incertesa va ser l’ingredient principal del final 
del curs. Allargant el confinament per setmanes, 
vam arribar al juny i l’alumnat no va tornar a les 
aules durant aquell curs. Els mestres tornàrem a 
treballar a l’escola amb ganes i por. Ningú no sabia 
com seria el començament del curs fins als últims 
dies de juliol. Tot era una falta d’informació.

Agost va passar ràpid i setembre va començar amb 
força. Les portes de les escoles es tornaren a obrir 
amb il·lusió i desconfiança. La primera setmana de 
setembre es va preparar tot l’entorn escolar per a 
rebre, amb la major seguretat possible, l’alumnat. 
Després de sis mesos a casa, els xiquets i xiquetes 
tornaven al col·le. Una llarga llista de mesures 
contra el coronavirus tenen enguany més pes que 
els mateixos continguts dels llibres, ja que des del 
primer moment la nostra prioritat ha sigut que 
l’escola siga un entorn segur i lliure de covid.

Relatar un dia actual a l’escola és prou complicat. Tot 
podria resumir-se en una paraula: alerta. Alerta per 
no apropar-se a ningú, perquè la temperatura de 
tots siga adequada, per posar-se gel hidroalcohòlic 
a totes hores, per tindre ventilades les aules, per 
mantindre els aforaments... Moltes normes i hàbits 
han canviat com a conseqüència de la pandèmia: 
el material és d’ús personal (ves amb compte de 
no deixar-te un boli a casa), esmorzem a l’aula i 
no al pati, ens rentem les mans infinites vegades 
al dia, desinfectem tot el que toquem, etc. Fins i 
tot les metodologies han hagut de canviar, ja que 
les activitats grupals i cooperatives han hagut de 
quedar en un segon pla per tal de poder mantindre 
les distàncies.

La tensió és continua al centre i això es nota en les 
persones que passem allí dia si i dia també, lluitant 
en contra d’uns sentiments que ens recorden 
que estem en un lloc tancat amb centenars de 
persones en plena pandèmia. Intentant que els 
sentiments de vocació i passió per la nostra feina 
siguen majors que els d’angoixa. Continuem lluitant 
per fer una societat millor, per fer el que ens dona 
la vida: l’educació.

4vol.
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Educació Secundària
I LA COVID  
seguíem avançant

El dimarts 10 de març de 2020, el secretari autonòmic 
d’Educació i Formació Professional, Miguel Soler Gracia, 
com que a la nostra comunitat autònoma ja hi havia 
persones infectades per allò que anomenaven en aquell 
moment «el» COVID-19, encara amb article masculí, va 
escriure una carta dirigida a les directores i els directors 
dels centres d’Educació i Formació Professional per tal 
d’oferir-los la informació que consideraven rellevant i 
que poguera servir per alentir l’expansió de la malaltia i 
evitar, al mateix temps, alarmismes innecessaris.

El primer que s’afanyà a dir en aquest comunicat era que 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport executaria les 
decisions preses pel Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut, a proposta del Ministeri de Sanitat. 
Nyas, coca! A la primera de canvi, la Conselleria,

al més pur estil del «Xufeta» Giner, li foté un colp de 
peu al marró que se li’n venia damunt i encalà la pilota 
al terrat ministerial. Portem un carro d’anys defenent i 
lluitant per la gestió autonòmica de la Salut Pública, i 
ara resulta que no farem res si no ve manat pel ministre 
de Sanitat. En segon lloc, òbviament, el senyor secretari 
va manifestar que no es faria res que no haguera estat 
recomanat pels professionals experts en salut pública 
i sempre en base a criteris de tipus tècnic, científic i 
sanitari. Ara hi ha experts absolutament de tot: experts 
en vins, experts en bicicletes, experts en raquetes de 
pàdel, perdó, en pales de pàdel... fins i tot m’he creuat 
amb un expert en paper per torcar-se el cul capaç de 
distingir la qualitat, la textura i la facilitat per enredar-
se amb els pèls i fer-se boletes, flipant! 

Aclarit tot açò, el nostre secretari afirmà que, en aquell 
moment, quan es va redactar i difondre  aquesta carta, 
no hi havia cap circumstància que recomanara introduir 
canvis en el funcionament normalitzat de l’activitat 
acadèmica de llavors. Així que el dimecres 11 de març tots 
i totes a classe amb total normalitat, independentment 
de les recomanacions sanitàries que ja començaven a 
pul·lular i a multiplicar-se en gran quantitat pels grups 
de WhatsApp dels pares i de les mares dels alumnes. 
És una barbaritat la quantitat d’informació per minut 
que són capaces de transmetre les mares per un grup H
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Mestre d’Educació Secundària
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de l’anomenada xarxa social, sempre des del màxim rigor 
científic. Normal que hagen desenvolupat el 5G per poder 
enviar tantíssimes dades a través dels telèfons mòbils. La 
intenció era, doncs, continuar fent classe i que en cas que un 
membre de la comunitat educativa presentara símptomes 
característics de la malaltia, hauria de contactar per telèfon 
amb la Conselleria de Sanitat Universal per saber com 
hauria d’actuar: «Hola, està el conseller de Sanitat Universal? 
Que es pose a l’aparell!» I, a més, si es confirmara que una 
persona de la comunitat educativa resultara positiva en 
COVID-19, la direcció dels centres seria contactada pel 
Departament de Salut Pública per adoptar de manera 
immediata les mesures necessàries que consistien en... 
algú les sabia? 

I per a coronar-se, en la mateixa carta del 10 de març, es 
recordava a les direccions dels centres educatius que 
havien de comunicar-se amb les famílies dels alumnes 
per tal de facilitar-los els usuaris i les contrasenyes per 
poder entrar en el servidor de la web família. Mal cacau es 
va muntar! Molts no sabien què era això de la web família 
ni perquè servia. I vets tu per on en aquell moment tots 
començàrem a preocupar-nos pels servidors en línia que, 
des de la Conselleria d’Educació, permetien que la direcció 
dels centres, els professors, els alumnes i les famílies 
estigueren tots  connectats. I com a acomiadament, una 
frase que em recorda molt al discurs de la França ocupada  
durant la Segona Guerra Mundial: «Gràcies per la vostra 
col·laboració!»

Ara ja fa quasi un any de tot allò i des de la distància 
podem afirmar que tots, equips directius, professors, 
administratius, bidells, grups de neteja, alumnes, pares i 
mares hem fet un gran esforç per poder seguir endavant 
amb la tasca educativa, si no de la millor de les maneres, sí 
que almenys amb l’objectiu de continuar avançant, encara 
que de vegades el camí siga marrada. Veurem pas a pas 

quina era la situació als centres d’educació valencians als 
orígens de la pandèmia i de quina manera ens adaptàrem 
el passat curs 2019-2020 a la nova situació provocada 
per aquesta pandèmia que tant i tant de temps ens està 
afectant a tots els nivells. 

Comunicats remesos als centres educatius en relació amb 
la COVID-19 per part de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport.

La carta del dimarts 10 de març de 2020 va ser la primera 
d’una infinitat de comunicats de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport als centres educatius en relació amb la 
COVID-19. Des d’aquest primer comunicat i fins al dia 29 de 
juliol de 2020, data de l’últim comunicat, entre resolucions, 
instruccions i comunicats, la Conselleria va enviar més de 
50 cartes als centres educatius per tal d’organitzar la fi del 
curs 2019-2020 i organitzar el present curs 2020-2021. 

Aquest mateix dia 10 de març de 2020, el diari Levante-
EMV va publicar a la seua pàgina web, a les 17h 41min, un 
article on s’explicava que en aquell moment estaven reunits 
al Palau de la Generalitat el president de la Generalitat, 
Ximo Puig; la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra; el 
vicepresident, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de 
Sanitat, Ana Barceló; el conseller de Política Territorial, Arcadi 
España; els experts de la Comissió Tècnica de Seguiment 
del Coronavirus, i el regidor de Festes de l’Ajuntament de 
València, Carlos Galiana, per estudiar i valorar la continuïtat 
de les Falles. Tots sabem el resultat d’aquella reunió: les 
Falles varen ser ajornades indefinidament seguint criteris 
de prevenció de salut pública. 

Tanmateix, l’endemà d’aquesta reunió vespertina del 10 
de març i del posterior comunicat de Ximo Puig pel qual 
s’ajornaven les Falles, l’11 de març les direccions dels centres 
educatius varen rebre un nou comunicat de la Conselleria 
on novament es dirigien als directors i les directores per tal 
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d’oferir més informació arran de l’anunci realitzat el vespre 
pel Govern Valencià d’ajornar la celebració de les festes de 
la Magdalena i de les Falles. Els mateixos criteris de Salut 
Pública que s’havien aplicat per ajornar les nostres festes 
no eren prou per aturar el calendari lectiu del passat curs 
escolar. La carta de l’11 de març pretenia ratificar el calendari 
escolar, el qual es mantindria tal com estava planificat. Si ho 
traduïm, això volia dir que era potencialment perillós, pel que 
feia a la transmissió de la malaltia, ajuntar uns 300 fallers i 
falleres en un casal fester però que dins d’un centre educatiu 
podíem tindre la mateixa quantitat de persones, o fins i tot 
moltes més (al meu centre érem més de 1.100 persones dins 
del centre entre alumnes, professors i personal PAS) sense 
cap problema. Recorde que en aquell moment no teníem 
ni mascaretes ni gel hidroalcohòlic al nostre abast. L’única 
cosa de la qual disposàvem per fer front a la malaltia eren 
dos cartells informatius que la Conselleria va adjuntar a la 
carta de l’11 de març i que pretenien aprofitar la situació 
per reforçar les mesures bàsiques d’higiene: llaveu-vos bé 
les mans i tranquils, que no passa res. Més d’un professor 
i d’una professora, que estaven obertament en contra de 
les Falles, es varen alegrar d’allò més per l’ajornament de 
les Falles. Captivats i contents pel fet de deixar per a més 
endavant les nostres festes, no veien en aquell moment el 
perill potencial dins dels centres educatius i, a més d’u, se 
li escapà un «que es fotin els fallers» tancat dins d’una aula 
amb més de trenta alumnes, com he dit, sense mascaretes 
ni gel hidroalcohòlic ni distàncies de seguretat.

L’endemà, dia dijous 12 de març, començaren els primers 
plors a l’institut. Malgrat les indicacions del professorat, 
els alumnes de quart d’ESO que, fent cas omís de les 
recomanacions dels grups de WhatsApp, havien acudit 
aquell dia al centre educatiu no paraven d’enviar-se 
missatges pel mòbil: el primer punt de la carta del 12 de març 
suposava la suspensió de totes les activitats extraescolars i 
s’hi incloïa el viatge de fi de curs. Quin drama! Els comentaris 

dels alumnes anaven de la incredulitat a la ràbia, del «no 
pot ser això» al «mecaguenlareputaquevapariralCovid!». Dit 
açò, la carta recordava la importància de posar a disposició 
de tots tovalloles i sabó per fer front a la pandèmia. Per 
acabar, com no podia ser d’una altra manera, el «gràcies 
per la vostra col·laboració». 

Així, segons aquesta carta del 12 de març, el divendres, com 
no, tots i totes a classe. Aquesta mateixa vesprada a les 18h 
14min, Levante-EMV publicava una notícia amb el següent  
titular: «Educació suspén les classes de forma indefinida». 
Segons l’anunci, que havia estat fet pel conseller Vicent 
Marzà i la consellera Carolina Pascual, seguint la línia del 
Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana suspenia les 
classes a tots els nivells formatius de forma indefinida a 
partir del proper dilluns 16 de març a fi d’evitar l’augment 
de nous contagis per coronavirus a la nostra Comunitat i 
tot açò tenint en compte els criteris establerts pel Ministeri 
de Sanitat. Ara bé, el personal docent no universitari sí que 
hauria d’anar als centres d’educació i acudir de manera 
generalitzada al seu lloc de treball, fet que va denunciar el 
principal sindicat educatiu, Stepv, ja que considerava que 
els mestres i els professors també podien teletreballar. Així 
que, oficialment, divendres tots i totes a classe. 

A les huit del matí del divendres 13 de març de 2020, 
l’ambient al centre era d’allò més estrany. Pràcticament, no 
hi havia cap alumne al centre i els pocs que havien acudit 
no sabien massa bé què fer, si anar-se’n a casa o si quedar-
se. I ara què? La idea generalitzada era que no tornaríem a 
les classes presencials en una bona temporada, tal vegada 
ja no tornaríem a la tasca docent presencial en tot el que 
quedava de curs. Així que, d’una manera o una altra, cadascú 
començà a organitzar-se la faena per poder treballar amb 
els alumnes a distància. Per ací i per allà varen sorgir grups 
improvisats de professors i ens explicàvem els uns als 
altres els servidors en línia que permetien crear les classes 
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virtuals i poder així continuar amb la tasca docent. 
Afortunadament, al nostre centre havíem creat uns 
usuaris amb el nostre propi servidor de Gmail, la qual 
cosa ens va fer més fàcil poder contactar amb els 
alumnes del centre. Passades les 12 del matí, Vicent 
Marzà i Ibáñez i Miguel Soler Gracia varen signar una 
carta on novament es dirigien als directors i directores 
dels centres educatius per suspendre temporalment 
l’activitat acadèmica presencial en tots els centres 
educatius valencians sostinguts amb fons públics 
que imparteixen ensenyaments no universitaris. 
Quedava pendent saber si els professors i les 
professores hauríem d’anar als centres educatius per 
teletreballar o si, per contra, ho podríem fer des dels 
nostres domicilis, com apuntava el Stepv. 

La Resolució de 13 de març de 2020, de la Secretaria 
Autonòmica d’Educació i Formació Professional, 
per la qual s’establien instruccions d’organització i 
funcionament en els centres educatius afectats per 
les mesures de suspensió temporal de l’activitat 
educativa presencial com a conseqüència de la 
situació i evolució del Coronavirus, explicava al 
seu únic annex que el personal docent, no docent, 
d’administració i serveis així com qualsevol altre que 
prestara serveis en els centres educatius assistiria, 
amb caràcter general, als centres educatius fins que 
es determinaren els procediments necessaris per a 
atendre les necessitats de la comunitat educativa que 
es pogueren derivar d’aquella situació. Ni tan sols la 
declaració de l’Estat d’Alarma el dissabte 14 de març 
en fou suficient per tancar els centres educatius, i 
el següent dilluns 16 de març el secretari autonòmic 
d’Educació i Formació Professional ratificava la seua 
resolució del 13 de març: «fins que no s’indique el 
contrari per part de les autoritats sanitàries, els 
centres educatius han de romandre oberts». Doncs 

tocava esperar per veure què hi deien les autoritats 
sanitàries. De moment, l’ordre que vàrem rebre era 
la de no anar al centre educatiu si no és que fora 
imprescindible: arreplegar material didàctic per 
preparar les classes en línia i poc més. 

Tot allò que va vindre després no cal contar-ho 
ací perquè totes i tots, d’una manera o una altra, 
n’hem participat. L’única 
cosa que em queda pendent 
abans d’acabar aquest relat 
personal és agrair, com a 
docent, tot l’esforç que les 
famílies i els alumnes han fet 
al llarg de l’últim trimestre 
del curs 2019-2020 per 
poder continuar amb la 
tasca docent. Com a pare 
vull agrair l’interés que han 
posat els mestres dels meus 
fills, vull donar les gràcies 
per tot l’esforç i tot el temps 
extra, i creieu-me quan dic 
que ha sigut molt, que han 
dedicat a l’elaboració de 
les classes virtuals. Com 
he comentat més amunt, 
les classes en línia no són 
la millor manera de fer 
classe. No és igual veure 
una  representació teatral 
al teatre que veure-la per 
Internet, no és ni semblant, 
però com sempre s’ha dit, 
un poquet és millor que 
res i del mal, el menor. 
Seguíem avançant!
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Estudiants PAU
en pandèmia, entrevista

Com en tots els àmbits de la vida, 
la pandèmia de la COVID-19 també 
ha canviat la forma d’ensenyament 
i així ho han contat els professors i 
professores en els anteriors articles. 
Però els i les alumnes? Com han 
passat tota aquesta situació?

Doncs hem parlat amb cinc 
estudiants de la nostra comissió 
que van viure el seu últim any a 
l’institut i la Prova d’Accés a la 
Universitat en mig d’aquesta situació  
tan complicada.

Al llarg de l’entrevista podreu llegir 
un fum de coses interessants que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ens conten les xiques sobre com han 
viscut aquest temps a nivell mental, 
com s’ha plantejat l’educació en 
línia o com viuen ara la nova etapa 
en l’educació superior. 

- Abans de començar, voldria 
que us presentàreu perquè tots 
els lectors i lectores del llibret  
us conegueren.

Estela: Soc Estela, tinc 18 anys i 
estudie Dret a la Universitat de 
València.

Ainhoa: Jo soc Ainhoa, tinc 18 anys i 
estudie el Grau Superior d’Educació 
Infantil.

Maria: Jo soc Maria, tinc 18 anys i 
estudie Farmàcia a la Universitat  
de València.

Lucía: Jo soc Lucía, tinc 18 anys i 
estudie el Grau Superior d’Educació 
Infantil.

Arantxa: I jo soc Arantxa, tinc 18 
anys i també estudie Farmàcia a la 
Universitat de València.H
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- I per començar, voldria preguntar-
vos com va ser la situació de saber 
que s’enfrontàveu al final de la vostra 
etapa acadèmica a l’institut amb la 
situació provocada per la pandèmia. 

Ainhoa:  Doncs, fatal!

- Per enfocar-ho més concretament, 
podem parlar de com va ser 
psicològicament per a vosaltres.

Maria: Per a mi va ser un poc dur 
perquè no va ser una forma normal 
d’acabar el curs. El que t’agradaria és, 
després de l’esforç que has fet durant 
tot el curs, i més aquest que és un curs 
molt dur, poder acabar i gaudir-ho 
amb els teus amics. 

I, de sobte, va ocórrer tot açò i va ser 
un xoc molt fort perquè no podíem 
seguir amb les nostres vides normals i 
havíem d’estar tancades a casa. 

A més, els mesos previs a acabar el 
curs, has d’estar fent les classes en 
línia i, d’alguna forma, has de ser la teua 
pròpia professora perquè per molt 
que t’expliquen les coses no ho entens 
de la mateixa manera. I és molt més 
difícil per a nosaltres acabar un curs 
d’aquesta forma. 

- I a nivell de rendiment acadèmic 
com va ser? Vàreu baixar el rendiment 
i les notes?

Arantxa: Jo sí que vaig baixar les 
meues notes.

Maria: Jo no. Perquè en el meu cas, em 
van substituir els exàmens per treballs 
per poder mantindre o pujar les 
notes. Aleshores açò va suposar una 
facilitat perquè l’alumnat poguérem, 
almenys, mantenir les notes dels 
trimestres anteriors, perquè tampoc 
haguera sigut just que ens acabaren 
afectant més les notes de l’últim 
trimestre tancades a casa que les dels 
dos primers que ja havíem treballat  
molt dur. 

Estela: Jo a ma casa vaig tindre molt 
més rendiment perquè, quan vas 
presencialment a classe, després a ta 
casa has de fer molta més feina i, fent-
ho en línia, el nivell és més fàcil, llevat 
de les classes.

- Vols dir que les classes mantenien 
el nivell però no la forma d’avaluar?

Estela: Sí, clar.

Ainhoa: Jo amb els treballs vaig pujar 
la nota i, si s’haguera mantingut el 
sistema habitual, no ho haguera pogut 
fer. A més, amb les classes en línia em 
trobava molt perduda. 

Lucía: Jo també havia de fer treballs, 
però mai ens havien proposat fer 
aquest tipus de treballs. Aleshores 
tampoc sabia fer-los, em resultava 
molt difícil. 

I respecte al rendiment, molt malament. 
Alguns professors i professores van 

mantenir els horaris habituals i, si tenia 
classe a les 8 del matí, no és el mateix 
fer una classe presencial a aquesta 
hora prenent apunts de la pissarra, 
que fer-la a casa directament des del 
llit quan acabe de despertar-me. 

Arantxa: A mi pel que fa al rendiment, 
el que més m’ha afectat ha sigut tindre 
exàmens orals. La meua professora i jo 
cara a cara fent una videotelefonada.

Ens feia els exàmens orals amb 
diferents preguntes a cadascú perquè 
no ens poguérem copiar. I jo em 
sentia molt perduda, perquè quan 
faig un examen escrit, si no em sé 
alguna pregunta, la deixe en blanc i, 
quan haja contestat la resta, torne a 
pensar-la. Però amb aquest mètode 
oral, has de contestar a l’instant i, a 
més, veus la professora i, si estàs dient 
alguna barbaritat, ho veus reflectit a la  
seua cara. 

Maria: Jo sí que vaig fer exàmens en 
línia, però eren totalment normals. 
Enceníem la càmera, la professora 
ens compartia la pantalla amb les 
preguntes i ens donava un temps per 
a fer l’examen mentre ella ens veia i 
sabia que no estàvem copiant. 

‘’Va ser dur perquè no 
va ser una forma normal 
d'acabar el curs’’.

4vol.
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És veritat que les classes van mantenir 
el nivell, però els treballs no. I això ens 
ajudava a mantenir la nota i que la 
situació no ens perjudicara. 

- Veig que totes no estudiàveu al 
mateix institut. Però els vostres 
instituts pertanyien tots a l’educació 
pública?

Arantxa: El meu no.

- I cregueu que es van seguir diferents 
formes d’ensenyament segons el 
tipus d’educació?

Arantxa: Crec que en part sí i en  
part no.

Lucía: Jo crec que ha sigut més segons 
el professorat. Dins del meu institut 
cada professor o professora ha seguit 
una estructura diferent d’ensenyament. 
Alguns simplement ens passaven els 

apunts en PDF per estudiar-los i altres 
volien que seguirem connectant-nos a 
les classes en línia per a explicar-nos 
el temari. 

Maria: A més, crec que segons els 
instituts, a cada lloc se seguia un 
sistema diferent. Perquè tal vegada en 
alguns llocs creien que baixar el nivell 
no era allò més adequat. 

- Realment, fent treballs pots arribar 
a aprendre molt més que estudiant 
de memòria per a un examen. Així 
que açò que comenteu no vol dir 
necessàriament que es baixe el 
nivell, sinó que ens faça adonar-nos 
que, potser, el problema es troba al 
sistema educatiu i la forma d’avaluar. 
Què n’opineu?

Maria: Pot ser sí. Perquè jo durant el 
curs vaig patir molt estudiant història 
i aplicant un sistema diferent vaig 

aconseguir remuntar i traure millor nota 
a la PAU que a la resta del curs. Gràcies 
a fer treballs, i no sols exàmens, vaig 
poder aprendre d’una altra manera. 

- Ara que també mencioneu les 
assignatures més difícils per a 
vosaltres, anàveu a classes de 
repàs i vàreu poder continuar amb 
aquestes?

Arantxa: Jo anava i ho vaig deixar. Però 
és de veres que no ho necessitava 
per a aprovar, sinó per a traure millor 
nota durant el curs i a la PAU.

En deixar-ho, em va costar un 
poc, però la meua professora de 
matemàtiques de seguida que teníem 
qualsevol problema amb la matèria, 
ens convocava una tutoria en línia 
per poder explicar-nos allò que no 
enteníem. Però mai és el mateix a 
través d’una pantalla que estar a classe 

‘’D’alguna forma has de ser 
la teua pròpia professora’’.

’Va ser com  
qualsevol altra PAU,  
però al institut’’.
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veient la pissarra. Com en persona no 
hi ha res!

Tot i que la professora ens va ajudar en 
allò que va poder, al tercer trimestre 
vaig abaixar un punt en l’assignatura. 

Tampoc em va anar malament, però 
he de reconéixer que si hi haguera 
continuat amb el repàs m’haguera 
anat millor.

A la PAU, de segur que m’haguera anat 
millor, perquè en altres instituts sé que 
la part més fàcil es va estudiar a principi 
de curs i jo la vaig haver de fer durant 
el confinament i no m’assabentava de 
res amb les classes en línia. Després, 
a la PAU, aquesta va ser la part  
més assequible. 

Lucía: Jo sí que anava a un repàs. Era 
una espècie d’acadèmia paral·lela a 
allò que estudiàvem a l’institut per 
preparar-nos la PAU i en cap moment 
ens llevaren aquest suport.

Així que per poder continuar, 
acordàrem dos dies i horaris setmanals 
als quals tots els alumnes podíem 
connectar-nos i fèiem el mateix que 
si ens veiérem presencialment. No ens 
podien llevar aquest recurs perquè 
no sols es tractava d’ajudar-nos amb 

les classes de l’institut, sinó amb la 
preparació de la PAU. I jo, tot i que no 
vaig fer-la, finalment, sé que haguera 
aconseguit una bona nota gràcies  
al repàs. 

- Em sembla molt interessant també 
que ens expliqueu com va ser la 
PAU. Perquè totes les classes les 
vàreu fer en línia però la PAU va ser  
presencial, veritat?

Maria: Sí, la vam fer als instituts i va ser 
molt millor.

Arantxa: És veritat, perquè hi havia 
un ambient com més familiar. Et 
poses nerviosa perquè estàs fent un 
examen oficial que decideix si entres 
als estudis que vols o no, però no és 
el mateix perquè et trobes al mateix 
lloc on ja has fet tots els exàmens de 
batxillerat i de l’ESO. 

Ainhoa: La diferència era que els 
professors que estaven amb nosaltres 
eren de fora. Teníem dos o tres 
professors a cada classe vigilant, que 
eren els tribunals. Després estava la 
cap d’estudis i alguna part del nostre 
professorat per estar pendents d’allò 
que necessitaren els tribunals. Va 
ser com qualsevol altra PAU, però  
a l’institut. 

Estela: I sobretot allò relacionat amb 
la seguretat, ens van facilitar molt les 
coses. Quan vam arribar, ens van donar 
mascareta i gel hidroalcohòlic, teníem 

les distancies ben marcades... De fet, 
jo vaig fer els exàmens al gimnàs. Així 
que, a més de complir les normes, 
ningú va poder copiar.

Arantxa: Jo a l’aula d’audiovisuals. 
Però hi havia gent fent-ho per tots 
llocs: al menjador, al teatre i, fins i tot, 
a la capella! 

- A alguna cosa calia acollir-se, no?

[Totes riuen]

Maria: Així de segur que tothom 
haguera aprovat la PAU.

Estela: Haguera estat bé fer els 
exàmens allí.

- I tornant a parlar seriosament. 
Creieu que els exàmens de la PAU 
van ser fàcils?

Arantxa: Sí, perquè ens han donat 
molta opcionalitat. Altres anys havies 
d’escollir entre la cara A o B de 
l’examen i fer-la sencera, mentre que 
enguany podies escollir i mesclar totes 
les preguntes d’ambdues cares.

Maria: Bàsicament se’ns ha permés 
seleccionar les preguntes segons els 
nostres coneixements. 

Arantxa: Exacte! I això ens ha facilitat 
molt les coses. Almenys a mi, perquè hi 
havia coses que no se’m donaven molt 
bé i vaig escollir deixar-ho de costat i 
estudiar la matèria d’altre trimestre. 

‘’Mai és el mateix a través 
d’una pantalla que estar a 
classe veient la pissarra’’

4vol.
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Maria: Jo sí que ho vaig estudiar tot, 
però sabia perfectament quines coses 
sabia millor i quines no. Així que, a 
l’hora de fer l’examen, va ser més fàcil 
escollir les preguntes perquè aquest 
format era una molt bona ajuda. 

Estela: Per exemple, a l’examen 
d’història podies contestar les 
preguntes del segle xix o del segle xx.  
Enguany les preguntes del segle xx 
eren molt fàcils, però com jo no m’ho 
sabia bé, vaig haver de fer el segle xix. 

- Pel que contes, a algunes 
assignatures aquest sistema no 
funciona tan bé perquè és un poc 
difícil, en el cas d’història, contestar 
algunes preguntes del segle xix i 
altres del segle XX. No?

Estela: Sí, però molta gent ho va fer. 
Principalment perquè les definicions 
del segle xx eren molt fàcils, aleshores 
podies llegir el text i fer les definicions 
d’aquest segle, i després fer la resta de 

preguntes del segle xix. Per això molta 
gent va traure bona nota. 

Arantxa: També és veritat que la 
majoria vam fer el segle xix perquè era 

la matèria que havíem estudiat abans 
de la quarantena i s’ho sabíem millor. 

Lucía: En el meu cas va ser tot el 
contrari, perquè no sé estudiar de 
memòria. Aleshores em resultava més 
fàcil estudiar el segle xx, que va ser el 
que estudiàrem durant la quarantena, 
perquè l’havia pogut estudiar d’una 
forma diferent fent treballs i no 
exàmens als quals havia d’aprendre-
ho tot de memòria. 

Aleshores vaig decidir preparar-me el 
segle xx i sé que, si finalment haguera 
fet la PAU, haguera escollit aquest 
segle i hauria tret molt bona nota. Però 
tot el món es va confiar en estudiar allò 

que havia donat presencialment i el 
resultat va ser que a l’examen era molt 
més difícil.

Ainhoa: Jo vaig començar estudiant el 
segle xix, però em resultava angoixant i 
no veia el moment d’arribar al segle xx. 
Així que, finalment, vaig decidir passar 
al segle xx perquè, tot i no haver-lo 
estudiat abans de la quarantena, em 
resultava més fàcil. 

- Amb aquestes coses que conteu 
podríem, fins i tot, arribar a la conclusió 
que, en lloc de beneficiar-vos, 
 aquest sistema us estava perjudicant 
perquè, en no haver d’escollir entre 
la cara A o B de l’examen, podíeu 
acabar estudiant molta més matèria. 
No cregueu? 

Maria: Sí, totalment. Jo em vaig posar 
molt nerviosa quan ens van dir que es 
canviava la modalitat dels exàmens. 
Portava tot el curs practicant un 
tipus d’examen i tenia assimilat que  
seria així. 

Dos mesos abans d’examinar-nos ens 
digueren que canviava el format i això 
no volia dir que haguérem d’estudiar 
més, però sí que havíem d’adaptar-
nos i d’invertir més temps en escollir 
quines preguntes contestaríem o no. 
I a mi això, personalment, em posava 
molt nerviosa. 

Arantxa: Jo a l’hora de fer els exàmens 
sentia que estava perdent un poc 
el temps havent de llegir totes les 
preguntes d’ambdues cares per decidir 
quines contestava. La situació era com: 
llegir totes les preguntes, marcar amb 
un rogle quines contestaria i després 
tornar a cadascuna per respondre-
les. I si veia que alguna de les que 
havia marcat no estava responent-la 
bé, la ratllava i tornava a llegir la resta 
per veure quina contestava en lloc 
d’aquesta. 

’Durant la quarantena el 
sistema d’avaluació es 
basava en ‘’apte’’ o  
‘’no apte’’

‘’Crec que a algunes 
assignatures s’han 
aprofitat de nosaltres  
amb aquesta situació’’
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- També haveu comentat que, 
generalment, preferíeu escollir els 
temes que havíeu estudiat abans de 
la quarantena. 

M’agradaria saber si era perquè 
havíeu aprés millor allò que havíeu 
estudiat presencialment o perquè 
els exàmens de tot el curs eren 
acumulatius i, per tant, teníeu 
aquesta matèria més estudiada.

Arantxa: A mi a Biologia sí que em feien 
els exàmens acumulatius, és a dir, quan 
feia l’examen del tema 6 em podia eixir 
també el tema 1. Aleshores el primer 
tema sempre havia d’estudiar-me’l.

I a Història era el mateix sistema. Sols 
que quan començaves a estudiar el 
segle xx, ja no et podia eixir res del 
segle xix. Però com que jo vaig seguir 
estudiant-ho tot igualment fins a juny, 
quan va arribar la PAU em sabia molt 

millor allò que havia estudiat des de 
principi de curs. 

Maria: Jo també tenia aquest sistema, 
però crec que també vam escollir els 
primers temes per seguretat. 

Lucía: Sí, sobretot aquesta seguretat 
venia perquè mentre vam tindre les 
classes presencials ens avaluaven i 
sabíem el nivell que teníem. Però durant 
la quarantena el sistema d’avaluació es 
basava en ‘’apte’’ o ‘’no apte’’. 
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- Així de simple?

Lucía: Sí. Principalment el sistema 
es basava en el fet que, si eres apte, 
passaves al següent tema i feies altre 
treball, però si no eres apte, havies de 
repetir el treball sobre el mateix tema 
i no avançaves. Era com una prova on 
havies d’anar passant de nivell. 

En el meu cas, en Història havíem 
de fer un total de set treballs i sols 
vaig arribar a fer-ne dos. Aleshores 
jo parlava amb les meues amigues i 
m’adonava que, realment, no estava 
fent res ni avançant respecte al que 
feien elles. 

Estela: Nosaltres teníem treballs a fer 
tots els dies. Així que, de la mateixa 
manera en què nosaltres hem aprofitat 
molt per a estudiar a casa, crec que a 
algunes assignatures s’han aprofitat 
de nosaltres amb aquesta situació. 

Tots els dies teníem, com a mínim, 3 
treballs a fer. I de sobte, al dia següent, 
teníem altres 3 treballs. Aleshores 
no donàvem a l’abast en moltes 
ocasions perquè acabàvem un treball 
i immediatament havíem de començar 
altre perquè no podíem retardar-nos.  

Lucía: A més també ens perjudicaven 
els mètodes del professorat perquè 
no s’aclarien. Jo havia d’estar tot el 
dia pendent del correu electrònic i 
d’AULES, que és la plataforma que 
utilitzàvem per fer les classes. 

I clar, jo estava pendent de la plataforma 
que era la forma oficial per on havíem 
de comunicar-nos amb el professorat 
i quan ja havia fet tota la feina pensava 
«Què bé, ja he acabat per hui!» Però 
de sobte em parlava algun professor 
o professora i em deia que no havia 
lliurat un treball que m’havia enviat pel 
correu. Aleshores en moltes ocasions 
era una bogeria!

Ainhoa: En molts moments era tot 
un aldarull. Havíem d’estar tot el dia 
pendents del correu electrònic perquè 
a l’assignatura d’Economia teníem 
prevista la classe per a dimarts i, de 
sobte, dilluns de matí la professora ens 
enviava un correu dient que la classe 
seria aquest mateix dia a les 13.00 h. 

I aquest sistema se seguia amb quasi 
totes les assignatures. De fet, sols 
dos o tres professors i professores 

tenien les classes programades i 
organitzades, mentre que la resta 
t’enviaven els treballs que havies de 
fer i, si estava tot bé, ni et contestaven. 
Sols teníem resposta si havíem de 
fer alguna correcció. De fet, hi ha 
professors i professores a qui no els 
hem vist la cara en tots els mesos  
de confinament. 

Estela: I altra part del professorat que 
sí que feia les classes, ens les posava 
a l’hora de dinar i projectava el llibre 
simplement. Aleshores eren classes 
molt avorrides i a deshores. 

Lucía: També alguns professors i 
professores no van ser capaços 
d’acordar els horaris per fer les classes 
i se’ns solapaven. Per exemple, jo tenia 
classe de Filosofia i als cinc minuts 
de començar-la tenia també classe 
d’Economia. Així que havia d’estar 
fent dues classes alhora, una amb 
l’ordinador i altra amb el mòbil. 

- Aleshores durant el confinament 
no vàreu seguir el mateix horari que 
teníeu a les classes presencials?

Maria: Hi havia una part del professorat 
que sí que va seguir els horaris però 
d’altra que no. Aleshores nosaltres 
havíem d’anar compaginant entre les 
classes que seguien l’horari habitual i 
les classes que ens anaven posant de 
forma improvisada. 

Així que finalment vam parlar amb la 
nostra tutora per informar-la i dir-li 
que esclariren uns horaris i ens ho 
digueren per poder organitzar-nos 
nosaltres també amb les hores de 
classe i les d’estudi. 

Estela: En el cas de la meua classe, 
també teníem classes de vesprada 
perquè la professora d’Història es va 

‘’Havia d’estar donant 
dues classes alhora, una 
amb l’ordinador i altra 
amb el mòbil’’
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posar primer en contacte amb l’altre 
grup de batxillerat i a nosaltres ens va 
deixar les classes de vesprada. 

Aleshores teníem hores lectives des 
de les 8 del matí fins a les 14 hores i, a 
més, havíem de fer les seues classes 
de vesprada. Això feia que en total 
tinguérem més hores lectives.

Lucía: Doncs jo crec que en total 
he tingut menys hores lectives amb 
l’educació en línia.

- Voleu dir que tampoc haveu 
mantingut les hores lectives que 
teniu establides?

Ainhoa: En el meus cas, generalment, 
sí. És a dir, si presencialment teníem 3 
hores de castellà a la setmana, durant 
el confinament es va mantenir així. 

Maria: Jo en algunes assignatures sí, 
perquè com una part del professorat 
no ens feia classe, a Matemàtiques 
féiem classe a diari quan realment no 
teníem tantes hores lectives d’aquesta 
assignatura. 

Estela: Alguns professors i professores 
aprofitaren que estàvem a casa per 
fer-nos més classes. És a dir, no ens 
posaven més classes, però si cada 
classe havia de durar 50 minuts, 
aprofitaven per allargar-la fins a una 
hora i mitja. 

Ainhoa: Alguna professora fins i tot 
començava la classe a les 12 h i ens 
mantenia fins a les 15 h. Així empalmava 
la classe habitual amb la de la vesprada 
que era de repàs i acabàvem ajuntant-
nos els tres grups de batxillerat a la 
mateixa classe en línia. 

- Realment, quan les classes 
són presencials s’entén que les 
assignatures no es fan conjuntament 
a tots els grups perquè les aules no 
tenen suficient capacitat. 

Però no cregueu que a la docència 
en línia sí que es podria haver fet per 
optimitzar el temps?

María:  Per descomptat que es podria 
haver fet! Però no ho van fer. I això ens 
podria haver estalviat molt de temps a 
tots i totes per poder aprofitar-lo per 
estudiar.

De fet, aquesta acumulació d’hores 
lectives sumada a la gran quantitat de 
treballs que havíem de fer, feia que no 
tinguérem temps per a estudiar. Fins 
a dues setmanes abans de la PAU no 
vaig poder començar a preparar-me! 

Lucía: El pitjor de tot era estar 
estudiant per a la PAU sense saber 
quan l’anàvem a poder fer. No teníem 
data! Ma mare em preguntava que 
com ho duia i li deia «Doncs no ho sé, 
perquè si em posen la PAU per a la 
pròxima setmana, ho porte malament, 
però si és per a d’ací dos mesos vaig 
molt bé». 

- Aleshores a vosaltres no us 
confirmaven cap data concreta per 
poder preparar-vos?

Maria: Ho van retardar al juliol perquè 
poguérem fer-ho presencialment, 
però nosaltres mai no hi sabíem res.

Ainhoa: També es comentava l’opció 
de retardar-ho fins a setembre, 
aleshores nosaltres no sabíem si 
finalment seria al juny, al juliol o al 
setembre.

Lucía: Si s’haguera retardat fins a 
setembre, ens haguera donat temps 
a acabar millor el curs perquè jo em 
vaig trobar en un punt en què estava 

estudiant Història per a la PAU i en una 
hora tenia classe en línia. És a dir, que 
encara podia compaginar les últimes 
classes amb l’estudi per a preparar 
la PAU, però en altres instituts tenien 
més classes i no pogueren començar 
a preparar la PAU fins a dues setmanes 
abans de l’examen. 

- Jo personalment recorde haver 
tingut aproximadament també 
aquest temps per preparar la 

‘’ El pitjor de tot era 
estar estudiant per a la 
PAU sense saber quan 
l’anàvem a poder fer’’
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PAU quan la vaig fer. Així que tal 
vegada açò també depén de com el 
professorat s’organitze les classes i 
el temari.

Maria: Doncs jo recorde que la meua 
germana va tindre prop d’un mes per 
preparar-se la PAU.

Arantxa: Sí que és veritat el que dius 
del temari, perquè jo a l’assignatura de 
Química no vaig acabar el temari i havia 
de presentar-me a la PAU d’aquesta 
assignatura. Així que la solució del 
professor va ser dir-nos que com que 
teníem opcionalitat, no triàrem la part 
del temari que no havíem donat.

És a dir, que a la fi, tot i tindre 
opcionalitat, vaig veure’m obligada 
a escollir allò que sí que havia donat 
a classe. I això em va passar a més 
assignatures, no sols en aquesta.

- I de la mateixa manera que haveu 
comentat abans que sí que vàreu 
pujar les vostres notes a l’institut, ho 
vàreu aconseguir també a la PAU?

Maria: En el meu cas, realment no 
em va pujar quasi la nota a l’institut. 
El mètode de fer treballs em va servir 
més per a mantenir la nota que ja tenia 
i, a la fi, la nota que influeix en un 60% 
és la del batxillerat, no la de la PAU. 

- Però a la PAU, cobren molta 
importància, sobretot, les 
assignatures específiques perquè 

ponderen més i molta gent es queda 
fora dels estudis que vol per traure 
mala nota en aquests exàmens. 

Maria: Sí, a mi em va passar que en 
Química anava molt ben preparada, 
però l’examen era molt difícil i vaig 
traure menys nota de la que m’esperava. 
Però per sort ho vaig compensar amb 
les notes de Matemàtiques i Biologia.

Arantxa: A mi també em va ocórrer 
amb Química. L’examen d’aquesta 
assignatura va ser el més polèmic 
d’enguany perquè van eixir coses que 
no eixien des del 1999. 

Jo, concretament, durant tot el curs 
havia tret molt bona nota en aquesta 

assignatura i, com que per a les 
específiques et conten les dues notes 
més altes, em vaig preparar molt bé 
tant Química com Matemàtiques, 
mentre que em vaig preparar Biologia 
per si de cas. Doncs, gràcies que 
també em vaig preparar Biologia 
perquè a Química va eixir un examen 
molt difícil i, finalment, em va ponderar 
més Biologia que aquesta. 

- Això també pot ser caure en un error 
generalitzat per part del professorat, 
no sols d’enguany, sinó de sempre, 
per pensar que certes coses de la 
matèria no eixiran a l’examen i no 
preparar-vos. No cregueu?
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Maria: Sí, perquè jo sí que vaig estudiar-
ho tot amb la professora perquè ens 
donava matèria extra per si ens eixia a 
l’examen. 

Estela: Però en altres assignatures 
sí que funciona, perquè per exemple 
el text de l’examen de castellà anava 
sobre la covid i era molt fàcil. D’altra 
banda a anglès tothom pensàvem que 
eixiria un text sobre el Brexit i no va  
ser així. 

Lucía: De fet a anglès va eixir la 
contaminació i l’amor. I era un tema 
que esperàvem perquè és una cosa 
que sempre hem donat. Qui no ha fet 
cap text d’anglès titulat The pollution? 
Fins i tot al meu institut molta gent es 

va preparar textos sobre aquest tema 
pensant que eixiria a la PAU.

Estela: També és veritat que, tot i 
que molts professors i professores et 
puguen preparar millor o pitjor, d’altres 
directament fan que abandones. A la 
classe que anàvem Ainhoa i jo, tothom 
vam escollir no preparar-nos Geografia 
perquè amb el professor que teníem 
no vam aprendre res.  

Les classes eren molt avorrides i no 
explicava res. De fet, quan va començar 
el confinament encara anàvem pel 
tema 2. 

Ainhoa: Mentre teníem les classes 
presencials, a la seua assignatura 
era tot un desastre. Però durant el 
confinament va empitjorar, perquè 
ens estava fent les classes en línia i, 
de sobte, s’escoltava un soroll de fons 
i ens deia «Espereu un segon que han 
cridat al timbre» i desapareixia de 
davant de la càmera.

Lucía: Però amb açò de les classes 
en línia crec que això era una cosa 

generalitzada. Jo tenia un professor 
que ens feia classe a les 8 del matí i 
ens apareixia amb el café i fumant-se 

un cigarro mentre ens feia la classe. 
I a mi això, sincerament, em feia 
desconcentrar-me encara més. 

És que per a nosaltres realment 
el professorat són persones de 
referència i veure-les en pijama et fa 
sentir desconcert. Jo, almenys, tot i 
que portava la part de baix del pijama, 
em canviava la de dalt per connectar-
me a les classes. A més, no sé si a la 
resta els passava, però em fixava en 
tots els detalls que es veien de la casa. 

Arantxa: Sí! Al grup de WhatsApp de la 
meua classe sempre parlàvem coses 
com «Haveu vist el quadre que té el 
professor al fons de la imatge?» Era  
així contínuament. 

- Ja que haveu tret el tema, em 
sembla molt interessant tractar-lo. 
Tampoc seria una situació fàcil ni 
còmoda per al professorat mostrar 
el seu espai privat. No cregueu?

Estela: Doncs jo crec que depén de 
cada professor o professora. El meu 
professor de castellà semblava sentir-
se còmode i fins i tot ens ensenyava 
les coses que li havia regalat la seua 
dona pel seu aniversari. 

Maria: Jo sí que opine que no els 
resultava fàcil. Jo tenia classe a les 9 
del matí amb la professora de Química 
i sempre coincidia que era l’hora a la 
qual s’alçava la seua filla xicoteta. I 
clar, la xiqueta anava a dir bon dia a 
sa mare i estàvem tots els alumnes 

‘’ Per a nosaltres el 
professorat són persones 
de referència, i veure-
les en pijama et fa sentir 
desconcert’’
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allí mirant. Així que jo entenc que a la 
meua professora no li agradara que 
tots veiérem la seua filla. 

Potser a altres persones no els 
importa mostrar la seua casa i contar-
te la seua vida, però tal vegada ella 
no volia que sabérem que tenia una 
filla i no va poder evitar-ho amb  
aquestes circumstàncies. 

Lucía: La meua professora de Castellà 
també ens deia sempre que realment 
nosaltres estàvem endinsant-nos 
a sa casa i que això no li resultava 
especialment còmode. I, a més, crec 
que una altra cosa que els resultava 
molt difícil era no disposar de pissarra 
ni cap element que li ajudara per 
a explicar-nos les coses. Tractava 
d’escriure coses a la seua tauleta i 
mostrar-nos-ho per la càmera, però 
era molt complicat. 

- Aquest és un altre tema molt 
interessant. Vosaltres domineu molt 
més la tecnologia, però de segur 
que teníeu professorat que no. Us  
ha passat?

Lucía: En el cas del meu professor 
d’Economia, les classes eren únicament 
amb àudio perquè no disposava d’un 
ordinador amb càmera. 

Maria: A la meua professora de 
Biologia li va ocórrer el mateix. A més, 
ja era major i es jubilava. No entenia 
d’ordinadors ni disposava de càmera... 

Així que, quan ens van deixar eixir 
de casa, va haver de cridar el seu fill 
perquè li comprara una càmera i li la 
instal·lara a l’ordinador per poder fer-
nos les classes. I tot i això, era molt difícil 
perquè a l’hora de fer-nos les classes 
tampoc s’aclaria per connectar-ho tot. 

Arantxa: A més, la tecnologia és com 
és i ara va però d’ací dos minuts deixa 
de funcionar. En algunes classes m’ha 
passat que no s’escoltava res i, quan 
el professor començava a parlar, 
s’escoltava com si fora la veu d’Albin 
y las ardillas.

Estela: Però això ocorria perquè era 
l’hora d’entrar a la plataforma. És a 
dir, si tot el món tenia classe a les 12 
h i intentava entrar alhora a Webex, 
deixava de funcionar la càmera i el 
micròfon. 

Arantxa: Però també m’ha passat 
moltes vegades que no em funcionava 
bé el wifi perquè estàvem connectats 
mon pare, la seua núvia, la meua 
germana i jo. Els majors havien de fer 
teletreball i la meua germana i jo havíem 
de fer classes en línia. Aleshores el wifi 
es col·lapsava, deixava de funcionar 
i a meitat d’una classe se’m tallava la 
connexió i si el professor o professora 
estava explicant alguna cosa important 
m’ho perdia. 

- Però després no us deixaven la 
classe gravada en alguna plataforma 
per poder tornar a veure-la?

Maria: Ara a la universitat sí que ens ho 
fan, però a l’institut no.

Estela: També he de dir que, almenys 
en el meu cas, l’assistència a les 
classes no era obligatòria. 

Arantxa: Les meues sí que ho eren.

Maria: Les meues també i, a més, 
passaven llista.

Lucía: I a les meues classes si no 
estaves, preguntaven als teus amics 
i amigues per si t’havies adormit o 
t’havia passat alguna cosa.

Maria: És normal, perquè jo crec que 
quasi totes ens hem adormit alguna 
vegada i ens hem connectat tard a la 
classe. 

Arantxa: La veritat és que la força de 
voluntat havia de ser molt gran perquè, 
quan les classes eren presencials, 
jo m’alçava a les 6.00 h del matí per 
anar a l’institut a València i estar allí a 
les 8.00 h. Aleshores tenia una finalitat 
per alçar-me que era anar a València 
i arribar a hora, però amb les classes 
en línia continuava tenint la primera 
classe a les 8.00 h i jo m’alçava 5 
minuts abans. 

- Vols dir que la temptació de quedar-
te dormint és molt més gran?

Arantxa: Exacte! És molt més gran la 
temptació d’apagar l’alarma i quedar-
te dormint. Has de tindre molta força 
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de voluntat per alçar-te i començar 
a fer les classes sense eixir de la teua 
pròpia casa.

Estela: Doncs a mi no em passava. 
De fet, Ainhoa i jo seguíem el mateix 
mètode i quan començava la primera 
classe ja assistíem dutxades. I com 
que el professorat sabia que sempre 
anàvem juntes, quan ella no podia 
connectar-se a alguna classe, de 
seguida em preguntaven a mi que on 
estava. És a dir, seguien el sistema que 
ha comentat abans Lucía. 

Ainhoa: És que per a mi, presentar-me 
a les classes sense haver-me dutxat i 
vestit era com una falta de respecte 
cap a la resta. Hi havia gent que es 
connectava amb pijama, un monyo alt i 
fumant-se un cigarro mentre es prenia 
el café. I a mi això no m’agrada.

Quan les classes eren presencials 
anàvem així a l’institut? Veritat que no? 
Doncs a les classes en línia tampoc.

- I deixant de costat els pijames i la 
peresa matinera, m’agradaria que 
tornàrem a parlar de la tecnologia. 
Però aquesta vegada voldria que 
parlàrem de vosaltres i els vostres 
companys i companyes. 

Les estudiants teníeu equipament 
suficient per afrontar la docència  
en línia?

Lucía: Jo crec que molts no en tenien. 
Jo tenia ordinador, però no estava en 
condicions de donar-li la matraca que 
li vaig donar, perquè després de tot 
açò he de seguir utilitzant-lo i se’m 
col·lapsa. I açò és la conseqüència 
d’haver estat tota la quarantena amb 
l’ordinador encés les 24 hores del dia. 

Arantxa: És que eren moltes hores 
davant de la pantalla. A mi moltes 
vegades em feia mal el cap d’estar 
tantes hores davant de l’ordinador. 
No eren sols les hores lectives, que 
en el meu cas eren des de les 8:00 h 
del matí fins les 14:00 h, sinó que de 
vesprada havíem de fer tants treballs 
que no podíem deixar d’estar davant 
de la pantalla. 

I com que estàvem a casa, molts 
professors i professores pensaven que 
teníem tot el temps del món. I quan 

’’Has de tindre molta força 
de voluntat per alçar-te 
i començar a donar les 
classes sense eixir de la 
teua pròpia casa’’
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ho pensa un, està bé; però no quan ho 
pensen vuit...!

Lucía: No teníem caps de setmana. Per 
a mi tots els dies eren dilluns. 

Estela: Jo fins i tot vaig patir una 
conjuntivitis per estar tot el dia davant 
de la pantalla. No podia ni obrir l’ull!

A més, jo tenia un ordinador vell que 
no tenia càmera ni so. Ara m’he pogut 
comprar un altre nou, però en aquell 
moment jo no sabia que vindria una 
pandèmia i en necessitaria un nou per 
poder fer les classes. 

Maria: A mi em va ocórrer una cosa 
semblant. A ma casa teníem un 
ordinador per a la meua germana i 
per a mi i se l’alternàvem. Però quan 
va arribar el confinament havíem 
d’escollir quina de les dues assistia a 
la classe en línia amb l’ordinador.

Arantxa: A ma casa va ocórrer el 
mateix. Tenim dos ordinadors per a 
quatre persones. I jo, per sort, tenia 
tauleta per poder fer les classes amb 
ella, però els altres ordinadors havien 
d’alternar-se’ls. 

I jo considere que vaig tindre sort, 
perquè moltes famílies no es poden 
permetre tindre ordinadors.

Lucía: O gent que tampoc disposa de 
wifi a sa casa.

Arantxa: De fet a la meua classe hi 
havia gent que no podia assistir a 
les classes en línia perquè no tenia 
recursos per fer-ho. 

- I els instituts o les institucions no 
han oferit recursos per a aquestes 
persones?

Estela: Sí, però també va haver gent 
que, tot i disposar d’ordinadors, 
tauletes o mòbils, es va aprofitar i 
en va demanar quan realment no en 
necessitava. 

Lucía: A la meua classe no van haver-
hi casos, però sí conec altres persones 
que no tenien recursos i van haver de 
sol·licitar-ne.  

- Ara voldria parlar amb Lucía. 

Tu no vas arribar a fer la PAU. Però va 
ser perquè no volies fer-la o perquè 
no et senties preparada a causa de la 
situació que havies viscut?  

Lucía: Jo m’havia preparat la PAU, 
però la cosa venia d’abans. Des 
d’aproximadament un mes abans del 
confinament, sentia que en algunes 
assignatures no m’estava anant bé i 
que no rebia ajuda per part del meu 
institut. No volia que em posaren els 
exàmens més fàcils, sinó que si no 
entenia alguna cosa o tenia algun 
dubte, els professors i professores 
pogueren tornar a explicar-ho i no 
continuar amb la matèria sense esclarir 
els meus dubtes.

Són dificultats que tots i totes hem 
pogut tindre, però a mi se’m van 
començar a ajuntar just abans de 
la pandèmia. A més, també em va 
coincidir l’inici de la pandèmia i el 

‘’ Presentar-me a les 
classes sense haver-me 
dutxat i vestit era com una 
falta de respecte cap a  
la resta’’
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confinament amb l’última setmana 
d’exàmens parcials al meu institut. 

Aleshores, quan va començar el 
confinament, jo estava molt atabalada 
fins al punt que el professorat ens 
enviava correus i jo ni els obria. 
Després preguntava als meus 
companys i companyes per mantenir-
me informada, però en aquest moment 
no els obria perquè em feia sentir molt 
d’aclaparament. 

Continuava estudiant però no em 
connectava a gust a les classes. Molta 
gent ha viscut aquesta situació com 
una muntanya russa d’emocions, però 
la meua era estar sempre malament. 
Què va ocórrer? Doncs que vaig 
començar a estudiar la PAU però sense 
cap motivació i sense saber què volia. 

Quan tens una motivació et dius a tu 
mateixa que has de currar-t’ho i fer 
la PAU per arribar on vols, però jo no 
tenia això. I cada cosa que veia em 
feia tirar-me més enrere i ho passava 
pitjor. Res em motivava a estudiar, no 
tenia ganes... 

Fins que un dia em vaig passar des 
de les 9 del matí fins l’hora de dinar 
estudiant Història. Em vaig adonar que 
havia passat tot el matí davant del 
llibre però sense assabentar-me de 
res. I al dia següent em va ocórrer el 
mateix estudiant Matemàtiques. Així 
un dia rere d’altre. 

Finalment, després d’una setmana així, 
vaig parlar amb ma mare i li vaig dir que 
no estava preparada per a fer la PAU. 
Va ser molt dur plantejar-ho perquè 
sentia que ni els meus pares ni molts 
dels meus amics i amigues m’entenien. 
Molta gent em deia «No passa res, tu 
presentat i fes-la»; però jo era incapaç 
de presentar-me perquè podria haver 

aconseguit molt bona nota però... I si 
haguera tret una molt mala nota? Per a 
mi haguera suposat un colp. 

- La teua història és una reflexió 
molt important per adonar-nos que 
no sols cal estar preparada a nivell 
d’estudis, sinó també a nivell mental 
i anímic per enfrontar aquesta 
situació.

Lucía: Sí, clar. En el meu cas, em vaig 
passar tota la quarantena patint de 
migranyes. No sols pel fet de passar els 
dies davant de l’ordinador, sinó perquè 
quan parava d’estudiar, el meu cap 
continuava pensant i donant voltes  
a tot. 

També és molt dur d’altra banda 
perquè, tot i que estic molt agraïda als 
meus pares pel seu suport, sé que per 
a ells va ser un colp quan els vaig dir 
que no faria la PAU. Perquè està molt 
normalitzat el fet que fem el batxillerat 
per fer la PAU a la fi.

‘’No teníem caps de 
setmana. Per a mi tots els 
dies eren dilluns’’

4vol.
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- Molts pares i mares senten que 
els seus fills i filles han d’anar a la 
universitat perquè arriben més lluny. 
Vas sentir això amb els teus pares?

Lucía: No, aquesta no era tampoc 
la mentalitat dels meus pares. 
Simplement quan no vaig veure clar 
que volia estudiar a la universitat, els 
vaig dir que estudiaria un cicle i als dos 
anys, en acabar, ja veuré si faig més 
coses. 

Però més enllà de la percepció general 
sobre la universitat, allò que els meus 
pares pensaven era «Si has fet dos 
anys de batxillerat, com no vas a fer ara 
la PAU?».  I a això se sumava no poder 
ajuntar-me amb les meues amigues 
físicament i que, a més, quan jo deia 
que no em presentava, no m’entenia 
ningú. 

Aleshores era molt dur haver estudiat 
per a, finalment, no presentar-me, i 
que, a més, ningú entenguera la meua 
situació. Era un xafó molt gran. De fet, 
durant els dies de la PAU ni mirava el 
mòbil. 

- I, a més, entenem que la situació 
no ajudava perquè veníem d’un 
confinament i encara hi teníem 
moltes mesures restrictives.

Lucía: Això em va ocórrer.

Arantxa: Amb aquesta situació penses 
molt, perquè estàs a casa i no pots 
eixir, no tens cap canvi en el dia a dia. 
No pots ni eixir per fer el recorregut 
de l’institut a casa habitual i xarrar pel 
camí. 

Ainhoa: I no sols pel fet d’estar tancada 
a casa, sinó perquè a tots els grups de 
WhatsApp es parlava del mateix tema. 

Lucía: A més a més, la PAU va coincidir 
en el moment en què començàrem a 
poder eixir de casa per fer esport o 
passejar i just em van comunicar que 
havia tingut contacte amb un positiu 
per covid. Així que em vaig haver de 
tornar a confinar i vaig tornar a patir 
migranyes, a pensar molt, em van 
començar a eixir grans per tota la cara, 
engreixava i aprimava dos quilos en 
una setmana... El meu cos va començar 
a fer coses estranyes. I tot a causa 
d’aquest tema.

Estela: Jo crec que si no tens una 
motivació, no hauries de fer-ho. Per a 
què? Tal vegada has fet el batxillerat 
perquè quan vas acabar l’ESO no 
sabies què volies fer.

Arantxa: És que quan acabes l’ESO 
eres molt jove per decidir què vols fer 

amb sols 15 anys. Fins i tot ara amb 
l’edat que tenim tal vegada també siga 
prompte per decidir-ho.

Maria: Està clar que la millor opció no 
sempre és la universitat, hi ha moltes 
vies. Amb que a tu t’agrade i després 
gaudisques i sigues feliç en el teu 
treball és més que suficient. 

Lucía: El cas més clar és que Ainhoa 
i jo, finalment, hem escollit el mateix 
camí tot i que ella sí que va fer la PAU. I 
ara fins i tot anem a la mateixa classe. 

Crec que és important que pensem 
que allò que fem ara ho podem 
reconduir al futur. Jo ara no he fet la 
PAU, però puc presentar-me quan  
jo vulga. 

- I ara pregunte a Ainhoa.

Tu sí que vas fer la PAU, però no 
vas poder aconseguir arribar a la 
universitat, no?

Ainhoa: Així és. Jo també vaig passar 
una quarantena complicada tancada 
a casa i, realment, tampoc sabia molt 
bé què volia estudiar després. Tot i 
que sí tenia clar que volia dedicar-me 
a l’educació.

‘’Està molt normalitzat el 
fet que fem el batxillerat 
per fer la PAU’’
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- Aleshores als vostres casos 
concrets, cregueu que si no 
haguérem tingut aquesta situació 
de la pandèmia haguéreu pogut 
aconseguir superar la PAU?

Ainhoa: Sí, sense cap dubte. 

Lucía: Jo em veuria estudiant a la 
universitat si no haguera passat  
tot açò. 

- No sols ho dic per arribar a la 
universitat o no, sinó també si 
haguéreu tingut les idees més clares 
respecte a què fer.

Lucía: Jo sé que si tot haguera passat 
amb normalitat, a Ainhoa i a mi ens 
haguera perjudicat, perquè gràcies a 
tot el que ha passat, ara estem fent una 
cosa que ens agrada molt de veritat. 
De segur que si haguera fet la PAU, ara 
em trobaria estudiant un grau que no 
m’agradaria i, segurament, ho haguera 
deixat i haguera perdut un any sencer. 

Estela: Jo ara que estic dins de la 
universitat, m’adone que cal pensar-
ho bé abans d’entrar. Dir que vas a 
la universitat sona molt bonic, però 
després no ho és tant.

- I ara que cadascuna estudieu a una 
universitat o institut diferents, teniu 

un tipus de docència unificada? És 
a dir, feu les classes presencials, 
semipresencials o en línia?

Estela: Les meue,s, aquest any, són 
completament presencials.

Ainhoa: Lucía i jo tenim les classes 
presencials, però amb dies alterns 
perquè no cabem tot l’alumnat a l’aula. 
Així que una part anem per exemple els 
dilluns, dimecres i divendres;  i l’altra 
part els dimarts i dijous. I a la setmana 
següent canviem els dies.

Arantxa: Maria i jo també compartim 
classe i vam anar dos mesos 
presencialment fins que, el dia 6 de 
novembre, ens van començar a fer 
classe en línia. Tot i que sí que mantenim 
la presencialitat a les pràctiques de 
laboratori, als seminaris i a les tutories. 

I de moment no tenim cap tipus 
d’informació sobre com serà la 
docència al següent quadrimestre. Ens 
han dit que potser anem una setmana 
sí i altra no, però encara no ho sabem. 

- És a dir, als estudis superiors 
o universitaris tampoc hi ha un  
criteri unificat?

Estela: Sembla que en cada lloc es fa 
una cosa diferent. 

Maria: Jo l’altre dia parlava d’aquest 
mateix tema amb unes amigues i ens 
preguntàvem en què es basen per 
decidir quins graus, classes o campus 
han de fer tota l’educació presencial  
o no.

Estela: Jo tampoc ho entenc. Jo he 
de fer les classes presencials al 100% 
i això fa que tot l’alumnat estem molt 
junts i no mantenim les distàncies 
de seguretat. Vam eixir fins i tot a la 
televisió per la situació! 

Arantxa: No ho puc entendre, perquè 
tant el Grau de Dret que estudia Estela 
com el Grau en Farmàcia que estudiem 
Maria i jo, pertanyen a la Universitat 
de València. I tot i això tenim tipus de 
docència diferents. A més, tot i que 
jo sols vaig presencialment a fer les 
pràctiques, quan vaig allí veig que la 
majoria d’aules estan buides. 

Maria: Sí, i el més curiós és que al 
nostre campus, que és el de Burjassot, 
la nostra facultat està buida però 

‘’Dir que vas a la 
universitat sona molt 
bonic, però després no ho 
és tant’’

‘’És important que pensem 
que allò que fem ara, ho 

podem reconduir al futur’’
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als graus de Química, Biologia o 
Matemàtiques sí que van tots els dies 
a classe. 

Ainhoa: A l’institut on anem Lucía i jo 
ocorre el mateix. Nosaltres, que anem 
al grup de matí, sí que alternem els 
dies de classes presencials, però al 
grup de la vesprada va tothom tots els 

dies i són un grup d’unes 30 persones 
en una aula. 

Lucía: Això demostra que les 
universitats no són capaces d’unificar 
criteris. Però com ho han de fer si no 
aconsegueix fer-ho ni un sol institut? 
A més, que sabem el que ocorre a curt 
termini, però no podem estar segures 

que d’ací a dos mesos continuarem 
tenint el mateix tipus de docència. 

Arantxa: A més, a la meua facultat, quan 
anàvem presencialment ens ocorria 
una cosa curiosa. Nosaltres no tenim 
horari per a l’esbarjo, però aprofitàvem 
els 5 minuts que hi ha entre classe i 
classe per eixir al passadís i tractàvem 

‘’ Les universitats no són 
capaços d’unificar criteris, 
però com van a fer-ho si 
no aconsegueix fer-ho ni 
un sol institut?’’
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de mantenir la separació entre grupets 
de dues o tres persones. 

Així que la universitat tenia un alumnat 
que, voluntàriament, a canvi de crèdits, 
havia de vindre per assegurar-se que 
manteníem la distància i enviar-nos 
a la part on estan les escales a l’aire 
lliure. Aleshores ací es trobava el 
problema. Érem tres grups d’unes 60 
o 70 persones que ens trobàvem als 
passadissos mantenint la distància 
i ens enviaven a unes escales que 
estaven a l’aire lliure però, d’altra 
banda, eren molt estretes i acabava tot 
l’alumnat amuntegat en un espai molt 
reduït.   

Estela: Almenys vosaltres ja no heu 
d’anar amb tota la gent. A la meua 
facultat sols al Grau de Magisteri li 
han llevat les classes presencials. 
Així que imagineu-vos com estan 
els passadissos quan eixim els graus 
de Dret, Economia, Turisme i tota la 
resta, tothom a la vegada. El campus 
de Tarongers és molt gran, però no el 
suficient per evitar les aglomeracions i 
mantenir la distància. 

Però no sols als passadissos, dins 
de la meua aula no podem deixar ni 
una filera de separació perquè sinó  
no cabem. 

- I amb aquesta situació de tractar 
de mantenir les distàncies i anar amb 
cura, haveu notat que socialitzeu 
menys amb els nous companys i 
companyes de classe?

Estela: Jo he fet moltes amigues,  
la veritat. 

Lucía: Ainhoa i jo estem amb un grup 
de 15 persones i la veritat és que, tot 
i la situació, tenim una bona relació 
totes i no hem socialitzat menys.

Arantxa: Crec que és important 
posar-nos en la situació que estem 
en el primer any del grau i la majoria 
de gent arriba sense conèixer ningú ni 
conèixer el lloc. Aleshores crec que és 
necessari, a pesar de la situació, ser 
oberta i conèixer gent. 

Maria: Potser ara, per precaució, no 
tens el mateix contacte, sobretot 
físic, però coneixes gent i et dus bé 
igualment. A més, som tanta gent que, 
com que tampoc hem anat molt de 
temps presencialment, no sabem ni 
que venen a la nostra classe. 

Arantxa: Sí que és veritat que mantenim 
la presencialitat a les pràctiques de 
laboratori i havíem de ser 12 persones 

però ara en som 6. Aleshores és més 
difícil coincidir i conèixer la gent.

Maria: Tot i no coincidir amb la majoria 
de gent, crec que portar mascareta o 
mantenir la distància no ens dificulta 
poder socialitzar amb les persones 
que sí que estem presents. 

Arantxa: Crec que el que més dificulta 
és el fet de no poder fer cap tipus de 
plans: no poder eixir de festa ni anar 
de dinar... perquè en aquests tipus 
de moments coneixes millor la gent 
del teu voltant i ara no ho podem fer. 
Podríem dir que estem relacionant-
nos i coneixent-nos més lentament, 
d’una forma diferent a l’habitual. 

- Per finalitzar aquesta entrevista i 
després de totes les experiències 
que ens haveu contat. Voldria saber 
si haguéreu canviat alguna cosa que 
no heu mencionat fins ara per haver 
millorat la situació que vàreu i esteu 
vivint com alumnes. 

Arantxa: Jo haguera canviat el fet 
de poder acomiadar-me del meu 
institut com pertoca. Haver tingut una 
graduació.

Estela: Exactament. El sentiment que 
tenim és que hem acabat un cicle 

‘’És molt trist no haver pogut acomiadar-nos ni dels 
companys i companyes, ni del professorat, ni del lloc 
on hem estat mitja vida’’ 
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però no l’hem pogut tancar. Ens falta  
alguna cosa.

Arantxa: No sols pel fet de la festa, 
sinó per poder acomiadar-nos de la 
classe. És que férem l’última classe a 
març sense saber que era l’última que 
faríem totes i tots junts! 

Maria: Al nostre institut l’AMPA va 
intentar plantejar una graduació 
encara que fora simbòlica, però no va 
poder ser. 

Arantxa: Al meu també, però ens van 
dir que havia de ser una graduació en 
què sols podríem assistir l’alumnat 
sense família ni amics. Així que 
finalment no la férem. 

Estela: Sí, a nosaltres també ens 
digueren el mateix, però jo vaig dir que 
si no podia vindre ma mare jo no volia 
fer la graduació. 

Lucía: A mi no em van plantejar res, 
però ens van preparar una sorpresa 
a l’alumnat i un dia que teníem 

classe en línia ens prepararen una 
‘’no-graduació’’: la directora va fer 
un discurs, ens van fer un vídeo amb 
fotos nostres... Així que dins de la 
mala situació, van tindre un detall amb 
nosaltres. 

Estela: És molt trist no haver pogut 
acomiadar-nos ni dels companys i 
companyes ni del professat ni del lloc 
on hem estat mitja vida. 

Arantxa: No hem tingut un abans i un 
després. Simplement hem acabat el 
batxillerat des de casa i hem començat 
l’etapa universitària també des de 
casa. 

Estela: A banda de l’acomiadament, 
també haguera canviat la forma 
d’estudi per a la PAU, és a dir, vaig 
fer un esforç tan gran i tan continu 
tancada a casa, que ara em pose a 
estudiar i, com que continue tancada 
a casa, em costa molt més. És com si 
haguera gastat tota la meua energia 
per estudiar per a la PAU. 

Tot i que els resultats van ser bons i 
no me’n penedisc de l’esforç perquè, 
les persones que van haver de fer la 
recuperació, ara han d’esperar un any 
per poder accedir a la universitat. 

 

‘’ Portar mascareta o 
mantenir la distància no 
ens dificulta el poder 
socialitzar’’
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Volem agrair a Estela, Ainhoa, Maria, Lucía i 
Arantxa la seua participació en aquest llibret i la 
seua sinceritat a l’hora de contar-nos les seues 
experiències. Sens cap dubte, podem traure una 
valuosa lliçó del seu esforç i tractar de posar-nos 
en els seus llocs per adonar-nos que, la majoria de 
nosaltres, haguérem embogit amb aquest popurri 
de catastróficas desdichas. 

En aquest article no es pretén fer crítica de la gestió 
educativa durant la pandèmia, ja que és una situació 

molt complicada de gestionar, però en aquesta 
entrevista s’evidencia la falta de criteris unificats per 
gestionar la situació, la incapacitat d’una societat  
com l’espanyola davant de la falta de contacte 
social i la dificultat que, tot i trobar-nos al segle xxi, 
continuem tenint a nivell tecnològic. 

Esperem que aquesta bogeria acabe prompte i des 
d’ací enviem molts ànims a tots i totes les estudiants 
que continuen esforçant-se, tot i les dificultats 
actuals, per ser el futur de la nostra societat. 
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Altra forma
d’educar CREATERIALS

 
De l’anglès create: to make something new or 
invent something; De l’anglès materials: equipment or 
supplies needed for a particular activity.

Fins que no vam escriure aquest article, Celia i jo (Aitana) 
no ens havíem parat a pensar i analitzar la curta història 
del nostre bloc d’educació: Createrials. Però abans 
d’entrar en detalls, us parlarem de nosaltres. Celia i jo 
vam nàixer el 1995. Enguany farem 26 anys de vida, però 
no hem compartit tota aquesta trajectòria juntes. Ens 
vam conèixer a la Universitat de València el 2013 quan 
començàrem a estudiar el Grau en Estudis Anglesos. La 
nostra relació es va fer colossalment ferma quan vam 
viure juntes al Regne Unit, concretament a Sheffield, 
una preciosa ciutat del nord d’Anglaterra. 

Durant aquest període, vam 
créixer i ens vam fer inseparables, 
però també ens adonàrem de 
l’estima que tenim per la llengua i 
cultura anglesa. Una amiga deia en una 
piulada: «Un dia vaig llegir que “aprendre la llengua 
del lloc on vas viure és un acte d’amor i de respecte 
i l’única manera de comprendre com pensa la gent 
d’aquell territori”». 

Així va ser. En tornar a València, la nostra curiositat i 
connexió amb la llengua anglesa va anar creixent 
cada minut que passava. Fins al dia de hui, Celia i jo 
som professores d’anglès d’educació secundària. 
Ens encanta la literatura anglesa, concretament el 
costumisme i l’etapa de regència, i adorem passar el 
nostre temps tenint converses significatives amb les 
persones que estimem. Per tant, el nostre objectiu en 
donar vida a Createrials va ser combinar les nostres 
passions per fer materials útils per al nostre alumnat 
de secundària. 

Createrials va tindre la seua primera publicació el dia 24 
de setembre de 2019. Tot i això, la idea va nàixer prou 
abans, quan Celia i jo acabàvem d’opositar per obtindre 
una plaça dins del cos de professorat d’educació 
secundària al juny de 2019, en l’especialitat d’anglès. 

Una vesprada de setembre en la qual havíem quedat 
per berenar i, probablement, per celebrar el seu 
aniversari, va sorgir un tema de conversa: «Serem 
com els nostres professors i professores?» Ambdues 

Aitana Gómez. 
Professora d’anglès  

d’educació secundària
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parlàrem del professorat que ha arribat al punt més alt 
de la nostra admiració. Jo recorde parlar d’una professora 
que vaig tindre a l’institut, Noelia Ferri, i recorde les seues 
classes com no recorde altres; i no especialment per la 
metodologia, sinó per la manera i la passió amb la qual 
transmetia el contingut que explicava. Imagineu-vos si va 
ser tanta l’admiració que a la llista d’accés a la Universitat 
vaig triar el Grau en Filologia Clàssica i mai abans no ho 
havia pensat! 

D’altra banda, parlàrem d’una professora que vam tindre 
a la Universitat, Carmen Manuel. Teníem classe amb ella a 
les huit del matí i no faltava mai cap persona a les seues 
classes! Carmen transmetia d’una manera tan propera, 
actual i divertida els continguts de la seua matèria, que 
era impossible perdre’s una de les seues classes. Faltar era 
com perdre’s l’últim capítol de la millor sèrie d’actualitat el 
dia de la seua estrena. 

Partint d’aquesta base, Celia i jo començàrem a pensar 
que, en línies generals, sempre havíem estudiat utilitzant 
el mètode de llibreta-llibre i no volíem fer això a les 
nostres classes. Per tant, volíem compartir amb la resta 
del professorat que hi estiguera interessat els materials 
que crearíem per al nostre alumnat de secundària. Com 
a professores, a més, sabem que fer materials elaborats 
requereix temps i, per tant, volíem obrir un bloc per a 
compartir allò que fem i garantir que, si una persona no té 
temps per elaborar un material, el puga descarregar del 
nostre bloc. L’educació pública s’ha de cuidar i estimar, i 
la millor manera és fer equip en totes i tots els que vulguen 
lluitar per aquesta. 

Cal recordar que Createrials no té un mètode ni un pla de 
treball, ja que és un bloc que resulta ser el nostre portafolis 
de treball. Pensem, doncs, en Createrials com la clàssica 
carpeta a la qual arxives documents i jocs classificats per 
àrees d’aprenentatge i habilitats lingüístiques (skills). 

Per exemple, jo planifique la meua setmana de treball els 
diumenges normalment. Imaginem que el proper dimecres 
vull treballar vocabulari sobre menjar a 1r d’ESO, ho apunte 
al meu planificador i, potser, dilluns, mirant la televisió, 
pense que fer un Pasapalabra de menjar seria una gran idea. 
Doncs, em pose a preparar l’activitat per dur-la a terme a la 
propera classe. Una vegada sé com funciona i veig els seus 
resultats, la compartisc al bloc i al nostre Instagram perquè 
la resta de professorat en puga fer ús si n’està interessat. 

Ací enllaçaré amb un tema prou interessant: Createrials a 
Instagram. Quan obrírem el bloc, pensàrem que una bona 
manera de donar-li visibilitat podia ser obrir un compte a 
Instagram per compartir els nostres materials i poder veure el 
treball d’altres persones. Començàrem seguint a professores 
de parla anglesa com @giftedandtalentedteacher. 

Fins aquest moment, el món de Instagram semblava estar 
molt enfocat a l’educació primària, però vam descobrir 
que la secundària era un repte per a moltes i moltes de 
nosaltres i s’unírem a grans professores i creadores com 
@teachingteacup, @missmorality, @moulallengua, 
@parentesis.educacion, @monicaredondoarias o 
@deividtalavera. Podria mencionar moltíssims més 
comptes educatius que seguim i que són espectaculars. 
És per aquest motiu que vam descobrir una meravellosa 
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comunitat, #elclaustrodeig, en què professorat molt divers 
comparteix les seues idees i materials que ens resulten 
realment útils a les nostres classes. 

Respecte a allò que hem aconseguit a través de Createrials, 
no podria explicar-ho ja que, a poc a poc, estem creixent 
en aquesta comunitat i cada dia més professorat se suma 
al claustre de Instagram i visita el nostre bloc. El 2020, 
prop de sis mil persones l’han visitat en algun moment 
i això és una bona xifra. Probablement la quarantena 
viscuda el passat any 2020 ens va fer obrir els ulls per 
adonar-nos que l’educació ha de canviar dràsticament 
perquè resulte efectiva i atractiva per al nostre 
alumnat que, al cap i a la fi, serà la ciutadania del futur.  

En el moment en què l’escola començà a ser no presencial, 
Createrials va notar un augment notable en els seguidors 
i seguidores del compte d’Instagram (la gent no sol seguir 
els blocs). Nosaltres publicàvem més del que solíem fer 
abans, ja que per a nosaltres la no-presencialitat també 
va suposar un repte important. Els materials que havíem 
de crear havien de ser atractius i entretinguts perquè els 
adolescents (no xiquets ni xiquetes, sinó adolescents) 
estaven a casa, amb la família, amb un fum de treball… 
Imagineu-vos si aquesta situació va ser difícil per a les 

persones adultes i amb consciència de la situació, com no 
ho havia de ser per als adolescents! 

A la gent sembla que li va agradar aquest material que 
compartírem durant la quarantena. Per exemple, prop de 
100 persones guardaren una de les publicacions de Celia 
durant la quarantena i el meu alumnat de 2n de l’ESO i les 
seues famílies encara hui agraeixen que férem videoblocs 
setmanalment amb diferents temàtiques perquè confessen 
haver tingut un motiu per alçar-se i fer per tindre coses  
a contar. 

Un poc després de la quarantena, quan Createrials va 
complir el seu primer any d’existència, Celia i jo ens 
convertírem en autores al web ProfesPapelTijera. Aquest és 
un web amb centenars de recursos pedagògics increïbles, 
i dic increïbles perquè no qualsevol persona pot publicar 
una fitxa feta de pressa i corrents amb OpenOffice, sinó 
que totes les autores estem titulades i els nostres recursos 
passen una certificació de qualitat per poder estar al web. 
Va ser tota una alegria poder estar ací compartint recursos! 

És ben cert que fins a aquest moment tot el nostre material 
havia sigut gratuït al bloc, però a ProfesPapelTijera també 
pujàrem algun material que s’ha de pagar. Per què? Doncs 
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perquè oferim el material complet, invertim hores de 
treball i, a més, paguem una subscripció premium a 
una plataforma en línia per fer els materials ben bonics 
i visuals. No obstant això, quan introduïm materials 
que s’han de pagar, sempre donem l’oportunitat 
d’obtindre’ls gratuïtament i, si no, deixem la idea al 
bloc perquè el professorat que hi estiga interessat 
puga fer-se la seua pròpia versió. 

Com a contingut audiovisual, Createrials ha 
tingut l’oportunitat de participar dues vegades 
als #HappyDays organitzats per @abeceart i  
@moulallengua. Mentre passàvem la quarantena, 
Celia i jo férem un combo virtual d’activitats de 
literatura en llengua anglesa al qual presentàrem un 
vídeo en directe el 20 de maig del 2020. Presentàrem 
activitats per a tots els nivells de secundària per 
poder treballar de manera virtual mentre estàvem 
a casa. Més endavant, tornàrem a repetir. En aquest 
cas, jo vaig tornar a parlar de literatura, concretament 
de feminisme a l’aula d’anglès, el dia 28 de novembre 
de 2020. Seguint la dinàmica del vídeo anterior, vaig 
parlar del feminisme, de com introduir-lo a l’aula i 
exemples d’activitats basades en llibres per a totes les 
etapes d’educació secundària. Després d’aquestes 
videoconferències, les nostres interaccions al perfil 

van augmentar i vam tindre molts bons col·loquis amb 
professorat que també s’interessa per la literatura i 
l’educació de qualitat. 

El fet d’estar a les xarxes socials i compartir el 
nostre treball ens fa créixer com a persones i com a 
educadores cada dia que passa. La recent pandèmia 
mundial que estem vivint ens fa veure que hem de 
canviar els nostres costums respectant les nostres 
tradicions. Respectem allò que ens agrada i canviem 
allò que pensem que ens farà millors. Utilitzem la 
llengua, perquè aquest confinament ens ha fet veure 
la vital importància de socialitzar i la gran importància 
de les xarxes, com si no ho haguérem fet ja. 

L’educació no pot quedar-se com sempre ho ha 
fet, parada i immòbil davant la velocitat incessant 
per la qual canvia el nostre món. Necessitem canvi i 
forces per dur-ho a terme. Per a nosaltres parlar un 
idioma més no és una medalleta al teu currículum, 
sinó interès i curiositat per les persones, estima per 
la cultura i afany per conèixer i fer-nos més grans. 
Supose que és açò el que volem transmetre amb els 
materials i el contingut a Createrials.

Per cert, ens segueixes ja?
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En aquest article volem fer el nostre merescut 
homenatge a totes les persones que han estat en 
primera persona, lluitant en primera línia contra la 
covid, mirant als ulls al virus, cada dia des del seu lloc 
de treball, que estan esgotats físicament i psicològica, 
per aquesta lluita que ha sigut cruenta, i de la que a 
poc a poc, pareix que estem aconseguint guanyar. 
 
Ells i elles són metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, 
zeladores, treballadores del servei de neteja i 
treballadors de la indústria farmacèutica, cadascú ens 
conta la seua experiència al seu dia a dia, als seus llocs 
de treball, als centres de salut, consultoris locals o 
hospitals. Molts dels testimonis són de fallers i falleres 
de la nostra comissió, dels qui sentim un gran orgull, i 
que han vist igual que la resta de companys i companyes 
del seu sector, la cara més real, cruel i trista d’aquesta 
pandèmia, la que la resta de la població, sobretot aquelles 
persones inconsistents que no respecten les mesures 
establides, no han vist i no són capaços d’imaginar. 

 
Tenim testimonis interessantíssims, cadascú 
des  del  seu punt de vista, des de la seua realitat 
diària, mostrant els seus sentiments, les seues 
pors i les seues sensacions davant una situació que 
mai pensàvem que es poguera donar.  
 
Per finalitzar l’article, tindrem el testimoni de Fernando 
Domínguez, faller de nostra comissió que va passar la 
covid al març del 2020, en plena primera ona, i que 
com aquells primers contagiats, va estar lluitant contra 
el virus i contra la incertesa de no saber què anava 
a passar i com s’anava a tractar aquesta situació. 
 
Aquest article és el nostre particular aplaudiment de 
les 20:00h de la vesprada que fèiem al personal sanitari 
durant el confinament, el nostre emotiu homenatge i 
agraïment sincer per tota la feina que han fet i segueixen 
fent, però un aplaudiment real, ple de sentiment i 
sense oblidar-se de la seua feina, com han fet moltes 
persones, sabem que són necessaris, sabem que la 
sanitat pública és la base del nostre estat de benestar 
i cal  cuidar-la  i  reforçar-la  perquè  tots  aquests 
sanitaris puguen cuidar-nos en les millors condicions. 
Cal cuidar a qui ens cuida.

Així  que  moltíssimes  gràcies, per  cuidar-nos, per 
lluitar contra aquest virus letal i per contar-nos-ho al  
nostre llibret.

contra la Covid en primera persona Mónica Rubio 

Auxiliar d’Infermeria
La lluita
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María José és infermera i treballa en el consultori local de 
Beniparrell. És un centre menut on sols hi ha un metge, 
una infermera i un administratiu, i ha volgut col·laborar 
contant-nos la seua experiència enfrontant-se ells tres 
sols amb la pandèmia.

Al principi del confinament era tot un poc fictici. En aquells 
moments no sabíem de cap infectat, però ens havien dit 
que tots els objectes podrien estar infectats. En arribar 
a casa havíem de fer-nos una desinfecció completa a la 
dutxa i mirar-nos molt bé la roba, les sabates... Tot era molt 
obsessiu.

A banda, la despersonalització, per complet, amb la gent 
amb la qual tractaves dia a dia. No poder tocar ni sentir ni 
donar suport als teus pacients com t’agradaria... Va canviar 
molt la percepció de la relació humana i un poc el concepte 
de la sanitat. De sobte érem tots com uns herois que estan 
ací per a lluitar contra el bitxo invisible que no sabíem molt 
bé com funcionava ni quins efectes tenia en l’ésser humà. 
Després vam passar a ser quasi repudiats.

Ha passat un any i pareix que fora ahir. La llum no la veig 
molt propera. Sent tindre aquest esperit pessimista, però 
no veig que d’açò isquem prompte ni crec que tinguem 
tanta culpa l’ésser humà de tot el que està passant.

Jo em considere una persona jove, que m’agrada viure i 
passar-ho bé i aquesta pandèmia m’ha llevat moltes coses 
i, sobretot, els bons moments amb la família i amics. Com 
a professional no em sent tant realitzada en el meu dia a 
dia. Per a mi la lluita contra la pandèmia no m’ha suposat un 
desenvolupament professional o una satisfacció personal 

en l’àmbit professional major que la que ja tenia, sinó tot el 
contrari. Estem fent una labor, però perquè és el que ens 
ha tocat fer, perquè som sanitaris i és la nostra feina. A mi 
no em suma, sinó em resta estar en els pacients, el tracte 
humà. Aquesta pandèmia a mi, com a professional, m’ho ha 
llevat tot.

María José Arjona.  

Àngels treballa al servei de neteja al’Hospital Lluís Alcanyís 
de Xàtiva des de fa trenta anys i ha volgut compartir amb 
nosaltres com ha afectat al seu treball aquesta pandemia: 
 
En primer lloc voldria donar una gran salutació a tots 
els fallers i falleres de la falla Reis Catòlics de Silla, 
especialment als meus amics  Merxe, José i Mònica. 
 
No sé molt bé com començar a escriure l’encàrrec 
que em fa la meua amiga  Merxe... Que  explique com 
ens ha canviat la pandèmia des del meu punt de vista. 
En l’àmbit personal jo, Àngels, treballadora de neteja 
en l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, trenta anys al 
peu del canó, tota una vida. Hem passat de tot des de 
tocar-nos la loteria, casaments, batejos, soterraments 
(la vida tal qual) molt bon rotllo i molt bones amistats. 
 
En l’àmbit de treball, anàvem molt carregades, la quinta 
de medicina interna sempre ha estat un servei molt dur i 
en aquests temps més encara. L’any 1990 tenien malalts 
amb VHI (SIDA), podrien haver-hi aïllats per tuberculosis i 
altres malalties, al temps vam tindre malalts de psiquiatria 
també i eren coses noves per a nosaltres però com sempre 
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la faena ix, a base que de la gent que estem baix espentant i 
tirant el carro com sempre .

Passen els anys i ens sorprén una grip, la grip A. No sabíem 
a què ens podríem enfrontar. Després una nova amenaça: 
l’Èbola. En l’àmbit hospitalari, almenys en aquest, es prenen 
mesures, però més o menys tot controlat amb precaució, fins 
farà cosa d’un any que ens va aparèixer en escena la famosa 
covid-19.

Jo pensava que això quedaria tipus l’Ebola, que ho 
veuries en la tele i poc més, que passaria des de 
lluny i no ens aconseguiria fer mal... Què  ignorant! 
La Covid-19 s’ha fet  l’ama  de l’hospital i del món. Hem 
ballat al so que li ha donat la gana, ens ho ha capgirat tot, 
capritxosa amb qui vol, a algunes persones els ha afectat 
molt i a altres ni s’assabenten fotent amb ganes als teus 

amics, familiars, i coneguts fins i tot alguns que ja no els 
tornarem a veure.

Fa un any, en ficar-te un EPI (equip de protecció individual) 
la sensació de pànic, taquicàrdia i respecte, per tot el 
que està situació embolica i tot el que arrossega. Un any 
després seguim pràcticament igual només que ara estem 
esgotats físicament i psicològica. (Més cremats que la pipa 
un indi) Què dir d’aquesta la situació?

Positiu: El gran que pot arribar a ser l’ésser humà amb l’amor i 
l’empatia. Negatiu: Al mateix temps que no necessitem ningú  
per a extingir-nos, nosaltres sols ens sobrem.

Agrar a tots els col·lectius i a totes les persones que han 
sumat per a poder eixir d’aquesta situació i tirar cap 
endavant.

I com sempre el servei de neteja imprescindible, però  
invisible per a molts. #TORNAREM 

Maria Àngels Navarro.  
 

Carmen  treballa  al centre de salut d’Albal i al’Hospital 
vell de la Fe al servei de neteja i ha volgut explicar-nos 
un poc com ha sigut per a ella i les seues companyes 
aquesta situació al treball:

Aquesta pandèmia ens ha afectat molt a l’hora de treballar 
en el sentit que ens hem hagut d’esmerar molt més encara 
del que ja era abans, també en tindreu tot adequat i controlat 
perquè no es contagien ni els metges, ni infermeres i 
auxiliars, ni el personal de l’aparador, ha sigut una càrrega 
molt forta en l’aspecte que mai he estat al 100% segura de 
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si el treball estava ben fet o si era suficient allò que jo estava 
fent i això feia que com a persona jo  m’estressara  més. 
 
En un principi les PCR es feien al laboratori i la desinfecció 
era amb molt de lleixiu i molta mira de que tot estiguera 
ben desinfectat i he de dir que era molta pressió per 
a nosaltres, ja que  havíem de tindre molta cura en que 
estiguera tot perfecte per a no contagiar ningú. D’una banda 
s’ha après molt quan d’’important i eficaç és desinfectar de 
certa manera, s’ha aprés com d’important és la companyia, 
ja que notar-se recolzat és molt gratificant i t›has adonat 
qui és company i qui no i professionalment jo he aprés molt. 
 
Ens van haver de fer uns cursos per a aprendre com 
havíem de posar-nos els  EPIS  i et veus espantada 
perquè quan et posesl’EPI no pots respirar bé 
i entre cursos i el dia a dia ha sigut estressant. 
 
Personalment, m’he estressat molt, inclús hi  havien  dies 
que no podia més amb mi perquè cada dia era més dur 
quel’anterior perquè cada dia anaven eixint més coses i 
cada dia ens deien que havíem de desinfectar d’una forma.

Carmen Sebastián Brull.  
 
 

 

Dory treballa com a zeladora al centre de salut d’Albal 
des de fa catorze anys i així ens conta com ha viscut ella 
la situació que estem vivint

Saturació de tots els treballadors, incertesa de què estava 
passant i de què passaria perquè no en sabíem res. Tot era 
nou per a nosaltres. Cansament mental per intentar ajudar 
tots els usuaris i impotència per no poder solucionar tots 
els seus dubtes i problemes; i, a més, aguantant els seus 
cabrejos i males paraules cap a nosaltres, intentant sempre 
tindre un somriure perquè ells no notaren la por que teníem.

Però el més dur era a l’hora d’arribar a casa. Després de 
tot l’esforç durant el treball, havia d’intentar fer veure que 
tota aquesta situació era mitjanament normal per a no 
preocupar la família i que no notaren la por que tenia, no 
per contagiar-me jo, sinó per contagiar-los a ells.

Els dies van passant i amb ells les hores fins que aplegaven 
les 20:00 h, hora en què eixíem als nostres balcons i 
finestres per a aplaudir per tots els sanitaris, persones que 
han estat soles durant la quarantena, persones majors, 
xiquets, joves, professionals que estaven al davant del 
possible contagi..., Se sentia una germanor amb les meues 
veïnes que m’envoltava fins al cor, s’escoltaven les nostres 
cançons de sempre i així hem anat passant els dies.

Ara, amb esperança, mire cap a endavant i amb la vacuna 
i el bon fer de les persones veig una llum. Mentrestant 
continue intentant viure amb normalitat encara que trobe 
a faltar el fet de tocar les persones mentre parlem, besar, 
abraçar, però mire als ulls i veig més enllà i veig que tot açò 
passarà!

Adoració Altalaguerri Pérez
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Ilona és infermera i treballa a la residència municipal 
d’Albal. Enguany farà quinze anys que està treballant allí 
i així ens conta com s’ha viscut aquest virus al seu lloc 
de treball.

En aquesta residència érem una família gran, exactament 
de 48 residents. Hi havia besos, abraçades, amb les seues 
coses males i bones com en totes les famílies, però com 
tots bé sabem va aplegar el coronavirus i es van troncar 
les nostres vides i la vida de tots, per descomptat. Però 
el personal sanitari i sociosanitari ens hem vist en un 
compromís que, pràcticament, si soc sincera, no sabíem 
com afrontar-lo. Dia rere dia hi havia un nou protocol, 
contradictoris d’un dia a altre i que suposava un estrés 
perquè, en haver tant de canvi, no sabíem si estàvem fent 
les coses bé o no.

Les nostres vides es van transformar perquè, de sobte, de 
ser una família unida ens vam veure dividits en 4-5 grups 
funcionals. Feia la impressió que ja no treballaves en una 
residència, sinó que treballaves en 5 residències diferents a 
la vegada. De poder donar-los una abraçada, una consolació 
als majors a tan sols poder tocar-los el just i necessari. Ja 
podeu imaginar-vos la situació!

A part de l’augment del treball, l’estrés afegit és 
impressionant i nosaltres, gràcies a Déu, no hem tingut cap 
contagi ni cap brot en persones majors, encara que alguns 

treballadors sí que el vam pillar a temps pel fet que sempre 
hem anat amb molta cura, sempre hem informat i, en el 
moment que s’ha detectat alguna cosa, la persona ja no ha 
vingut a treballar. Aleshores puc dir que gràcies a Déu hem 
sigut un dels afortunats que no hem tingut cap brot actiu 
de covid entre els residents, però la vida, per descomptat, 
ens l’ha canviat. 

Parlant de les persones majors, he de dir que estaven 
totalment soles ja que, d’estar veient els seus fills i nets tots 
o quasi tots els dies, a no poder veure’ls o veure’ls sols quan 
s’acceptaven visites a través d’un vidre i no poder tocar-
los. Això és un gran canvi per a ells i això és el que més 
impressiona, la soledat dels nostres majors. S’està complint 
un any des que aquesta gent no ha pogut tocar els seus 
familiars ni besar-los ni poder eixir a passejar amb ells. Hem 
de tindre en compte com de trista que és ara mateixa la 
seua vida, estant a un metre i mig de distància un de l’altre.

He de dir que s’han portat molt bé perquè ells fa un any que 
no poden eixir, en canvi nosaltres, el personal que treballem 
allí, anem i tornem a casa, podem eixir a passejar i canviar 
el xip però ells no. Ells estan ací dins dia i nit sense poder 
veure més cares que les nostres. També que algun d’ells 
tenen deterioraments cognitius i amb les mascaretes no 
poden escoltar bé. Hi ha de vegades que no ens reconeixen 
ni a nosaltres, fins i tot, en estar tant de temps sense veure 
els seus fills, tampoc els reconeixen i és molt trist.

El que més impressiona és la tristor dels majors, però, alhora, 
com són de forts i l’esperança que tenen en la vacuna. 
Deien: «Quan tot açò passe, tornaran a la vida normal.» 
Si nosaltres, que tenim un poc de desconnexió i de vida 
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social dins del possible pensem que açò no acabarà, ells 
que estan allí dins tancats tenen l’esperança i l’optimisme 
que ens falta a tots nosaltres.

La vida ha canviat per a tots i, a pesar que no hi hagué 
contagis a la nostra residència, els majors que han mort ho 
han fet sols, ja que el protocol no deixava que els familiars 
vingueren ni a acomiadar-se ni a estar amb ells com 
anteriorment es podia.

Personalment he de dir que hi havia moltes vegades que he 
arribat a casa i he trencat a plorar de tristor i impotència. 
Altres dies veia un poc més de llum i optimisme. Altres 
tirava la tovalla i anava a treballar a algun altre lloc on no fora 
tot tant sentimental perquè vulgues o no una residència és 
això, sentiment per cuidar els nostres majors.

Ilona Matei.  

María José és fisioterapeuta del centre de salut d’Albal. És 
una professional que, igual que els altres fisioterapeutes, 
el seu treball consta del contacte físic i presencial amb 
els pacients. Han d’ajudar-los amb les mobilitzacions 
i els exercicis per a la seua millora i així ens ha fet ella 
saber el que ha canviat en la seua feina.

La meua experiència com a fisioterapeuta en atenció 
primària durant la pandèmia ha estat la següent: 

Durant les primeres setmanes, en paralitzar-se tota 
l’activitat tant quirúrgica com presencial, vaig estar 
telefonant a pacients fent-los seguiment i control dels 
seus tractaments fisioterapèutics, ja que no podíem fer 
fisioteràpia presencial.

Després vaig estar ajudant els meus companys del 
mostrador, atenció telefònica, donant cites, etc. Quan ja ens 
van donar permís des de l’hospital, començàrem a tractar 
pacients presencials intentant complir totes les normes de 
seguretat, encara que el fisioterapeuta té un contacte molt 
estret amb el pacient, sobretot quan es fa la mobilització.

En conclusió, la fisioteràpia és una professió molt propera 
tant físicament com emocionalment amb els pacients, 
i aquesta pandèmia ens està fent compartir amb ells la 
il·lusió que senten per veure’s cada dia més recuperats, més 
capaços de fer tasques com les que realitzaven abans i de 
poder reprendre les seues vides amb les seues famílies.

M’agradaria dir a tots els pacients que han de saber que els 
fisioterapeutes els esperarem per ajudar-los a alleugerar les 
seqüeles que la malaltia del coronavirus els pot ocasionar.

Maria José Hernández Hernández.  

José Sanantón  és metge de família al centre de salut 
d’Albal, té un Màster en direcció i gestió de projectes 
sociosanitaris i Màster en drogodependència.

Des de el meu punt de vista he de dir que com a primer punt 
s’ha demostrat que la definició de pandèmia no s’ha sabut, 
ja que la partícula pan en antic grec significa tot, és a dir tot 
el món està afectat i damunt saben que hi ha hagut altres 
pandèmies anteriorment i es van repetint cíclicament pel 
que siga i apareixen aproximadament cada cent anys. Ha 
hagut una mala informació que s’han encarregat els poders 
fàctics o qui haja sigut de que s’haja desinformat al món. 
No s’ha sabut gestionar la informació, ja que tot era molt 
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contradictori, primer que sí que era greu desprès que no 
passava res, que era com un constipat, van aparèixer a les 
notícies el tema del futbol i Itàlia dient que era un desgavell 
i de sobte ens plantàrem al 8 de Març.

Açò ens du al segon punt i és que s’ha demostrat que el 
govern no ha sabut gestionar la pandèmia, o bé per falta de 
coneixements o bé perquè eixes autoritats que estan més 
amunt no han sabut veure i fer veure el que estava passant.

Des d’un punt de vista de metge, vull comentar que vaig 
estar intercanviant idees i estudis amb una companya 
d’altre lloc i coincidíem en prou aspectes i a gener ja es 
veia el que ens venia i vaig decidir per la meua seguretat 
i la dels meus pacients, ja que les consultes encara eren 
presencials, escomençar a dur la mascareta i les autoritats 
superiors em digueren que això era una manera d’alarmar, 
espantar i donar pànic a la gent.

Però al cap de pocs mesos va ocórrer i va aparéixer el 
virus a les nostres vides, tot era desconegut per a la gent 
i per als sanitaris, no ens explicaven com havíem d’actuar, 
havíem de vestir-se amb els  EPIS  durant tota la jornada 
laboral, que he de dir que cada vegada es feia més llarga, 
primer acabaves a les 16:30 després a les 18 i hem fins i tot 
acabat a les 21h de la nit des de les 8h del matí, 13 hores 
vestits amb els  EPIS  i sense poder menjar ni descansar. 
He de dir que els sanitaris són els qui ens han de cuidar 
i curar i si no els cuidem, no van a poder cuidar a la gent. 
Pareixia que la   Xina  estava al’altra punta del món i en 
tan sols dos dies estava  practicament  al nostre costat. 
Jo crec que els sanitaris hem passat molta por, però per 
la nostra família no per nosaltres, perquè al principi no 

teníem les mesures adequades per a protegir-nos i podíem 
contagiar a la resta. I parlant de metges jo crec que estan 
fets duna pasta que no tenen por, ja que et pot vindre 
un pacient per a taponar una artèria urgentment i es fica 
allà sense pensar si pot tindre alguna cosa infecciosa 
o no, perquè sols pensa a salvar la vida d’eixa persona. 
Hem  hagut de canviar la praxi, és a dir, la forma de fer 
medicina. I quan portes tota una vida professional treballant 
d’una forma que et la tallen i has de treballar d’una altra 
totalment diferent ,doncs l’adaptació ja arriba un moment 
en què et dóna la sensació que eres un telefonista o un tipus 
de robot. Però en fi, ens hem d’adaptar a tot. Ha sigut molta 
responsabilitat per part dels metges perquè intentàvem 
no deixar a cap pacient sense telefonar i visitar-los 
telefònicament perquè de vegades cridaves a un pacient 
i eixia el contestador o no podien parlar en eixe moment i 
intentaves cridar més tard i això prolongava més el temps 
de treball.l’administració no ens ha facilitat ni tan sols uns 
auriculars de mans lliures per poder treballar còmodament 
i havíem d’aguantar el telèfon, escriure a la vegada, etc. i ens 
hem hagut de buscar cadascú la vida i comprar-nos uns 
per la nostra part.

Aquesta situació et va cremant de tal manera que arribes 
tardíssim a casa, t’altera l’estat anímic de tota l’afectació 
psicològica que portes ja en el treball, que és moltíssima, 
perquè no és sols un pacient, és un darrere d’altre i gent 
que es mor, i això t’afecta. A més a més que les persones 
que estan patint, que poden contagiar-se i tenen moltes 
preguntes i el malalt et menja molt de temps.

Açò personalment (ho dic en primera persona) m’ha   
esgotat i si jo no estic en condicions sobretot mentals jo 
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no puc sanejar a ningú, no puc curar, ni alleugerir ni consolar 
als pacients i això ha fet que molts hem caigut en el clot i 
ens ha costat molt eixir perquè estàs patint per tu i pels 
teus companys i companyes perquè  van a carregar  amb 
més feina perquèl’administració com és tan previsible dota 
de recursos humans ràpidament de tots els recursos als 
sanitaris que estan en primera fila.

He de dir que el personal sanitari, des del primer estament 
fins l’últim, metges infermeres, auxiliars, zeladors, personal 
de neteja o els de l’aparador; han donat el 200%.

Primer eren els aplaudiments, que he de dir i no tinc 
vergonya, que un dia em vaig emocionar perquè primer 
eren aplaudiments i despres «don José, don José» i em vaig 
anar plorant d’emoció. Però clar, desprès dels aplaudiments 
venen les demandes, exigint que despedisquen al personal 
sanitari, tot eren males paraules.

Una de les coses que se li pot agrair a aquest virus és que 
ens ha unit molt, hem format un gran equip més unit que 
abans i hem deixat els rifs-rafs que poguérem tindre per a 
ser  un i lluitar contra açò.

Que tinguem sort i a veure si en al 2025 podem estar com 
fa tres anys enrere. A cuidar-se molt.

José Sanantón Esquer.  

Meritxell treballa com a auxiliar d’infermeria des de fa 
tres anys en un hospital molt menut. Ha volgut col·laborar 
amb nosaltres i contar-nos com ha viscut aquesta 
situació des del seu punt de vista.

L’hospital on jo treballe és molt menut, sols hi ha una 
planta oberta. En quiròfan sols s’opera cirurgia estètica 
i pròtesis de maluc, de genolls i poc més. Som poc de 
personal treballant, però de normal el màxim nombre de 
pacients ingressats són entre 15 i 20 i solen ser pacients 
que ingressen per accidents de trànsit o ictus.

En la primera onada, l’Hospital de la Ribera ens va derivar 
molts pacients, però de les nostres característiques, ja que 
per la seua saturació de covid no hi havia llits per a ells. 
Tots els ingressos que rebíem eren negatius ja que, en no 
tindre UCI, si venia algun positiu i es complicava no teníem 
els mitjans per a atendre’l en les condicions adequades.

Molta gent ens deia que teníem molta sort per no tindre cap 
pacient positiu, el que no veien és que de ser poc personal 
i atendre a 15-20 pacients a atendre a 40 o més pacients 
amb el mateix personal era molt frustrant, ja que no podíem 
amb tot i no contractaven més gent. El cansament es 
començava a notar.

A partir de juny començaren a contractar personal i he de 
dir que en la segona onada quasi ni ens n’adonarem, no 
va tindre tan gran impacte. En l’hospitalització seguia tot 
igual i els pacients que teníem de l’Hospital de la Ribera a 
poc a poc o bé els traslladàvem a l’hospital de nou o bé els 
donàvem l’alta.

El desastre ha sigut en la tercera onada perquè en una 
setmana vam passar de tindre 8 pacients a tindre 43 i cada 
vegada eren més ingressos. Però he de dir que aquesta 
vegada sí que érem un poc més de personal sanitari i 
entre nosaltres ens organitzàvem els torns o doblatges. 
Els que han sigut contractats bàsicament els han explotat 
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i descansaven ben poc, ja que molts de nosaltres ja no 
podíem amb les nostres forces.

Però la sorpresa d’ara ha sigut que encara que la Ribera 
ens envie pacients negatius, al cap de pocs dies han donat 
positiu i nosaltres, com ja he dit abans, no tenim aquestes 
mesures, no tenim EPIS per a poder atendre’ls amb 
condicions ni tenim forma d’aïllar-los. Així que el que hem 
hagut de fer és posar els positius o possibles positius en 
un corredor per protocol i tal com anaven eixint negatius 
valorats per nosaltres, reubicar-los.

Com a experiència personal, aquesta situació ha sigut 
esgotadora perquè en molt poc de temps s’ha quadruplicat 
la feina. No s’ha notat el reforç de personal i estem com 
que ja no podem més, necessitem descansar i renovar les 
forces per a seguir cuidant a tot el que ens necessite!

Meritxell Sere Cifre.  
 

Laura és infermera i treballa a la sala de Psiquiatria de 
l’Hospital de la Ribera i amb aquestes paraules ens 
transmet com ho estan vivint, tant el personal sanitari 
com les persones amb malalties mentals.

La sala de Psiquiatria és un espai molt reduït que consta de 
5 habitacions on de normal hi ha dos llits per habitació. Les 
persones que estan ingressades per problemes mentals 
necessiten molt d’afecte i sentir la proximitat de la gent i 
açò ha sigut un dels factors que més s’ha vist afectat per 
aquesta situació perquè et limita molt a l’hora d’actuar amb 
ells. Sempre hem de mantindre la distància i no ens podem 
mostrar tant pròxims a ells com es podia fer abans i més 

en aquests moments en què ells necessiten més estima 
perquè hem tornat a estar com en la primera onada, amb 
restricció de visites. Per a elles açò és una de les coses més 
importants i no poden veure els seus familiars. Les úniques 
persones amb les quals tenen contacte som nosaltres.

Amb els companys i companyes he de dir que sempre que 
hi ha problemes o adversitats, però jo note que estem més 
units i hi ha millor ambient i són un gran suport, tot i que 
sí que és cert que hi ha determinants moments en què la 
distancia social és un fàstic perquè hi ha vegades que a 
algú li passa alguna cosa i necessita d’una abraçada i tu 
no li pots donar ni l’abraçada o el bes que t’agradaria per a 
donar-li ànims.

De normal, quan és l’aniversari d’algun pacient o company 
solen dur pastissos o alguns detallets i ho compartim entre 
tots perquè així també els pacients noten que les seues 
famílies estan al seu costat i se senten volguts. Ara tot 
és un poc més distant, fins i tot a l’hora d’esmorzar amb 
els companys i companyes tens sempre aquesta por que 
potser tu estigues contagiat i no ho sàpigues o que els 
teus companys ho estiguen i, com ja he dit, treballem en 
un espai molt menut i podem contagiar-nos uns als altres. 
Sempre vas amb aquesta por.

En l’àmbit laboral sí que és veritat que en la primera onada 
ho notàrem molt més. Era tot una incertesa, ja que mai 
ens havíem vist en una situació similar i no sabíem ni ens 
havien explicat com actuar. Hi havia persones que tenien 
per primera vegada una patologia mental, la sala està molt 
plena perquè també reingressava molta gent i els va afectar 
molt sobretot la pandèmia i l’aïllament.
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Ara mateix jo no sé si és perquè ja ens hem acostumat un 
poc a aquesta situació i les mesures són menys restrictives, 
però no tenim tants ingressos com en la primera onada. 
A més a més, des de l’hospital s’està intentant minimitzar 
en tot el possible els ingressos perquè, com hi ha una 
incidència tan alta, evitar que puguen haver-hi pacients 
que, una vegada ingressats, puguen donar positiu o que es 
puguen contagiar ací.

Laura Escrihuela Martín.  

Cèlia és infermera i treballa a l’Hospital de la Ribera 
des d’abans de la pandèmia. Ha estat en psiquiatria, 
en medicina interna i a l’inici de la pandèmia va estar 
a primera línia amb totes les seues ganes i forces 
per a fer el que millor se li dona, cuidar i atendre els 
que ho necessiten. Té un gran sentiment per la seua 
professió i entre unes quantes llàgrimes ens conta la  
seua experiència.

Vaig començar a treballar en la primera onada, el meu 
contracte va començar el dia 30 d’abril del 2020. Al principi 
de tot vaig prendre la decisió d’anar-me’n de casa per por a 
contagiar els meus pares i la meua germaneta, ja que estava 
amb contacte directe amb els pacients positius.

La veritat és que hi havia molta tensió perquè no sabíem 
com havíem de fer les coses ni com havíem de vestir-se. 
No sabíem si teníem material. La covid era desconeguda 
per a tots i feia molta por. Ningú no ens havia explicat res 
sobre com actuar. Realment, al principi, era més la tensió 
de dir estic fent les coses bé o no, perquè era un bitxo 
que es contagiava amb molta facilitat i rapidesa. A més, no 
sabíem les eines que teníem per a poder actuar. Era més la 
incertesa i el desconeixement al qual anàvem.

Era com quan hi ha una cosa invisible que et fa molta por. 
Sembla que no existeix perquè no ho veus, però que en 
realitat saps que està ací.

La primera onada a la Ribera va estar mitjanament bé 
perquè era més el desconeixement que una altra cosa. Per 
sort meua comptava amb companyes que ja feia un mes 
que estaven treballant amb pacients covid i ens van ajudar 
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prou a aprendre les tècniques i mesures que havíem de 
seguir. Per a mi la primera onada va ser més la tensió que hi 
havia, la por a allò desconegut, la incertesa de què passaria 
que la sobrecàrrega de treball.

Nosaltres al principi teníem pacients que ingressaven i no 
sabíem si eren positius i fins a quan de temps contagiaven. 
Aleshores els teníem ingressats un mes i estaven molt fotuts. 
La majoria era gent major, de residències, gent de més de 
seixanta-cinc anys i que ho estaven passant malament. Et 
feia molta pena perquè molts d’ells tenien demències o no 
parlaven quasi, necessitaven ajuda per a canviar-los i per a 
tot. La veritat és que era com treballar en una residència en 
un apartat d’infecciosos i que havies d’anar vestida amb els 
EPI en tot moment.

A principi d’estiu es va calmar un poc més la cosa. Al juny 
vaig decidir tornar a casa. Durant l’estiu la cosa estava un 
poc més relaxada, però el mal de la meua planta és que 
la van dividir de la següent manera: 1/3 per als pacients 
positius, 1/3 per a possibles positius i 1/3 per a medicina 
interna i en aquesta situació teníem més por en agafar-ho 
nosaltres i poder contagiar els altres companys o pacients. 
Havies d’estar molt atent i pensar que t’havies canviar 
cada vegada,  què havies pogut tocar perquè si estàvem en 
els possibles positius podries passar-ho als de medicina 
interna. Podem dir que una de les parts bones és que hi 
havia molt pocs positius 2-3 pacients i quan els companys 
ets deien que els possibles positius havien eixit negatius 
era un alleujament i un poc de tranquil·litat per a nosaltres.

El problema va arribar al setembre, quan ens van arribar 
moltes persones majors o amb discapacitats o problemes 

mentals de la residència de Carme Picó i eren persones 
molt dependents. Era molt trist perquè no podien expressar 
com se sentien ni el dolor que estaven sentint. Per a mi 
setembre i octubre va ser molt dur perquè, a part de 
tindre les seues malalties, estaven contagiats i no podíem 
donar-los l’afecte o el contacte que necessitaven. Era molt 
frustrant per a nosaltres perquè eren uns angelets que no 
donaven cap problema ni cap classe de feina i nosaltres 
havíem de seguir els protocols. Eren ben clars que com 
menys temps passàvem amb els pacients, millor, i ens feia 
molta pena perquè estaven pràcticament sols.

A partir d’octubre va ser quan tot se’n va anar de mare. Ens 
vam adonar que l’oxigen no arribava a tots els pacients en 
el sentit que ens pensàvem. Ens van deixar els aparells allí 
sense donar-nos instruccions ni res i va ser com busqueu-
vos la vida i apreneu vosaltres. Clar, això ja va ser el tope 
perquè eren pacients que duien màquines que nosaltres 
no sabíem manipular i ens trèiem entre els companys i 
companyes les castanyes del foc. Era molt frustrant perquè, 
a més a més, eren ja massa pacients que estaven amb 
alts fluxos i veies que no milloraven, que estaves donant-
los el tractament que tocava i anaven a pitjor i aleshores 
ens adonàrem que els depòsits d’oxigen no arribaven a tot 
l’hospital, és a dir, si posàvem més de 5 alts fluxos en la 
nostra planta ja no hi havia més oxigen per als altres.

Va arribar novembre i començà a ingressar molta de gent i de 
totes les edats, gent molt crítica i això ja era una catàstrofe. 
Tornà a aparéixer la por, no ja per allò que era desconegut 
ni per no tindre material, sinó perquè pareixia que el virus 
s’havia mutat i era molt més virulent. Començà a contagiar-
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se personal sanitari per tots els llocs, començaren les baixes 
dels companys perquè estaven esgotats mentalment.

Al desembre la cosa va empitjorar encara més. La gent de 
quaranta anys estava molt malament. Cada dia havíem de 
traslladar algun pacient a l’UCI. En tots els torns hi havia 
alguna mort. Començaren a ingressar famílies, matrimonis, i 
es morien. No podíem fer res per a ajudar-los. Els donàvem 
tot el que podíem. Estàvem pendents a cada moment d’ells 
i es morien. Mares i fills morint un al costat de l’altre i no 
podien acomiadar-se ni els familiars tampoc. Morien sols. 
Recorde que vam parlar amb els metges i es va veure un 
poc d’humanitat deixant, en ocasions puntuals i especials, 
que vingueren a acomiadar-se de familiars o de gent que 
estava molt molt malament. Una dona que se’n va anar d’alta 
després d’estar molt de temps ingressada, ens va enviar 
bombons i una carta d’agraïment. Això ens donava forces 
per a seguir endavant. Han sigut situacions molt dures per a 
nosaltres perquè ingressaven també familiars de companys 
fins i tot els nostres propis companys i companyes.

Al gener va ser ja el desastre. A l’UCI ja no podien haver-
hi més ingressos. Les plantes eren quasi totes de covid. 
Els internistes ens deien que férem el que poguérem per 
a estabilitzar els pacients que es complicaven perquè a 
l’UCI ja no podien atendre’ls per falta de lloc. Els pacients 
entraven a les habitacions sense donar temps a netejar-les 
perquè estaven molt crítics i era urgent. Molts d’ells eren 
d’alts fluxos o ventilacions mecanitzades i la majoria era 
gent jove.

Ara mateix tinc companyes que estan amb molta ansietat, 
que han necessitat agafar-se baixes i moltes se sentien 
culpables per no tindre forces per seguir endavant i 

continuar amb l’equip. S’ha demostrat que la infermeria 
és indispensable, que els metges ho han passat molt 
malament perquè havien d’elegir a qui donaven tractament 
i a qui no, però els que hem estat presents veient que es 
morien, quan es morien sols i patint, hem sigut nosaltres, 
les infermeres, les auxiliars, els zeladors, que hem hagut de 
veure com ja no podíem fer res més per salvar-los, quan fa 
tan sols uns dies encara podien parlar i, a poc a poc, anaven 
empitjorant fins a morir.

Però si he de dir una cosa positiva de tot açò, és que ens 
hem fet més fortes mentalment i he de dir que encara m’he 
adonat que aquesta és la meua vocació, i que m’encanta la 
professió que tinc. Trobe a faltar el parlar amb els pacients, 
preguntar-los com estan, si necessiten alguna cosa. També 
hem fet videotelefonades perquè, ja que no poden estar 
amb els seus familiars, que els puguen veure i això ha sigut 
molt bonic de viure, veure que estàs donant l’oportunitat 
que una família estiga en contacte, les cartes d’agraïments, 
flors, bombons, de pacients que hem cuidat. Tot això ha 
sigut un gran pilar d’ànim per a nosaltres per a agafar 
forces i seguir endavant. Això ens ha fet veure que ells sí 
que valoren el nostre esforç però qui ha de valorar-lo no ho 
valora, tant els polítics com la societat en general, que fa 
coses que no haurien de fer.

Però, sobretot, vull donar les gràcies per les companyes 
i companys que han sigut molt forts davant aquesta 
pandèmia i ens hem fet costat uns a altres donant-nos 
ànims i força. Ha sigut un vaivé d’emocions, però amb 
constància i esperança eixirem d’aquesta!

Cèlia Peris González
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Jorge és resident de 3r any de Psiquiatria en l’Hospital de 
la Ribera i amb aquestes paraules ens conta com, tant al 
personal sanitari com a la població en general, ha afectat 
l’estrés i la por, i com han afrontat aquesta situació.

Per una banda, hem de tindre present que el personal 
sanitari entra dins de la població general, per tant, hem de 
tindre en compte que patiran l’estrés de la incertesa de 
no saber molt bé què passarà. El bombardeig continu dels 
mitjans de comunicació de la informació, les contradiccions 
que vivim cada dia amb el tema de mascaretes i altres 
mesures, la por al contagi i contagiar als convivents, etc., 
això és comú a tota la població. 

Quant al personal sanitari, podríem afegir que, en veure’s 
exposats tot el temps, per una banda, pot sentir més por a 
contagiar els seus familiars o bé a contagiar-se a si mateix 
sobretot en personal sanitari d’edat més avançada o que 
tenen més patologies com gent que té diabetis o asma per 
posar un exemple i, com que estan treballant en primera 
línia covid, viuen la situació amb molta més por que la 
 gent jove.

Per altra banda, en alguns aspectes, encara que siga més 
residual i volem pensar que no és el més freqüent, també 
viuen cert estigma, és a dir, gent que ha treballat o treballa 
a primera línia de covid ha patit un poquet el rebuig de «no 
quede amb tu perquè tu estàs més exposat». Això fa que 

aquestes persones puguen tindre un estigma associat o 
una ansietat sobreafegida a l’ansietat que ja es té de base 
per la situació.

Si parlem sobre el personal sanitari, sobretot el que està en 
primera línia, són gent que està vivint contínuament un 11M, 
vull dir, en el sentit que estan contínuament rebent morts 
en xifres de centenars o de desenes si pensem en els 
hospitals, però que són desenes de morts cada dia durant 
ja quasi un any. Això provoca un cansament i una abstèmia 
pel fet de veure que, per molt que estan fent i treballant en 
primera línia, no aconsegueixen que la pandèmia no avance.

També he de dir que tenim el fet de la frustració del personal 
sanitari i la gent en general. Hi ha gent que no compleix les 
normes o que fa festes o que fan coses que no s’han de 
fer, reunions multitudinàries o Nadals. Veure que tu t’estàs 
sacrificant de forma continuada durant un any i que estàs 
veient morts i que estàs patint un estrés i un cansament 
de forma continuada i que això la població no ho està 
valorant i que sents de forma continuada que la població 
bàsicament passa del fet que la gent estiga patint o que 
s’estiga morint o contagiant i continuen augmentant els 
casos per irresponsabilitats en l’àmbit personal o de grups 
grans de persones.

I, per últim, i açò també ho he viscut en primera persona en 
atendre companys i companyes que han estat en aquesta 
situació i que han tingut la sensació de sobrecàrrega de 
treball, és a dir, gent que treballa en laboratori i té per a 
fer el triple de treball per les PCR, gent que treballa en 
microbiologia o els mateixos del servei d’urgències que 
moltes vegades es veuen obligats a doblar torns o fer més 
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guàrdies de les que toquen perquè tenen companys que 
han acabat confinats perquè s’han contagiat treballant. 
L’augment de càrrega de treball fa que la desconnexió 
i el temps de conciliació familiar siga molt menor per 
culpa de la pandèmia i això, evidentment, també afecta la  
salut mental.

Pel que fa a patologies ja més concretes de salut mental que 
podem trobar en gent del carrer, trobem moltes ansietats 
i depressions a banda també per les conseqüències 
econòmiques que ha aportat aquesta pandèmia i en alguns 
casos, fins i tot, per l’estrés. A més, si la persona té una 
vulnerabilitat prèvia, a banda dels trastorns depressius i 
d’ansietat, i un estrés continuat, podríem trobar-nos amb 
algun episodi psicòtic. No ha sigut el cas de moment, però sí 
que està afectant molt al personal sanitari, ja que en aquest 
any han passat moltes coses i duen molta sobrecàrrega de 
treball i un estrés continuat i fa la sensació que no avances. 
Això pot afectar i podem trobar patologies greus en  
aquest personal.

Jorge Tejera Núñez

Eli és psiquiatra de l’Hospital de la Ribera i Laura és 
infermera de la sala de psiquiatria en la Ribera. També 
han volgut col·laborar amb nosaltres donant el seu punt 
de vista.

Personalment, per a mi, la qualitat assistencial ha disminuït 
per no poder veure el pacient presencialment i no poder 
tindre contacte amb ells. S’han suspés tots els grups 
terapèutics, tant en pacients com en familiars. El nombre 
d’urgències que venen a l’hospital ha disminuït prou, supose 
que per la por a acudir a demanar ajuda i contagiar-se.

Pel que fa als pacients en la sala, estan més desbordats per 
no poder eixir a passejar ni rebre visites amb normalitat i 
això no els ajuda a millorar el seu estat de salut mental, ja 
que hi ha alguns pacients que no entenen per què no pot 
veure els seus familiars i se senten abandonats.

La covid ha suposat una situació molt estressant per 
a la qual no estàvem gens preparats. Ens ha vingut gran. 
Tampoc han donat importància al material necessari per a 
poder treballar en condicions com la mascareta quirúrgica, 
guants, EPIS ja que hi havia molt poc i havíem d’esterilitzar-
los i reutilitzar-los durant 4-5 dies.

El que més m’ha afectat a mi i més por tenia, no era el fet 
de contagiar-me jo, sinó que, en treballar en pacients, tenia 
por de contagiar-me i dur el virus a casa i contagiar els 
meus pares, la gent major i la meua parella. La tensió de 
no saber què fer per la por als contagis, intentar reduir al 
màxim les eixides, que foren només les essencials, intentar 
no ajuntar-se amb gent.

Jo crec que, com a infermera, aquesta situació hauria 
d’haver servit per a conscienciar la gent que necessitem un 
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poc d’educació sanitària i hauríem de fer cas dels protocols 
i normes que es posen per a no propagar. De segur que si 
complírem totes o quasi totes les mesures que ens estan 
dient, açò no haguera anat a tant!

Elizabeth Moreno Soldado i 
Laura Pérez Morillas. 
 

Salvador  Doménech  és el  president  de la Federació 
de Falles de Borriana i, a més, és metge i responsable 
d’urgències del’Hospital de la Plana a Vila-real. Ell ens 
contarà la seua doble experiència amb la pandèmia com 
a faller i com a metge.

Per a explicar-vos com ens ha afectat la pandèmia al nostre 
treball diari al Servei d’Urgències de l’Hospital de la Plana 
de Vila-real, començaré pel principi. Des del mes de gener 
de l’any passat, ja es començava a parlar en els mitjans de 
la malaltia i de la seua evolució, però encara no en teníem 
casos. A la fi de gener, a Tenerife, vam tindre el primer cas 
a Espanya. El primer cas de la Comunitat Valenciana, el vaig 
atendre jo a l’Hospital de la Plana. Era un jove faller que 
venia d’un comiat de solter amb els amics a Milà i en tornar 
es va notar indisposat. Li vam fer la prova i va donar positiu. 
Ingressà i va estar aïllat a l’hospital durant deu dies, però el 
va passar quasi de forma asimptomàtica. Quan es va saber 
la notícia, en ser el primer cas de la Comunitat totes les 
televisions, Telecinco, Antena 3, La Sexta, i la resta de premsa 
nacional, vingueren a l’hospital a fer connexions en directe. 
En aquest primer cas, no se li va fer cap mena de rastreig 
ni se li va preguntar pels seus contactes, per les persones 
que havien estat amb ell. En aquell moment aquests 

procediments no es feien, fins i tot no sabíem realment 
com tractar ni com intentar controlar la malaltia. A la seua 
núvia haguérem d’ingressar-la per a poder fer-li les proves. 
A partir d’aquell moment va ser quan s’accelerà la 

propagació del virus. A Borriana ens pegà de ple, ja que 
va haver-hi quatre actes multitudinaris en el món faller 
que van ser un gran focus de contagis. Aquests actes 
van ser el pa i porta faller, un sopar en un lloc tancat amb 
més de 1.200 persones. L’endemà es va fer el sopar de 
gala en honor a la reina fallera de Borriana. Al següent va 
ser la  mascletà  de  Reyes  Martín a València, a la qual van 
anar diversos autobusos des de Borriana per a veure-la. 
I, per últim, el lliurament de premis de Sainet i  Pleitesia. 
Aquests actes es van transformar en una gran incidència 
de la covid, i Borriana va ser un gran focus de contagi 
amb una incidència acumulada de 3.850 casos cada 
100.000 habitants. En aquells dies a l’hospital vam atendre 
moltíssimes persones, i també moltíssims fallers i falleres,   
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incloent-me a mi, que també em vaig contagiar en aquelles 
dates, no sé si pels actes fallers o pel treball a l’hospital. 
 
En aquells dies vam fer un estudi epidemiològic entre el món 
faller de Borriana, mitjançant enquestes telefòniques, a més 
de 1.500 persones, on els preguntàvem si havien passat la 
malaltia, quins símptomes van tindre, en quins actes dels 
quatre havien estat, amb qui s’asseien en la taula, etc. 
I, posteriorment, se’ls va fer un test serològic a aquestes 
1.500 persones per a comprovar realment si l’havien passat 
o no. Ens va donar una taxa de prevalença del 47,5%, quan 
la mitjana a Castelló era del 3,2% i la mitjana nacional era un 
4,9%. Un faller, fins i tot, sense haver anat a cap acte dels 
multitudinaris en les últimes tres setmanes, tenia una taxa 
d’incidència del 17,5%; si havia anat a dos actes, la taxa pujava al 
30%, i si havia anat als quatre actes, la taxa era del 78,8%. 
 
El nostre hospital va poder reaccionar molt ràpidament. El 17 
de març es van separar les urgències covid de les no covid, 
però, fins i tot així, la primera onada i el confinament van ser 
molt durs. Els pacients morien sense estar acompanyats per 
la família. No se sabia molt de la malaltia. Hi havia moltíssima 
por al contagi. No teníem EPI ni material adequat, encara 
que al nostre hospital vam poder  obtindre’n  ràpidament. 
La primera onada ens ensenyà moltes coses, la principal, 
que açò ho havíem de tirar endavant els sanitaris i que 
havíem de donar el màxim per a superar-ho. També ens 
mostra la solidaritat de molta gent que ha col·laborat amb 
nosaltres d’una forma desinteressada: grans empreses, 
equips de futbol, Porcelanosa, Villareal CF, Fundació Satín, 
el restaurant El Basc que s’ha bolcat fent menjar per a tots, i 
moltíssima més gent que va estar amb nosaltres per al que 
poguérem necessitar.

Després va arribar la segona i tercera onada i, els sanitaris 
el que no ens expliquem és, sabent com funciona el virus, 
perquè no es prenen les decisions polítiques necessàries 
perquè açò s’acabe. En aquests moments, l’Hospital de la 
Plana té 8 plantes i 5 estan destinades íntegrament per a 
la covid, però és que els malalts no covid també existeixen. 
No podem suspendre les consultes externes de cirurgia. 
De moment, no s’estan retardant les operacions urgents 
oncològiques i d’altres patologies, però sí que es demoren 
un altre tipus de proves que també afecten la nostra salut i 
la nostra qualitat de vida. A més, un dels aspectes que ens 
ha portat la covid i que no m’agrada res, i m’afecta perquè 
pense que no s’hauria de fer així, és l’atenció telefònica. 
Segurament hi ha moltes disciplines que es puguen atendre 
amb atenció telefònica, però la medicina és veure els ulls 
del pacient, interactuar amb ell, intentar comprendre’l, 
tocar-lo, palpar-lo, auscultar-lo i veure com estan, i això en 
una conversa telefònica no pots captar aquests detalls.

Foto: elperiodico.com
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Per a superar aquesta malaltia, la gran esperança és 
la vacuna. El problema és que no ens estan arribant les 
suficients. La capacitat per a vacunar la tenim i és fàcil 
d’organitzar. En aquest país, en cada campanya de la 
grip es vacunen en dos mesos 14 milions de persones. 
No és un problema d’organització, és un problema de 
subministrament, i de tindre clar el protocol i l’ordre a 
seguir per a vacunar tota la població. Jo tinc una fe cega 
en la vacuna, fins que comencem la vacunació l’únic 
que  fem és protegir-nos de la malaltia, i ara, en vacunar-
nos, el que fem és atacar la malaltia. Per primera vegada, 
estem lluitant contra ella. Nosaltres ja estem tot el personal 
sanitari vacunat amb les dues dosis i a penes hi ha efectes 
secundaris. Alguns han tingut un poc de febra, però és una 
cosa normal que et pot passar en vacunar-te de qualsevol 
malaltia. Recomanem a tots que estiguen tranquils i que no 
tinguen por de vacunar-se perquè l’única solució a aquesta 
pandèmia és la vacuna.

Salvador Doménech .  
 
Javier  Reyes  va ser faller de la nostra comissió 
durant diversos anys. Treballa de metge en el punt 
d’atenció continuada de Campanar, on també és 
el coordinador d’urgències.  Javier  ens conta al 
final de desembre, abans de començar la tercera 
onada, com ha afectat al seu treball diari la  covid 19. 
 
En el punt d’atenció continuada de Campanar, atenem 
les urgències a demanda en l’àrea de salut de l’antic 
Hospital La Fe de Campanar. Al centre fem la primera 
atenció i, si el pacient ho necessita per tractar-se 
d’urgències greus, el derivem al nou Hospital La Fe. 

Quan van aparéixer els primers casos a Espanya, allà pel 
mes de febrer de 2020, el que hi havia era, sobretot, molta 
confusió. No es disposava d’informació de com tractar les 
persones que emmalaltien i de com evitar la propagació 
del virus, pràcticament cada 2-3 dies hi havia ordres del 
Ministeri que indicaven els protocols a seguir, que variaven 
a mesura que es coneixien més dades del virus. En aquell 
moment tampoc teníem el material adequat, no teníem 
equips de protecció, ulleres, viseres i altres materials que 
utilitzem ara. El material que hi havia era insuficient i, durant 
aquelles primeres setmanes, vàrem rebre material de la 
gent que el donava: viseres que es feien amb impressores 
3D i acetat, màscares de tela, guants que donaven clíniques 
veterinàries i altres sectors relacionats amb la salut, etc

També vam tindre problemes de personal. A l’inici de la 
pandèmia va haver-hi quatre baixes: dues persones en 
quarantena per contacte amb pacients infectats per la 
covid i altres dos companys que van passar la malaltia: 
un va estar ingressat per pneumònia per la covid i un altre 
confinat al seu domicili. Això ens va obligar a doblar torns 
per a cobrir les baixes... Per fortuna, poques setmanes 
després van reforçar la plantilla amb tres metges més.

La veritat és que en la primera onada va ser tot un 
desconcert, estàvem desprevinguts en tots els sentits: la 
poca informació que es tenia, la falta de mitjans, els canvis 
de protocols... No teníem manera de diferenciar el que venia 
per una grip, un refredat, o un possible cas de covid. Tot era 
caòtic. Els pacients venien espantats. 

Afortunadament ara sabem més del virus, tenim el material 
adequat i podem protegir-nos tant el personal sanitari com 
la resta de la ciutadania.
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Quant a la incidència en la segona onada, hem vist més 
quantitat de persones contagiades, però la impressió és 
que han sigut casos menys greus que en la primera onada, 
en la qual va haver-hi més pneumònies i persones derivades 
a urgències hospitalàries amb problemes respiratoris de 
major gravetat. 

Les millores en el servei del nostre centre realitzades durant 
la pandèmia han sigut el contracte de metges de reforç 
covid per part de l’Administració, el desenvolupament 
de protocols d’actuació, un circuit de pacients dins del 
centre, restriccions d’aforament i normes sanitàries per a 
tractar d’evitar la propagació. Disposem de mètodes de 
determinació, les proves PCR i els tests ràpids d’antígens, 
que ens indiquen amb seguretat les persones contagiades, 
i una altra sèrie de mesures com els equips d’infermeria 
que durant els festius que no obrin els centres de salut es 
dediquen a contactar amb potencials pacients covid des 
de l’hospital covid situat en l’antiga escola d’infermeria de 
Campanar. Des d’aquest centre es notifiquen als pacients 
els resultats positius de les PCR realitzades el dia previ, i 
també es comuniquen directament amb les primeres 
consultes de pacients simptomàtics per a donar les 
indicacions pertinents.

La meua impressió és que, en aquestes últimes setmanes 
prèvies a Nadal, ha augmentat significativament el 
nombre de proves realitzades i de positius notificats..., 
i en data de hui encara no hem notat la tercera 
onada que es preveu que siga pitjor que la segona. 
Fins que la vacuna no es generalitze i hi haja un sentit de 
responsabilitat generalitzat, no millorarem aquesta situació. 

Almenys ara ja sabem al que ens enfrontem. Després de 
l’estiu i sobretot ara, durant les festes nadalenques, s’ha vist 
una relaxació per part de la població que ens pot portar a 
un repunt de casos.

Desafortunadament en data de 25 de gener em trobe 
revisant aquestes línies en plena tercera onada de la 
pandèmia. les festes nadalenques i les nombroses relacions 
socials d’aquestes dates ens han portat a una pèrdua de 
control en la propagació del virus, amb milers de contagis i 
les unitats de vigilància intensiva del nostre hospital a punt 
del col·lapse. Cuideu-vos.

Javier Reyes Balaguer.  
 
En aquest cas, el nostre faller José Antonio Pérez 
també treballa en el sector sanitari, però en el seu 
cas, no és personal sanitari, treballa en la indústria 
farmacèutica com  Area  Manager  East, en la 
farmacèutica Aurovitas Generics, i ens explicarà com ha 
afectat el seu sector aquesta pandèmia.

La meua funció habitual és tant la gestió de l’equip de 
comercials com la supervisió del subministrament de 
fàrmacs a farmàcies, hospitals, magatzems reguladors 
de medicaments, presons, mútues de la zona de llevant. 
Una part del treball és estar en contacte amb els nostres 
clients amb visites presencials per a poder oferir els 
nostres productes i atendre les necessitats de cada 
client. Normalment el meu lloc de treball requereix 
visites a les diferents comunitats autònomes que 
gestione, i l’estada durant 2-3 dies a la setmana en les 
oficines centrals de la companyia que estan a Madrid. 
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A partir de la declaració de l’estat d’alarma, se’ns comunica, 
igual que a moltes altres empreses, que passem a la 
modalitat de teletreball. Per tant, a partir d’aquell moment, 
s’anul·len totes les visites als clients i les reunions habituals 
en les diferents zones i en les oficines centrals. Una 
vegada finalitzat el confinament, en treballar en el sector 
farmacèutic i, per tant, ser activitat essencial, ja podíem 
desplaçar-nos a visitar als clients. Però ens trobem amb 
un nou escenari, les farmàcies comencen a treballar amb 
cita prèvia i amb limitació d’aforament, encara que la gran 
majoria no vol la visita presencial i prefereixen l’atenció 
telefònica a proveïdors per a evitar al màxim el contacte

Aquesta situació complica el nostre treball, ja que aquest 
no consisteix només en la reposició dels medicaments que 
necessiten, sinó que a més mantenim als nostres clients 
informats i actualitzats dels nous fàrmacs llançats per la 
companyia i formem a l’equip sanitari perquè també els 
coneguen. Va ser un moment de confusió i d’adaptació del 
nostre treball a les noves condicions imposades per motiu 
de la pandèmia. Actualment ja ens hem adaptat a aquests 
canvis, tenim instaurada una nova rutina i hem concretat 
amb cada client la forma de contacte: presencial amb cita 
prèvia, i evidentment complint amb totes les mesures de 
seguretat, màscara, distància, etc., o bé cita telefònica. 
 
Totes aquestes circumstàncies també han alterat la 
distribució del mercat, ja que moltes farmàcies el que 
han fet ha sigut reduir els seus proveïdors, de manera 
que ara només compren als laboratoris amb els quals 
més treballaven i han deixat de comprar als que menys. 
Això ha provocat que s’encollisca el mercat, de manera 
que, si estaves entre els principals proveïdors d’una 

farmàcia, ara li vens més productes, però d’altra banda 
has deixat de vendre a les farmàcies en què no estaves de  
principal proveïdor.

Les farmàcies, en ser un servei essencial, han estat sempre 
obertes i no van tancar durant la pandèmia, i malgrat la 
percepció que es puga tindre, sobretot pel tema de les 
cues a la porta, que realment han vingut provocades per 
les restriccions d’aforament, el consum, igual que en molts 
altres sectors de l’economia, també ha baixat d’una manera 
destacada. Sí que va haver-hi un moment a la fi de març, 
principi d’abril, que el consum es va disparar. Però no va 
ser perquè pujara la demanda de medicaments, va ser un 
efecte acumulació per por d’un desproveïment. Va succeir 
el mateix que amb el paper higiènic en els supermercats, la 
gent va comprar de més i, posteriorment, ja no va comprar 
fins que va consumir el que tenia acumulat, per tant, els 
mesos següents van ser de molt poc consum

Un fet destacable que observem durant els mesos que 
vam estar confinats va ser l’augment del consum en la 
farmàcia rural. Aquestes farmàcies són les de pobles 
xicotets i, en circumstàncies normals, solen perdre moltes 
vendes perquè els habitants aprofiten desplaçaments a 
poblacions majors per a comprar tot el que necessiten. En 
no poder  realitzar-se aquests desplaçaments, el consum 
en aquestes farmàcies va augmentar.

També va ocórrer al principi que, cada vegada que les 
autoritats sanitàries anomenaven que estaven utilitzant 
un medicament per a tractar la covid-19, es disparava la 
seua demanda i deixava el canal sense estoc, igual que va 
ocórrer amb guants, mascaretes i gels desinfectants.
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Les farmàcies de zones costaneres i de ciutats amb gran 
afluència de turistes han sigut les més afectades per la 
pandèmia. Durant aquest any s’han desplomat les seues 
vendes. En una visita a una farmàcia d’un aeroport, el 
farmacèutic em va contar que el dia anterior havia venut 
únicament 3 paquets de xicles a empleats de l’aeroport, la 
qual cosa es va traduir en una caixa de 3 €. En destinacions 
com Balears, el mercat s’ha afonat literalment pel fet que 
una part important del consum procedia dels turistes, 
sobretot dels internacionals, ja que a Espanya està regulat 
el preu dels medicaments i és el més baix de tot Europa, i hi 
ha moltíssims turistes que, quan vénen a Espanya, aprofiten 
i tornen al seu país amb un bon apilament de medicaments

Malgrat aquesta disminució del consum, podria donar-
se el cas que algun medicament determinat puga tindre 
problemes de subministrament durant un breu període de 
temps mentre es reajusta la seua fabricació, ja que molts 
laboratoris han canviat els seus sistemes de producció per 
a preparar les vacunes que tant necessitem. Així podrem 
aconseguir el màxim nombre al més prompte possible i 
l’anhelada immunitat de ramat com més prompte millor, 
que ens permetrà fer una vida el més normal possible

Aquesta pandèmia ens ha portat a tots uns nous hàbits, 
que segurament es quedaran amb nosaltres durant molt 
de temps: la higiene de mans, el distanciament social, que 

tant ens costa complir pel nostre caràcter als espanyols, i 
com no, la mascareta, una nova mesura de protecció que 
fins ara no utilitzàvem i que no sols ens protegeix de la 
covid-19, sinó també d’altres malalties que contraiem per 
via respiratòria, com la grip i una altra sèrie de patologies 
que en aquesta tardor i el que portem d’hivern, s’han vist 
reduïdes d’una manera substancial, de manera que el 
consum dels medicaments que s’utilitzen per a tractar-les, 
també han caigut en picat.

Mentre esperem aquesta anhelada normalitat per a gaudir de 
les nostres magnífiques festes josefines, delectar-nos amb 
tot el que ens agrada fer i, per descomptat, tornar a reunir-
nos amb els nostres familiars i amics. Cuideu-vos molt! 
 
José Antonio Pérez Domínguez.  
 
Merxe és auxiliar d’infermeria i treballa al centre de salut 
d’Albal des de fa sis anys, és fallera de la nostra comissió 
i vicepresidenta de protocol. Li agrada molt treballar i es 
desviu pel seu treball com també li encanten les falles, 
i amb la col·laboració de la seua companya Esther que 
també és auxiliar d’infermeria al centre de salut d’Albal 
des de fa 4 anys, ens han volgut contar com ha sigut per a 
elles i els seus companys i companyes aquesta situació:

A la primera onada ens va vindre tot de sobte, no enteníem 
res i era tot desconegut per a nosaltres. No teníem el material 
adequat per poder tractar als pacients i vam anar buscant 
informació sobre com actuar i de l’Èbola vam traure les 
mascaretes i les bates quirúrgiques per eixir del pas i poder 
continuar fent la nostra feina dins del possible. Les normes 
eren molt contradictòries i cada dia canviaven i la gent al 
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principi estava molt espantada, va agafar por i no venien al 
centre de salut ni tan sols per fer-se les analítiques.

Com ningú ens donava indicacions de què fer, vam haver de 
canviar la nostra forma de treballar i vam decidir telefonar 
als pacients per confirmar si venien a fer-se l’analítica 
o no i sols venien els qui eren citats per un especialista. 
Vam habilitar un lloc on reubicar als pacients amb algun 
símptoma de covid encara que no estaven clars els 
símptomes i desprès calia fer una desinfecció a fons. Era 
tot un caos.

Després, des de direcció van començar a enviar-nos 
els  EPIS  i cada setmana aplegaven els encàrrecs i havies 
de revisar-los, contar la quantitat de cada material perquè 
havíem de dur un control de què es gastava i guardar-ho tot.

La feina presencial va disminuir prou, per no dir quasi 
tota, per la por dels i les pacients i va augmentar la feina 
a distància, començarem a telefonar als pacients per a 
veure com estaven, havíem d’anar tots a una i coordinar-
nos, ja que no hi havia prou telèfons per a tothom. També 
van canviar la forma de les receptes, primer els metges ho 
deixaven a l’aparador i després ja anaves directament a la 
farmàcia amb el SIP.

Al principi de la pandèmia, tot eren aplaudiments que moltes 
vegades ens emocionaven molt i ens donaven forces per a 
continuar treballant i lluitant perquè era un estres constant, 
ja que era tot molt desconegut i incompressible per a 
tot el món, i molts pacients ens feien gorros molt bonics 
i ens feien pantalles protectores per a poder treballar 
millor, als que estem molt agraïts pels seus detalls. 

Però quan va rebaixar un poc el nombre de contagis i es va 
calmar un poc la cosa, la gent va perdre la por i va començar a 
eixir, venien per qualsevol cosa per mínima que fora perquè 
es pensaven que tot seria normal com abans i que podrien 
entrar tots al centre i en veure que vam haver de fer un 
triatge perquè pogueren ser atesos, van començar a dir que 
no volíem atendre’ls, que no teníem ganes de treballar, que 
no els agafàvem el telèfon, i cada dia era un estres enorme 
perquè havies d’intentar tranquil·litzar-los a ells perquè tot 
açò no sobrepassara.

Vam haver de traslladar la recollida de mostres d’analítiques, 
orina, etc. al carrer i cridar-los d’un en un per a evitar 
aglomeracions, tampoc els pareixia bé i tot eren crítiques 
de que teníem por de contagiar-nos i per això els teníem 
fora com si tingueren la pesta, per tant vam haver de parlar 
amb l’ajuntament perquè ens posara uns tendals o carpes, 
ja que era estiu i feia molta calor perque els pacients 
estigueren fora esperant el seu torn.

Allò que la gent no sap, és que els telèfons no paraven de 
sonar, el personal de l’aparador ja no donava més de si, 
sols tenien dues mans, el personal d’infermeria i auxiliars 
estàvem esgotats físicament i mental de tot l’esforç que 
estàvem fent i sobretot per intentar calmar als pacients i 
haver d’aguantar les seues males formes i males paraules. A 
mesura que anava passant el temps, el nivell de nerviosisme 
dels pacients era pitjor i havies d’intervenir entre els 
pacients i els metges.

Al mes d’agost a la nostra feina es van sumar les proves 
de PCR, proves de les quals no estàvem informats ni ens 
havien explicat com es feien, per tant ens vam haver de 
buscar la vida i aprendre pel nostre compte.
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M’agradaria contar-vos un poc més, però a setembre 
vaig patir un accident laboral i vaig haver d’estar de baixa. 
Però puc dir-vos que en eixa situació, que sentia molta 
impotència de no poder ajudar als meus companys i 
companyes, de veure tot el que estava passant i no podia 
fer res per a llevar-los un poc de feina, ja que va augmentar 
el ritme de les PCR i en feien unes 150 al dia, a més de tot 
el treball que hi haviahabitualment, per no poder consolar 
i calmar als pacients i això em donava molta impotència. 
Ningú enteníem res perquè cada dia canviaven els protocols, 
nosaltres ja no sabíem com actuar i ho férem de la millor 
manera que vam saber, amb esperança i en equip.

Merxe Monfort Pons.  
 
Mònica és fallera de la nostra comissió des de ben 
menuda i té un amor incondicional per les falles com per 
la seua professió. Ella es Auxiliar d’infermeria i ha volgut 
col·laborar contant-nos la seua experiència durant 
aquesta pandèmia: 

Incertesa, por, desconeixement, tristor, nostàlgia, 
cansament, ... són algunes de les paraules que millor poden 
descriure aquesta pandèmia.

L’any 2020 era molt important per a mi, ja que era Fallera 
Major del meu poble i a tan sols uns dies de la gran setmana 
que tant estàvem esperant tots els fallers ens arriba la notícia 
que tant ens va parar el cor a tots: les falles és cancel·laven. 
Recorde que vaig anar a una entrevista de televisió amb 
altres falleres majors i ens van preguntar que pensàvem 
sobre aquest tema i totes convençudes vam dir que de 

segur que no es cancel·larien les falles que segur que seria 
com una grip, pobres il·luses...

A l’inici d’aquest virus, jo treballava a l’Hospital de la Ribera 
a la sala de psiquiatria des de feia dos anys. Els pacients 
de psiquiatria moltes vegades no comprenen les coses i 
aquesta vegada era una d’elles, no comprenien per què els 
seus familiars d’un dia a altre no podien vindre a visitar-los, 
perquè havien de dur la mascareta, perquè no podien estar 
tots junts com sempre han estat, i he de dir que aquests 
pacients necessiten molta atenció i afecte i aquesta 
situació ens va impedir tindre el contacte que es mereixen.

Era tot tan desconegut per a nosaltres, no sabíem com 
havíem d’actuar quan ingressava un pacient, no teníem el 
material adequat, mascaretes quirúrgiques les contades i 
una per treballador, s’acabaven els guants, els desinfectants, 
les mascaretes, no podíem treballar bé i teníem molta por 
per contagiar als pacients, ja que ells estaven dins de la 
sala i els únics que podríem contagiar-los erem nosaltres 
que veníem de fora. Ningú ens havia explicat com teníem 
que vestir-nos amb els EPIS ni res, i vam haver de buscar-se 
la vida, investigant pel nostre compte i aprenent i buscant 
solucions per nosaltres mateixos.

He de dir que durant la primera ona, dins del mal, allí en 
psiquiatria hem estat mitjanament bé, ja que estàvem 
dins de la sala i no teníem molt de contacte amb l’exterior, 
però vam haver de canviar la manera de treballar, quan a 
la sèptima planta començaren a ingressar  als covid. Els 
pacients de normal eixien a passejar justament per la porta 
que està davant de la sèptima, i per tal de no contagiar-los 
van decidir que no podien eixir, nosaltres ens vam posar 
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en contra, ja que són persones que necessiten distraure’s 
per a no pensar i era l’única eixida que tenien.. per tant van 
acceptar i fer una porta dins de la sala que donava a un 
raconet amb un poc d’aire i així poder eixir.

A principi de l’estiu, pareixia que la cosa s’havia tranquil·litzat 
un poc i la gent va perdre la por, va començar a eixir, a fer 
festes, a ajuntar-se més dels que podien i això havia de 
tindre algunes conseqüències...

A juliol em cridaren de l’Hospital  IMED  per a treballar en 
quiròfan i vaig decidir estar treballant als dos llocs, ja que 
durant el mes de juliol i agost estava més calmada la cosa... 
però a finals d’agost, em vaig haver de decantar per un dels 
dos, perquè la feina estava augmentant, cada vegada i hi 
havia més operacions i em vaig quedar al IMED.

Des de setembre fins gener, hi havia molta feina, la manera 
de treballar havia canviat,  teníem que  revisar les PCR 
que foren negatives, si no hi havia resultat  havíem  de 
cancel·larl’operació, si venia alguna Cesarea covid o alguna 
operació urgent covid, havíem d’adaptar el quiròfan i 
prendre les mesures de seguretat per poder operar, ningú 
ens havia explicat com devíem fer les coses ni vestir-nos ni 
desvestir-nos, hi havia moltes operacions, doblàvem torns 
entre els companys, dies seguits fent 14 hores, perquè no 
podien contractar a més personal. Moltes intervencions 
eren de traumatologia i cirurgia plàstica que solen ser 
llargues. No era normal, 160 operacions al dia sense poder 
descansar ni un segon, ni beure ni menjar. Estàvem esgotats 
físicament i mental.

Va arribar l’ansietat i l’estres a les nostres vides, si de normal 
ja és estressant treballar en un quiròfan amb aquesta 

situació era el triple. A poc a poc la situació anava empitjorant 
i les festes de Nadal havien de passar factura, a febrer va arribar 
el caos. A poc a poc els quiròfans anaven desapareguent, 
sols operacions urgents i això significava una cosa: 
la covid estava descontrolant-se i efectivament. 
Vam haver de fer grups a les plantilles i cada grup estaria 

una setmana a un lloc, Quiròfan, URPA o UCI. Molts de 
nosaltres mai havíem estat en l’UCI, era tot desconegut 
per a nosaltres, però necessitaven reforç i sense cap por 
anàrem per totes.

A tota eixa gent que es pensa que el virus és mentida, 
els convide que vegen per una finestreta l’esforç que du 
treballar en un hospital, en l’UCI, veure com has d’elegir a qui 
salves i a qui no, veure com la gent es mor assoles, sense 
poder veure als familiars, sols amb companyia nostra, veure 
a persones joves intubades, amb respiració mecanitzada, 
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que no poden ni parlar, és molt trist i mentrestant hi ha gent 
que segueix pensant que açò és mentida.

Tota la gent que ha estat treballant fent front a la covid, de 
tots els sectors però en especial a la meua rama sanitària, 
infermeres, auxiliars, metges, zeladors, administratius, i 
sobretot el personal de neteja que esta molt infravalorat, 
per a mi, sou uns herois!

Vull conscienciar a la gent que té tantes ganes que tot siga 
com fa tres anys, tot el món vol tornar al 2019, tot el món 
vol abrasar i besar als seus, anar a algun bar amb els seus 
amics, i celebrar les falles però si no som conscients i ens 
respectem no ho aconseguirem en molt de temps.

El món necessitava una pausa per a descansar i estic segura 
que molt prompte tornarem a estar tots junts i celebrant 
les nostres volgudes falles!

Mònica Rubio Monfort.  
 

Alícia és fallera de la nostra comissió i treballa 
d’auxiliar d’infermeria a l’Hospital General al 
servei d’UCI, així ens conta la seua experiència: 
 
La veritat és que en la primera ona ho vaig passar molt 
mal, perquè al principi no tenia experiència en auxiliar 
d’infermeria i menys en UCI. Vaig arribar a patir 2 atacs 
d’ansietat. Les circumstàncies eren horroroses, el 
desconeixement i descontrol que hi havia, però sí que és de 
veres que vaig tindre molta sort d’estar treballant amb una 
de les meues millors amigues (Arantxa) i que els companys 
i companyes que tenia eren el millor. Vaig aprendre molt i 

va fer que m’enamorara de l’UCI. A poc a poc anava ficant-
se la situació al lloc, controlàvem millor cada vegada  el  
pacient covid. 

En aquesta segona ona no vaig tindre la sort de coincidir 
amb els mateixos companys i companyes, però sí que vaig 
caure amb bon grup de gent amb el qual també vaig estar 
molt a gust. Sí que és de veres que aquesta segona ona ha 
sigut molt més forta, ja que teníem moltes UCIS obertes i 
teníem pacients on mai ens pensaríem que tindríem, però 
com ja teníeml’experiència de la primera ona anava tot prou 
més fluid. Almenys per la part dels auxiliars.

Alícia Albert Vedreño.
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Arantxa és fallera de la nostra comissió. Treballa des 
de fa dos anys a l’Hospital General com a infermera, 
concretament a l’UCI i, igual que ens ha mostrat sempre 
el seu amor per les falles, ara vol mostrar-nos el seu 
amor per la seua professió i com han viscut, tant els seus 
companys com ella, aquesta pandèmia.

Aquesta situació ha sigut com les onades de la pandèmia, 
han anat oscil·lant. Al principi sentíem molta incertesa, molta 
por a contagiar-se, sobretot la gent que era més major com 
alguns companys meus que són més majors. Nosaltres els 
joves també teníem por però, per exemple, la por que jo 
sentia era més per poder contagiar els meus pares o els 
meus avis que a mi mateixa. Mai he tingut la percepció de 
por de contagiar-me jo.

Per a mi tot açò va començar el 14 de març. Començaren a 
ingressar els primers pacients crítics a l’UCI a l’hospital on 
treballe i vaig rebre una telefonada de la meua supervisora 
dient-me que es necessitava personal i allà que vaig anar!

Van ser dues setmanes molt dures, doblant torns amb molt 
de cansament fins que arribaren els companys nous de 
reforç que, a pesar que tenien moltes ganes de treballar, no 
tenien molta experiència en UCI, i és que infermeria no és 
com medicina, cosa que em pareix un error enorme, ja que 
hi ha molt poques especialitats de les quals infermeria en 
cures crítiques no existeix i he de dir que és un servei en 
què el personal ha d’estar molt qualificat, ja que un pacient 
crític és molt diferent de la resta de pacients pel que fa a 
cures d’infermeria. Va vindre personal molt jove però amb 
moltes ganes de treballar i se’ls va formar tal com vam 
poder i van ser de gran ajuda en la primera onada.

Es van obrir moltes UCI. En total 5. A l’Hospital General, per 
norma general, hi ha 30 llits per UCI i hi vam arribar fins a 
53 llits.

Després, amb l’arribada de l’estiu, van baixar el nombre 
de casos i el nivell d’incidència. Pareixia que tot havia 
passat i això va ser un error, ja que tot el món es va confiar. 
Començàrem a eixir al carrer i, encara que amb cert temor, 
vam començar a fer una vida mitjanament normal i sempre 
amb les mesures de protecció, sobretot nosaltres, el 
personal sanitari que estàvem més conscienciats.

A mitjan agost van tornar els casos a l’UCI. Aquesta 
vegada va ser més amb comptagotes, no va ser el boom 
de la primera vegada però, en aquesta segona onada al 
novembre, vam tindre un repunt important, tanmateix ara ja 
no comptàvem amb el personal de reforç. Aquest personal 
que ho va donar tot va ser maltractat. Es van formar en 
UCI i van ser acomiadats perquè la pressió assistencial va 
disminuir i no van comptar amb ells. Ara el que passa és que 
estem molt cansats, tant físicament com psicològicament, 
i no som suficient personal. Infermeria, auxiliars, zeladors, 
metges, personal de neteja... estem cansats i abatuts 
psicològicament perquè no li vegem eixida a açò.

També he de dir que un pilar fonamental en tot açò han sigut 
els companys i companyes. Quan un queia l’altre l’intentava 
alçar amb missatges d’ànim, «Vinga que podem amb açò!» I 
quan es va dir que la vacuna arribaria prompte, va ser com 
una llum al final del túnel per a nosaltres. És l’esperança que 
tenim, que la vacuna funcione. Creguem en això totalment i 
esperem que arribe en aquests mesos. Gener i febrer estan 
sent els pitjors de tota la pandèmia perquè estem menys 
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motivats i més cansats, sobretot enfadats amb la societat, 
amb els polítics, amb les direccions dels hospitals. Però bé, 
ací continuem al peu del canó donant el millor de nosaltres 
i intentant que a tot el món li arriben unes atencions de 
qualitat i conscienciant els nostres al·legats que es vacunen 
perquè la vacuna és eficaç i segura.

I, per finalitzar, m’agradaria afegir que, personalment, el que 
pitjor he dut és que la gent es morira sola. Ha sigut molt 
dur veure com la gent no podia acomiadar-se. Sí que és de 
veres que ara hi ha més consciència i la gent està podent 
acomiadant-se, però en la primera onada va morir molta 
gent acompanyada per nosaltres, pel personal. Vam ser el 
seu últim alé i la veritat és que va ser molt dur veure com 
una persona es moria i no tenia ni el dret d’acomiadar-se. 
Açò, des del meu punt de vista, ha sigut el més dur de veure 
i també que s’ha normalitzat que últimament hi ha molts 
casos i s’estan morint 200-300 persones al dia. És com si 
un avió s’estavellara cada dia i a la gent li fera igual. Hi ha 
tanta informació sobre el coronavirus que hem normalitzat 
aquestes xifres i em pareix una cosa abismal i molt fort. No 
podem deixar de ser humans.

Arantxa Cabañas Martínez.  

Cristina és membre de la nostra comissió, és infermera 
i treballa com a matrona. Ha volgut col·laborar amb 
nosaltres contant-nos un poc com han sigut els parts en 
temps de covid.

En un principi el sentiment que ens envaïa a tots era la 
por, la incertesa, el no tindre quasi informació del que 

estava passant i del que era aquesta malaltia. Ha sigut un 
any dur, el temor d’aplegar a casa i contagiar a algun ser 
volgut era una de les pitjors sensacions que donava molt 
d’estres psicològic.

El treball en paritoris ha sigut complicat, no estàvem al 
camp de batalla principal, però hem hagut de treballar en 
altres condicions a  les qual  no estàvem acostumats. Ha 
sigut molt dur com en un moment tan especial i bonic s’ha 
quedat moltes vegades en un moment tan fred. Nosaltres 
no imaginàvem el nostre treball sense donar la mà, sense 
sestar al peu per a acompanyar-les sempre que ho 
necessitaven, sense donar un massatge, sense recolzar les 
nosaltres mans en les seues panxes, sense un SOMRIURE

Te n’anaves a casa amb una sensació molt estranya, 
veient situacions molt difícils, dones parint fent esforços 
sobrenaturals amb una mascareta o fent-ho assoles 
perquè els seus acompanyants eren positius. Pacients que 
si et tornen a veure no et reconeixerien, perquè les atenien 
al part algú disfressat literalment.

Crec que han sigut uns moments molt durs de viure i 
diferents de com ho esperàvem tant per a nosaltres com 
per a les dones que amb por anaven a tindre al seu fill 
amb incertesa de si estarà bé pel virus.

Aquest treball és sobretot tacte  i empatia, veure somriures, 
llàgrimes  de felicitat i amb aquest virus tot  això  que son 
moment que recordaríem per a sempre com un dels millors 
i  més  feliços, sobretot les mares, serà un record fred i  
amb por.

Cristina Moreno Rodenas.   
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Carolina és des de ben menuda fallera de la nostra 
comissió i sempre ens ha  transmès  la passió per la 
seua professió com també per les falles. Es Infermera i 
té un màster d’urgències i emergències. Ha format part 
del’equip de llibret durant alguns anys, però per falta 
de temps pel seu treball i estudis ho va haver de deixar 
un poc de costat i aquest any no ha volgut fallar en la 
col·laboració del que més li agrada, la sanitat i les falles, 
així ens conta la seua experiencia:

Estàvem a l’inici de falles. Jo havia aconseguit arreglar-me 
els torns per a tindre quasi dues setmanes lliures. Portava 
plorant-li als meus companys i supervisores  2  mesos. 
Estàvem ací ja. Una setmana abans havia sigut la 
cavalcada i recorde perfectament la conversació amb les 
meues amigues anant a Consum mentre ens intentàvem 
convéncer: “Només seran un o dos casos”. Jo mateix, anava 

disfressada amb un missatge irònic sobre el tema del 
Coronavirus. Les meues amigues i jo bromejàvem amb una 
cançó, la cantàvem durant tot el dia, sense saber que una 
setmana després estaríem tancades a casa.

Com a ciutadana jo també he sentit molta confusió amb tota 
la informació contradictòria que rebia, però interiorment jo 
ja veia coses que no m’agradaven. De fet, no vaig anar a 
cap mascletà, ni tan sols a la Cridà, ja que tanta aglomeració 
em creava certa desconfiança. Era 8 de març,  portàvem 
un mes organitzant aquell primer i últim esmorzar, menys 
mal que va vindre una xaranga i la poguérem gaudir, perquè 
cap de nosaltres s’esperava que foral’última, fins a saber 
quant. El grup de WhatsApp tirava fum amb «memes” del 
Coronavirus, organitzant tots els sopars, tots els combois 
que venien i recorde com si fóra ahir, estar treballant, llegir 
el grup i quedar-me blanca: Es cancel·len les Falles.

COM?! Els meus companys i companyes d’aquell dia no 
tenen pagat el torn d’aguantar la meua plorera. Com podia 
ser això? Em quedí en estat de  shock, però després de 
viure tot el que he viscut aquest any, entenc la decisió 
que es va prendre. Estat d’alarma. COM?! La vida de tots 
i totes nosaltres va canviar en qüestió de 24 hores. Ja 
no podíem quedar a prendre un café, ja no podíem eixir, 
estava tot tancat. La falla tingué la iniciativa de penjar els 
nostres mocadors al balcó com a senyal de: TORNAREM. 
Els meus encara estan, fins que no tornem de veritat no 
els  vaig a llevar. El carrer estava buit. Cada vegada que 
anava a treballar i em parava la Policia havia d’ensenyar-los 
un justificant. Tots els treballs o quasi tots es paralitzaren. 
Jo em sentia afortunada, de veritat que admire a tota la 
gent que s’ha hagut de quedar a casa.
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De sobte, els hospitals comencen a quedar-se sense 
personal, comencen a augmentar els casos. A l’hospital 
al qual jo treballava no hi havien casos, però em cridaven 
d’altres hospitals. Al principi em feia por, no sabia què fer. 
Podia haver-me quedat allí, sense el risc d’exposar a la 
meua família i damunt amb el plus de poder eixir de ma 
casa, sociabilitzant amb els meus companys, però la meua 
consciència no s’haguera quedat tranquil·la. Em cridaren 
d’un hospital, al qual jo portava molt de temps volent entrar, 
i del servei del qual jo m’havia especialitzat: urgències. Però 
espera, allí anava a tindre pacients amb Covid, i tampoc 
podia deixar tirat a l’altre hospital. Així que vaig prendre la 
decisió d’anar-me’n a viure a casa d’altra amiga infermera 
per a no ficar en perill els meus pares, i continuar treballant 
als dos llocs. Comencí amb moltes ganes, però les coses 
anaven complicant-se a poc a poc. Entrar a un servei 
tan específic en plena pandèmia, lluny de la teua família i 
amistats i damunt multiplicar hores per dos és molt dur. 
Feia malabars per poder adaptar-me els torns. I damunt, 
a urgències cada vegada venia més gent malalta. Estàvem 
saturats. En la primera onada, la gent sí que va entendre 
el missatge de no anar a l’hospital per qualsevol cosa. Els 
torns sols eren roïns si et tocava en zona Covid. Els torns 
allí són de 12 hores i ens partíem 6 hores en la zona “neta” 
i 6  hores en zona Covid.  Pel  que ens passàvem 6 hores 
sense poder llevar-nosl’EPI.

Quan eixíem, teníem marques per tota la cara, ens 
dutxàvem i a la zona neta. Recorde aplegar cada dia trista 
a casa. Ja no era la saturació, era la incertesa dels pacients 
de no saber que els passava, per què s’ofegaven o per 
què no els baixava la febra, era la impotència de no poder 

donar una explicació, ja que per a nosaltres també era una  
malaltia desconeguda

De sobte, comencen a suspendre cirurgies, a convertir totes 
les plantes a Covid, a habilitar UCIS perquè estaven els llits 
plens. A urgències teníem pacients complicats, amb moltes 
bombes de medicació i amb ventilació mecànica per poder 
respirar. Era molt trist. Amb els pacients aguts intentàvem 
donar-los el màxim afecte amb missatges als cascos dels 
nostres noms, fent videocridades amb familiars perque es 
quedaren tranquils i donant-los tota la força i ànims que 
necessitaven. No podíem més, estàvem esgotats, però la 
confiança de la gent amb nosaltres ens donava les forces 
suficients per poder continuar. Però les coses continuaven 
complicant-se. Començaven a ficar-se companys malalts, 
les complicacions en persones joves cada dia eren majors. 
La por augmentava. Abril va ser el pitjor mes. Jo em prenia la 
temperatura cada vegada que aplegava a casa i els feia als 
meus pares que m’enviaren una foto de la seua. Jo no veia 
la llum per cap lloc. Estava a l’hospital amb Covid, aplegava 
a casa  encenia  la televisió i Covid, obria el WhatsApp o 
qualsevol xarxa social i Covid. Estava saturada. Vaig decidir 
no llegir notícies, no veure  cap  programa, quan aplegava 
a casa veia qualsevol sèrie de Netflix i anaven passant  
els dies.

A poc a poc, gràcies a les restriccions i al gran esforç i 
conscienciació de la gent començàrem a veure un poc de 
llum al final del túnel. Ja no consultava tanta gent l’hospital 
amb símptomes compatibles, les UCIS anaven buidant-se 
amb gent que millorava i tornava a planta, o amb gent que 
per desgràcia no guanyà la batalla. Des d’ací vull manar una 
abraçada a totes aquelles famílies que han perdut familiars 
amb Coronavirus.

4vol.
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Els sanitaris hem donat el 200%, però el dolor real el 
sentiu vosaltres. I  de repent  comença la desescalada, 
a poc a poc ens lleven restriccions. De sobte tots som 
esportistes professionals, ens encanta eixir a córrer, amb la 
conseqüència de les lesions augmentades que van acudir a 
urgències eixes setmanes. Comencen a omplir-se els bars 
sense cap mida, distància i amb taules plenes. La culpa no 
la té l’amo o ama del bar, hi ha llocs amb molt bona iniciativa, 
amb cartes virtuals, espais adaptats i separats, neteja 
constant, etc. La culpa la té la gent que s’ha conscienciat 
poc. Festes clandestines, ara vaig ací i allà. Perdona? Jo 
encara no havia ni vist els meus pares!

I sense adonar-nos, la segona onada. Però aquesta vegada 
va ser diferent. Aquesta vegada s’ajuntaren mals torns en 
la zona “neta” per la gent que no va consultar a la primera 
i per les complicacions de  malalties  cròniques que no 
es podien  tractar  amb normalitat i en la zona Covid. La 
veritat és que ens pillà a tothom més desmotivat. Havíem 
de portar l’EPI en agost, mentre fora feia una temperatura 
de 40ºC. Cada vegada havien més casos altra vegada, però 
ara amb més exigències.

 - Pacient: Vinc a fer-me una PCR perquè el meu veí ha 
donat positiu i me’l vaig creuar l’altre dia. 
- Jo: Com?  
 
- Pacient: Vinc a fer-me una PCR perquè he compartit 
cigarret amb una que ha resultat ser positiu. 
- Jo:  Però tens símptomes?  
 
- Pacient: Vinc a fer-me una PCR perquè l’altre 
dia érem molts a un aniversari i han eixit 4 positius. 
- Jo:: Què no heu entés?  
I així podria contar mil batalletes més.

Porte un any  treballant amb pacients amb Coronavirus. 
M’han fet moltes proves als hospitals, i fins ara (que estic 
vacuna ja) nol’he passat. Hi ha moltíssima gent que està 
complint amb les mesures a la perfecció, que han entés el 
missatge que els manem, que es cuiden i cuiden dels seus, 
però altra que per a res. Parle de joves i no tan joves, de gent 
amb càrrecs i sense càrrec, de gent de dalt i de gent de 
baix. Aquest virus no entén d’edat, sexe o condició. Tothom 
tenim les mateixes possibilitats amb la diferència que uns 
acabaran pitjor que altres. I amb tant  esgotament  físic i 
mental, al final vaig haver de prendre la decisió de deixar-
me un dels dos llocs. Vaig decidir quedar-me a urgències, 
amb tot el dolor d’haver de  deixar-me un hospital que 
m’havia tractat com una reina i on havia trobat a amistats 
de veritat i on continuava sense haver-hi Covid. Estava ja 
més tranquil·la, amb més temps per a poder dedicar-me 
a mi i a la meua família, amb temps per a poder compatir 
amb la gent més propera. Pareixia que tornava a veure la 
llum al final del túnel.

Però algunes experts i expertes ja començaven a parlar 
d’una tercera onada. Les urgències amb malalties típiques 
de l’hivern han estat més mogudes. La gent que li ha perdut 
la por ha tornat a consultar-les per coses que  es  poden 
solucionar amb el metge d’Atenció Primària i la Covid s’ha 
mantingut permanent. Fins que el que va aplegar no va ser 
una onada, va ser un tsunami. El que he viscut durant el 
mes de gener d’enguany ha  sigut  inexplicable. No tindria 
línies suficients per a redactar els dies. No donàvem 
abast, no deixava d’entrar gent, de complicar-se positius 
confirmats, de caure companys i companyes, de no trobar 
a substitucions, de doblar torns... Ha estat devastador. No 
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teníem espai físic per a ubicar-los. Altra vegada tot l’hospital 
de Covid.

Comparat amb març del 2020 ha  sigut  deu vegades 
pitjor, i això que ara sabíem al que ens enfrontàvem. Altra 
vegada gent amb pneumònies complicades. Mai érem prou 
infermers, auxiliars i metges per a afrontar un torn. Ara que 
pareix que la cosa estiga més calmada, vull oblidar eixos 
dies passats al’hospital, guardar-me›ls per a mi mateixa, 
però des d’ací manar un crit en nom de tots els meus 
companys i companyes de professió,  que  la gent siga 
conscient de la perillosat de saturar un hospital. Tothom vol 
tornar a la normalitat, jo la primera. Vull tornar a aquell 8 de 
març, a aquells balls a la carpa, a la vida sense mascareta, 
com tots i totes, però vull fer-ho amb la seguretat que ningú 
torna a xafar un hospital i  se  senta la paraula Covid. 
 
Carolina Cuenca Lence.

«No cal perdrel’optimisme»  
Per Inés Torondel Genís. 

Fernando Domínguez Montero, faller de la nostra comissió, 
amb tan sols 53 anys i sense cap patologia prèvia, es va 
contagiar de la covid-19. El que en  principi va pensar que 
podia ser una simple grip, es va convertir en 46 dies de 
total aïllament, dels quals va passar 15 a l’hospital ingressat 
greument. Va tindre els seus millors dies i els pitjors, però 
amb el seu optimisme, la seua força i les seues ganes de 
tornar a casa, va aconseguir guanyar la batalla. Hui dia, 
Fernando porta una vida totalment normal, igual que la 
portava abans de contagiar-se. També s’ha convertit en 
donant de plasma i ajuda a altres malalts de coronavirus a 
poder superar la malaltia.

Com va reaccionar en assabentar-se que tenia la covid? 
Quins van ser els primers símptomes que va sentir?

No vaig tindre una reacció concreta, al principi pensava que 
era una grip, però a poc a poc es va anar desenvolupant 
i els metges van descobrir que no. No em vaig espantar 
perquè en cap moment vaig pensar que podria arribar a 
complicar-se tant. Crec que em vaig poder contagiar entre 
els dies 11 i 19 de març, ja que van ser aquests dies  quan vaig 
començar a desenvolupar alguns dels primers símptomes. 
Primer, vaig perdre l’apetit, més tard va vindre la febre, el 
dolor corporal i d’ossos i, finalment, vaig acabar perdent 
el gust i l’olfacte. El metge em van receptar paracetamol, 
però la febre no baixava, continuava igual o pujava. Això 
era molt estrany i a partir d’aquell moment va ser quan 
vaig començar a sospitar que jo podia estar contagiat de  
la covid.

4vol.
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Quins van ser els moments més 
difícils mentre eres a l’hospital?

Va haver-hi un parell de dies de 
molta incertesa, la doctora passava 
als matins, s’acostava i em deia que 
estava pitjor que el dia anterior, i així 
diversos dies. Van haver de canviar-
me el tractament i em pujaven l’oxigen. 
Vaig arribar a estar 10 dies connectat 
a una màquina d’oxigen les 24 hores. 
Van ser dies molt preocupants perquè 
veia que la cosa en lloc de millorar, 
cada vegada empitjorava més.

A nivell psicològic, quina ha sigut la 
pitjor part?

Ho vaig passar pitjor per la meua dona 
i les meues filles que per mi mateix. 
Jo veia com estava, però els que no 
et veuen, com era el cas de la meua 
família, al cap i a la fi havien de fiar-
se de les paraules que li deien els 
metges, i que et diguen que el teu 
marit està cada vegada pitjor no és 
molt agradable. A nivell psicològic ho 
passava malament per això. A ma casa 
ho estaven passant igual o pitjor que 
jo, i això m’afectava molt.

Els dies que va passar a l’hospital va 
tindre por de no poder tornar a casa?

Sí, sobretot els dies que pitjor vaig estar. 
En aquell moment vaig pensar que el 
que haja de ser, serà; però que siga 
ja, siga per a bé o per a mal. Recorde 
que, quan per fi ja estava recuperat i 
fora de perill, vaig veure l’enterrador 
de Silla, que també es faller, i li vaig dir: 
«Vaig pensar que l’últim que veuria,  
series tu!»

Com va ser tornar a casa i no 
poder abraçar la seua dona i les  
seues filles?

Ho definiria com a sentiments oposats. 
D’una banda estàs content perquè per 
fi  tornes a ta casa i almenys estàs 
en un lloc que coneixes; també, si 
t’envien a casa de l’hospital és perquè 
suposadament ja estàs bé, això et 
dona més tranquil·litat. Em controlava 
els nivells d’oxigen, em cridaven de 
l’hospital i no tenia por de tornar a 
recaure. D’altra banda, va ser bastant 
trist, simplement pel fet de tindre-les 
davant i no poder acostar-te a elles, 
haver d’estar a més de cinc metres, 
amb màscares i no poder tocar-

les o no poder abraçar-les. Va ser 
prou dur, però alhora em sentia feliç 
d’estar a casa, perquè la pitjor part ja  
havia passat.

Quant de temps va passar fins que 
vas deixar de tindre símptomes i et 
vas sentir totalment recuperat?

No sabria dir-te una data exacta, però 
et diria que fins al 15 de juny. Fins que 
no vaig tornar a treballar no em vaig 
sentir totalment recuperat. Vaig tardar 
prou de temps, ja que havia passat 
tantes hores en un llit o en un sofà, 
sense moure’m, que vaig perdre molta 
massa muscular. El dia que em van 
donar l’alta, els metges volien portar-
me amb cadira de rodes, però jo vaig 
voler anar caminant. Tenia el cotxe sol 
a 300 metres i vaig haver de parar-me 
dues vegades per a poder arribar-hi.

Com a pacient que va estar ingressat 
a l’hospital, què et va semblar la labor 
del personal sanitari?

Per a mi, la seua labor ha sigut increïble. 
Recorde  estar a l’habitació de l’hospital 
i escoltar les infermeres passar plorant. 
Ha de ser molt dur per a tot el personal 
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sanitari veure com cada dia se’t van morint més i més 
pacients. Hui dia considere que tots ells tindran més 
seqüeles provocades per la malaltia que nosaltres. 
Amb mi es van portar fenomenal. Vaig estar 15 dies 
ingressat i es van preocupar moltíssim per mi. Si 
necessitava parlar amb algú en algun moment, sabia 
que podia cridar-los perquè vindrien.

Té por de poder tornar a contagiar-se?

No tinc por, ja que segons els informes mèdics estic 
ple d’anticossos i això és una cosa molt positiva, per 
això, m’he convertit en donant de plasma, un dels 
millors tractaments per a curar el virus.

Què se sent en poder ser donant de plasma i poder 
ajudar altres pacients a superar la malaltia?

És satisfactori poder ajudar altres malalts. A mi, en el 
seu moment, em van ajudar i moralment, sentia que 
jo també havia de fer-ho. Si algú fa alguna cosa per 
tu quan estàs malament, tu també has de fer-ho pels 
altres, i més encara en aquest cas.

Podria explicar una poc en què consisteix aquesta 
donació?

Vaig a l’hospital perquè em traguen la sang i després 
la centrifuguen, trauen el plasma i després me la 
tornen a introduir. Cada vegada que vaig em trauen 
uns 600 mil·lilitres. Els metges em van dir que cada 
200 mil·lilitres hi ha un tractament per a una persona. 
El plasma és un dels millors tractaments hui dia 
per a combatre la malaltia, perquè gràcies als teus 

anticossos que els està rebent un altre malalt, pot 
recuperar-se, ja  que la seua funció principal és matar 
la malaltia.

Vosté, com a pacient que va superar la malaltia, 
quin missatge llançaria a tots aquells malalts que 
l’estan patint en aquests moments?

Els diria que no cal perdre l’optimisme. Si mirem la 
part positiva, es cura molta més gent de la que mor, 
és un procés que pot ser complicat, i més encara 
quan estas a l’hospital, ja que estàs completament 
sol, passes molt temps tot sol i et pares massa a 
pensar, sents por perquè no saps si tornaràs a casa, 
però sempre has de mantindre’t optimista, d’aquesta 
manera, crec que tindràs moltes més oportunitats 
d’eixir a davant.
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La crisi de la COVID-19 no sols ha sigut una crisi 
sanitària, també ha afectat molt seriosament a 
l’economia mundial i del nostre país. 

A les televisions i grans mitjans de comunicació 
podem veure habitualment com grans empreses han 
patit retallades, descensos de vendes, ERTOS massius 
i altres tipus de conseqüències econòmiques. Però... i 
el xicotet comerç? Com viu aquesta situació?

El xicotet comerç és la font i la base econòmica 
d’un poble, sobretot quan eixe poble no disposa de 
multinacionals (com alguns pobles que coneguem)  
que suposen la principal font d’ocupabilitat local.

Aquest és el cas de Silla, un poble amb industria, 
però on el comerç cobra moltíssima importància 
pel manteniment de l’economia local. Així que per 
poder conèixer millor la situació actual, Mar Navarro, 
presidenta de l’Associació Empresarial de Silla, ens 
compta com s’ha viscut al nostre poble aquesta 
situació i com ha actuat l’associació per fer-li front.

Per començar des del principi, parlaré de l’inici de tot. 
El moment on tot esclata amb l’anunci del confinament 
i, per descomptat, el caos absolut que es va formar. 

Tothom ens cridava a l’associació per saber què fer en 
aquell moment. Així que des d’AESI, el primer que vam 
fer va ser fer i repartir cartells dient que ‘’Aquest comerç 
s’adhereix al compliment del protocol’’, la qual cosa 
significava que els comerços havien de tancar fins nova 
ordre.  D’aquesta forma, els comerços podien informar 
de la situació i, a més, afegir un telèfon d’assistència 
per a la clientela. 

Eixa mateixa setmana, vam rebre una telefonada de 
l’Ajuntament de Silla per treballar conjuntament creant 
una comissió de comerç (la qual continua activa) i ens 
reuníem setmanalment, les vegades que calguera, per 
treballar pel comerç siller.

Entretant, des d’AESI ens manteníem molt pendents 
de cada notícia del BOE, llegint-lo i simplificant 
aquesta informació per enviar-la a totes les persones 
associades segons el seu nitxol de negoci: hostaleria, 
indústria, serveis i comerç. D’aquesta forma, tothom 
s’assabentava de les normatives que anaven sorgint 
per als seus negocis. 

Més tard, des de l’associació vam ajudar als associats 
i associades a tramitar les ajudes, els ICO i la resta de 
gestions necessàries per tramitar les subvencions. 

A més, com que sí que hi havien negocis essencials que 
podien obrir, vam fer una guia per facilitar la informació 
a tota la gent de quins negocis es trovaben oberts i 

Impulsar l’economia
en temps de pandèmia Mar Navarro

 Presidenta de l’Associació
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poder realitzar comandes per, per exemple, fer la comanda 
a la farmàcia i sols haver d’anar a recollir allò que havies 
demanat. Més tard en vam crear altra conjuntament amb 
l’Ajuntament, indicant quins comerços estaven adherits  
a AESI.

Aquesta iniciativa va obtenir tan bon resultat que, en 
començar la segona fase de la quarantena, vam fer altra 
guia amb els negocis d’hostaleria indicant quins feien servei 
de menjar per emportar o a domicili. 

A més, durant aquest temps no sols ens centràrem en aquells 
comerços que estaven oberts, sinó que també pensàrem 
en tots aquells que havien de mantindre’s tancats i vam 
fer una campanya de recordatori a les xarxes socials. Cada 
associat tenia una setmana dedicada amb xicotets vídeos 
del seu negoci i de la seua forma de treballar, fotografies 
dels seus productes o serveis, etc. Va ser un bombardeig 
des de les nostres xarxes socials, però era necessari per 
recordar a la gent que eixos negocis continuaven disposats 
a oferir els seus serveis.  

I a mesura que va passar el temps i els negocis pogueren 
reobrir, des d’AESI vam tornar a fer cartells amb les mesures 
que havien de complir-se a cada establiment, donat que 
era una situació nova per a tots i totes i calia mantenir 
informada a la clientela dels comerços. 

D’altra banda, i volent veure el costat positiu d’aquesta 
situació, el comerç local se n’ha adonat de la utilitat de les 
tecnologies i els nous mitjans per poder vendre. Els i les 
comerciants ho tenen tot al seu abast per poder canviar 
la forma tradicional del comerç. I per això, des d’AESI, ens 

vam ficar en contacte amb Unió Gremial per poder facilitar 
cursos de venda online de producte mitjançant diferents 
plataformes. 

D’aquesta forma, els associats i associades van començar 
a disposar de forma gratuita d’una plataforma on podien 
vendre els seus productes. I com que veiérem que aquesta 
plataforma va ser d’utilitat per al comerç siller, actualment 
ens trobem treballant per crear-ne una exclusiva per al 
comerç local de Silla de la mateixa forma en que ho han fet 
altres pobles. 

Per descomptat, aquesta nova forma de vendre requereix 
d’esforç i dedicació per part dels i les comerciants. Per això, 
perquè els comerços associats a AESI pogueren aprendre 
a vendre en un clic els vam oferir cursos de la Càmera de 
Comerç de València i d’Unió Gremial. D’aquesta forma no 
sols els oferim la formació necessària, sinó el canvi de xip 
per que entenguen les noves formes de venda. 

Així que a molts comerços de Silla va funcionar i van 
començar a utilizar també la guia que vam crear perquè la 
gent comprara mitjançant WhatsApp. Per exemple, al cas 
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dels forns, podien fer una fotografia dels productes que 
tenien al mostrador i compartir-la, així la gent veia allò que 
tenien sense necessitat d’anar al forn físicament i fer la 
comanda. Tot i que sembla un sistema molt rudimentari, va 
funcionar, i no sols per poder mantenir les vendes sinó per 
evitar cues o aglomeracions als establiments. 

Actualment, molts negocis ho han implantat al seu sistema 
de funcionament i la gent ha continuat amb aquest hàbit, 
de forma que, amb una iniciativa que no costa diners, els 
i les comerciants han pogut 
reinventar-se d’alguna forma 
davant aquesta situació. 

La pandèmia ha sigut un 
abans i un després per al 
comerç. Així que ara és quan 
els i les comerciants estan 
plantejant-se si continuar 
amb el mètode tradicional 
o mirar cap el futur en la 
forma de vendre i d’atendre 
a la gent, donat que el comerç local no pot perdre la seua 
característica proximitat amb la clientela. 

Aquestes són les mesures principals que s’han dut a terme 
per donar impuls al comerç local, tot i que cap destacar 
el servei d’assessorament que hem oferit a tots i totes les 
persones associades, des de la informació detallada de les 
normatives fins a l’assessorament i la gestió per demanar 
ajudes. Ha sigut un servei pel qual hem rebut moltes mostres 
d’agraïment i, a més, ha fet que més comerços s’associen 
a AESI. 

Tot i haver llançat totes aquestes iniciatives per ajudar el 
comerç local, en AESI som conscients dels canvis continus 
i necessitats dels i les comerciants. A l’actualitat molta més 
gent realitza teletreball, estalviant així en coses importants 
com temps o combustible, per això, tot i que aquesta 
proposta porta molt de temps sobre la taula, seguim 
treballant perquè es puga crear un espai de co-working 
a nivell local o municipal on persones autònomes puguen 
disposar d’un espai de treball i reunió on crear també 
sinergies amb altres empreses. 

Aquesta proposta resulta molt interessant també per a 
moltes persones autònomes que han hagut de prescindir 
dels seus locals de treball, principalment aquelles que tenien 
un contracte d’arrendament, donat que durant la pandèmia 
l’Estat va comunicar mitjançant el BOE que aquelles 
persones que tingueren una hipoteca com a autònomes 
podien solicitar una moratoria de pagament al seu banc, 
però aquelles persones que tenien un arrendament no 
disposaven de cap emparament legal més enllà de poder 
renegociar amb la persona arrendataria. Tot i això, a Silla no 
hem hagut de patir el tancament de molts negocis. 

A banda d’aquest tema, i continuant amb altres coses 
que s’han realitzat des d’AESI, vam arribar a un acord amb 
l’Ajuntament de Silla perquè a l’hostaleria no se li cobrara la 
taxa de terraces durant tot l’any. Açò es va realitzar per a 
l’any 2020, tot i que aquells negocis que ja l’havien pagat a 
principi d’any, van haver de realitzar les gestions pertinents 
perquè se’ls retornara aquesta taxa. 

Tot i que amb aquest col·lectiu concret s’han produït algunes 
situacions de malestar a causa de la gestió de certes 
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subvencions i de la documentació necessària per poder 
reobrir les terraces. Però tots els negocis d’hostaleria que 
pertanyen a AESI van poder solicitar tota la documentació  
per realitzar les gestions pertinents. 

També, com he comentat abans, durant el confinament 
vam fer vídeos promocionals dels negocis i ara hem tornat 
a fer aquests vídeos, però en format de tutorials com per 
exemple com fer-se un nus de corbata realitzat per una 
comerciant de roba masculina, com es fa un tractament 
de perruqueria realitzat per una perruquera, una recepta 
de cuina realitzada per una hostalera… A la gent li agraden 
molt aquests vídeos i, d’aquesta manera, no sols venem un 
negoci sinó també una marca. 

Respecte al tema de campanyes, n’hem realitzat varies. La 
primera va ser conjuntament amb l’Ajuntament de Silla, 
on regalàvem uns xecs amb els diners que ens van sobrar 
de les ajudes que vam demanar. Vam fer una previsió de 
les ajudes però, finalment, no ens les van solicitar tantes 
persones com esperàvem i vam decidir reinvertir els diners 
sobrants en el consum al comerç local. 

Poc després d’aquesta campanya, i gràcies a Unió Gremial, 
vam poder realitzar una campanya ‘’brutal’’ (tal com el seu 
nom indica, donat que aquest era el lema de la campanya). 
Consistia a regalar un total de 250 carrets de la compra. Era 
un regal directe per als consumidors i consumidores que 
ompliren una cartilla amb 9 compres d’un mínim de 20€ a 
diferents negocis associats a AESI. I també existia l’opció 
d’omplir la cartilla amb 5 compres per rebre una borsa de 
cotó de regal. Va ser tot un èxit! 

Ara mateix tenim altra companya a punt d’eixir del forn on 
farem més de 1.000 regals directes i que anirà lligada a altra 
campanya posterior. Però per saber més haureu d’esperar 
el moment. 

Des d’AESI sempre treballem dur per aportar idees i recolzar 
el comerç. Nos sols fem les funcions d’assesorament i 
ajudes en la gestió, sinó que també treballem per portar 
endavant campanyes que afavorisquen el comerç local. 
Per descomptat, sempre pensant en els i les persones 
associades, tot i que també realitzem campanyes conjuntes 
amb l’Ajuntament de Silla, les quals van destinades a tots 
els comerços locals, però on sempre tractem d’aportar 
avantatges als nostres comerços associats com, per 
exemple, no haver de pagar la taxa per participar a la 
campanya. 

Per coses com aquestes, cada vegada tenim més associats 
i associades, donat que la quota que es paga per pertànyer 
a AESI és prou reduïda i, a canvi, aporta grans avantatges. 
Nosaltres som una associació i, per tant, no tenim cap ànim 
de lucre, el nostre objectiu sempre és invertir el nostre 
esforç i els diners dels associats en accions i treballs que 
repercutisquen positivament en els seus negocis. 

És per això que, actualment, ens trobem treballant en una 
nova línia de disseny perquè es vega i reconega la marca 
AESI i, d’aquesta forma, que la gent puga identificar i separar 
les campanyes d’AESI i les de l’Ajuntament. 

Açò ho fem principalment, pel motiu que moltes vegades 
es confonen les campanyes desenvolupades per AESI i les 
desenvolupades per l’ADES (l’Agència de Desenvolupament 

4vol.
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Econòmic de Silla), tot i que des de 
l’associació tenim molt bona relació amb 
l’Ajuntament del poble, però ens agradaria 
que des del consistori es poguera vincular 
tot a l’associació i, d’aquesta forma, remar 
tots i totes a una cap el mateix objectiu, com 
ja s’ha fet a altres pobles veïns.  Així podríem 
aconseguir que AESI fora l’únic interlocutor 
amb el comerç, serveis, hostaleria i la 
indústria de Silla. 

Tot i tindre punts de vista diferents, la 
relació d’AESI amb l’Ajuntament és molt 
bona i sentim que tenim el seu recolzament 
per continuar amb la dinàmica positiva 
de l’associació i amb totes aquelles coses 
que necessitem. Al cap i a la fi, som una 
associació com qualsevol altra del nostre 
poble i necessitem eixe suport. 

Aprofitant aquest article, m’agradaria parlar 
també dels negocis que s’han vist més 
afectats per aquesta crisi i, així, conscienciar 
d’allò que no solem veure a diari a la televisió. 

Per descomptat, l’hostaleria ha sigut un sector 
molt afectat i qui més soroll mediàtic ha fet, 
però hi ha altres tipus de negocis realment 
afectats com les agències de viatges a causa 
de la falta de mobilitat; les joieries, tendes de 
roba masculina o perruqueries, donat que no 
hem tingut events durant tot aquest temps… 
Han pogut mantenir-se perquè han continuat 
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venent, però no de la mateixa forma que abans. I 
també molts negocis dedicats al sector serveis.

Són xicotetes empreses i comerços que ho estan 
passant realment mal sense fer tant de soroll i sense 
que la gent se’n assabente, però és la realitat que hi 
ha ara mateix.

Per sort, al nostre poble les empreses i comerços 
comencen a reactivar-se i, totes aquelles que encara 
tenen empleats i empleades a ERTOS, estan poguent 
tornar a incorporar-los als seus llocs de treball. A 
més que no han tancat molts comerços i inclús s’han 
obert de nous. Així que açò suposa grans notícies per 
a la nostra economia local. 

Ara que podem començar a veure les coses amb 
la perspectiva del temps, podem veure com, 
generalment, aquells comerços que han hagut de 
tancar són els que ja tenien problemes o eren més 
fràgils i la pandèmia els ha suposat un obstacle que 
no han pogut superar.

D’altra banda, i com que també m’agrada parlar de 
les coses bones, hi ha negocis que han millorat durant 
aquesta pandèmia. És el cas de les cases de menjars 
o, fins i tot, de les ferreteries en veure’s tancada la 
zona comercial i la gent haver de comprar els seus 
materials al poble. I això és una gran notícia perquè 
tota la gent que ja ha comprat una vegada al comerç 
local, de segur que torna a fer-ho. 

Com que açò és un llibret de falla, no puc deixar 
passar l’oportunitat de parlar de la importància 

de les Falles per a l’economia local. La suspensió 
d’actes fallers ha afectat de manera molt important 
a comerços com les floristeries, les quals també són 
un sector que està patint molt aquesta pandemia. A 
més, l’economia fallera també gira entorn al comerç 
i economia locals. Així que la tornada de les Falles 
de segur que ajudaria a continuar donant impuls als 
negocis del nostre poble. 

Per finalitzar, m’agradaria dir a tots els lectors i 
lectores que tot allò que fem com a consumidors a 
grans superficies o a la venda online també podem 
fer-ho al comerç local, així que aprofitem l’oportunitat 
de consumir i gaudir del comerç de proximitat. 
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Hem volgut escoltar també allò que ens conten 
els i les persones que treballen als comerços i  
negocis locals.

Així que hem enviat un qüestionari als comerços 
locals que col·laboren any rere any al nostre llibret. Per 
desgràcia, alguns d’aquests comerços ja no es troben 

actius, però els que sí, ens han contestat encantats 
i encantades a les preguntes que els hem fet, donat 
que ningú millor que ells i elles per contar-nos la 
situació actual., per això hem volgut donar-los veu a  
aquest article.

La joria d’aquests són xicotets negocis formats per 
poques persones o fins i tot, per una sola persona, i 
tots els qui es dediquen a activitats no essencials 

coincideixen en que han hagut de fer ERTOS o de 
prescindir de persones autònomes que treballaven per 
a ells/es. Alguns van poder acabar prompte amb els 
ERTOS, però d’altres encara els mantenen a l’actualitat 
o han de fer ERTOS intermitents.

Aquells negocis dedicats a activitats essencials, com 
les farmàcies, ens compten que no han hagut de 
prescindir de cap treballador o treballadora, però sí 
han hagut de canviar la forma de treball, donat que els 
locals tenen aforament limitat i no poden fer el treball 
com es feia abans amb tot el personal al 100%.

A més dels ERTOS, tots els negocis coincideixen al fet 
que aquesta pandèmia els ha colpejat molt durament 

El xicotet comerç
continua cantant el “Resistiré”
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Quan millor estan els teus veïns i 
veïnes, millor estàs tu.

Si no donem suport a l’economia 
local, la pobresa ens anirà abastant 
paulatinament a tot el veïnat i ningú 
vol viure a un poble sense prosperitat. 

Begonya Garrido
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i els ha afectat negativament. Són moltes les coses 
que han hagut de canviar com els aforaments als 
locals i, sobretot al principi, el desconeixement del 
virus i la falta de material van suposar una vertadera 
bogeria per als i les comerciants. 

Parlant de sectors concrets (sense poder abastar-
los tots i, a banda de l’hostaleria, la qual situació 
ja coneguem tots i totes), des del sector de les 

perruqueries ens compten que el servei de pentinat 
quasi ha desaparegut, donat que des de fa molt de 
temps no es realitzen actes ni esdeveniments socials 
i, per tant, la gent no sol·licita aquest servei.  

Aquells negocis que treballen realitzant serveis per 
a altres empreses també han patit conseqüències 
molt negatives, donat que algunes de les empreses 
per a les quals treballaven han cessat la seua 

El comerç és segur, perquè als 
primers que ens interessa que ho 
siga és a nosaltres.

El comerç local és el sustent per a 
moltes famílies i sols pot continuar 
sent-ho si es troba un equilibri 
just entre el gran comerç i el de 
proximitat a pobles com el nostre.
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activitat i, per tant, han perdut clients i han vist reduïda la 
seua activitat. 

D’altra banda, aquelles empreses dedicades a la salut i el 
benestar com Clíniques de Fisioteràpia o de Podologia, han 
notat certa por als i les pacients, donat que els seus serveis 

requereixen un contacte físic necessari per desenvolupar 
el seu treball. I aquesta por als i les pacients ha fet que 
l’activitat es trobe reduïda a les seues clíniques i consultes. 
També tenim el testimoni d’un estudi de fotografia, el qual 
hagut de tancar la tenda física per no poder suportar les 
despeses que aquesta comportava i poder mantenir 
l’activitat professional des de casa realitzant sessions 
fotogràfiques.

Per últim, aquelles empreses dedicades a activitats 
tecnològiques o relacionades amb el món online  
ens compten que han tingut un lleuger augment 
de treball, donat la falta de presencialitat i l’auge 
que han patit les tecnologies i xarxes socials durant  
aquest temps. 

Però el xicotet comerç, tot i ser ‘’xicotet’’ com el seu propi 
nom indica, no es rendeix i continua la seua activitat, 
oferint sempre la seua millor cara i havent realitzat totes les 

Seguiu consumint al poble. Quants més 
comerços tanquen a Silla, més tristos i 
apagats es trobaran els carrers.
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transformacions necessàries com remodelament de 
locals, adaptació a les mesures de seguretat, neteja i 
desinfecció... Tot i que aquests no són els únics canvis 
que han realitzat.

Alguns comerços han decidit donar un pas endavant i 
crear nous serveis adaptant-se a les circumstàncies. 
Des d’alguns d’ells ens compten que han obert 
tendes online on han començat a vendre productes, 
d’altres han començat a realitzar treballs baix 
demanda, d’altres han traslladat el seu lloc de treball 
a casa i d’altres han diversificat els seus negocis i 
han traslladat una part d’aquests al sector tecnològic 
i informàtic, creant així nous llocs de treball. Diuen  
*que ‘’quan es tanca un porta, s’obri una finestra’’ i, 
en aquest cas, la crisi de la COVID ha fet que alguns 
comerços hagen trobat noves formes de negoci.

A més, des del sector de les farmàcies també ens 
compten com s’ha creat la secció de ‘’productes 
COVID’’ entre els quals es troben les mascaretes, 
gel hidroalcohòlic o EPIS; productes que ja existien 
i estaven a la venda, però mai tan reclamats ni 
necessaris per als consumidors i consumidores.

Tot el que s’ha exposat en aquest article ha sigut 
recollit mitjançant els qüestionaris que els propis 
comerços ens han respost i exposa la realitat que 
el comerç local està vivint actualment. Al llarg de 
l’article haveu pogut llegir amb frases destacades els 
missatges que els diferents negocis volen dirigir-vos 
perquè l’economia local es mantinga viva.

Així que ja sabeu: COMPREM AL COMERÇ LOCAL! 

La compra mitjançant Internet 
no aporta la calor humana que 
aporten els comerços de proximitat, 
tan necessaris, insubstituïbles i 
imprescindibles.
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Agraïments

En aquest any tan complicat per a la societat i l’economia, 
hem volgut tornar un poc d’allò que ens aporten els comerços 

col·laboradors al nostre llibret any rere any.  

Per això, enguany les publicitats d’aquest llibret han sigut 
publicades de forma gratuïta per recolzar el comerç, 

hostaleria i industria locals. 

Gràcies per recolzar any rere any a la nostra comissió, açò és el 
mínim que podíem fer per tots i totes vosaltres. 

MOLTA FORÇA! 
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FIBRA  |  MÓVIL  |  FIJO  |  TV

L A PROMO

DE FIBR A QUE ESPER AS

19‘90€*
MES

PROMO
3 MESES F IBRA

100Mb
Después

24,90€

*Oferta exclusiva según cobertura de Fibra disponible, contratando una línea móvil con Llamadas ilimitadas. 

Precio del servicio de Fibra 100Mb sin línea Móvil asociada, 29'90€/mes IVA incluido.
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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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