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Pepe Ortega Ferrandis		
President
A tots els amics de la Falla Plaça Sant Roc.
Un altre any més, torne a dirigir-me a tots vosaltres com a president de la
millor falla del món i per a mi és tot un privilegi.
Tots sabeu que han sigut dos anys diferents, complicats, rars i tots els
adjectius que vulgueu posar-los, però hem tirat avant amb l’il·lusió i l’amor
que sentim tots els santroquers per aquesta gran festa.
M’agradaria tindre unes paraules per a Marcos, Carmen i Ana.
-Marcos has sigut tot un galant, atent en tot moment amb Carmen i un
president tranquil sense alterar-se mai.
-Carmen el teu somni continua actiu i enguany gaudiràs de les falles des
d’un altre punt de vista, sent component de la cort d’honor de la Fallera
major infantil de Torrent. Ara tens un altre any al davant per a seguir
gaudint d’aquesta meravellosa festa. No dubte ni un segon que ho faràs.
-Ana, enguany tornes a ser la màxima representant de la nostra comissió
la teua mascletà encara no ha arribat al terratrémol final així que continua
gaudint de l’olor de pólvora que estic segur que gaudiràs d’aquestes noves
falles.
En aquest camí tan magnífic, ens acompanyaran enguany a Ana i a
mi, Nicolai i Judith. Dos xiquets que sempre estan atents de tot el que
passa al seu voltant, viuen cada moment intensament i de segur que els 4
junts amb les seues famílies passarem un any inoblidable.
Per últim, m’agradaria convidar-vos a tots a tornar a gaudir de l’ambient
faller i de la nostra germanor fallera. A tornar a sentir el soroll de la pólvora,
de la música i del foc. Compartir el resultat d’un any de treball, d’il·lusions i
alegries, però sobretot de compatir falles!!!!
Visquen les Falles i visca la millor falla del món, la Falla plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants de Torrent.
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Entrevista al nostre
President
Pepe Ortega Ferrandis

¿Que creus que pots aportar a
les falles?
Sobretot ganes de treballar i
molta il·lusió.

¿Com estàs vivint aquests
anys com a president?
El primer any al màxim, fins
que aquell mal son ens va
rebentar, després en molt
insert i ara en moltes ganes.

¿Que representa per a tu les
falles?
Doncs ara mateix és part de la
meua vida, quasi les 24 hores
pensant en la falla.
¿Quin és el teu acte favorit?
L’ofrena sense dubtes.

¿T’esperaves ser president
alguna vegada?
Buuuf en la vida hi havia
pensat, però mira tres anys...
¿A què et dediques?
Treballe en un magatzem de
pernils.

¿Que t’han aportat les falles?
De tot moltes alegries,
molts mals de cap i també
llàgrimes... Més de les que mai
haguera pensat.

¿Que t’agrada fer en el teu dia
a dia?
Esport, m’encanta.

¿Prefereixes la paella o els
bunyols?
Paella!!!!
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¿Quina responsabilitat té ser
president d’una falla?
Moltíssima, tens molta gent al
teu càrrec i ara mateixa una
falla és com una empresa.

¿Creus que aquests canvis són
bons per a quedar-se?
Ja et dic que no veig massa
canvis com la gent pensava
que anaven a veure.

¿Veus d’una manera diferent
les falles des de la Covid?
Les falles en si, no però n’hi ha
molta gent que li està costant
molt tornar a baixar al casal.

¿Que esperes de les falles
2022?
Que seran les millors falles de
l’història.

¿Creus que a causa de la
Covid han canviat moltes
coses?
Bo en principi pareixia que tot
anava a canviar, però a poc
a poc tots estem tornant a
la manera de viure de fa dos
anys.
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Ana Ortiz Bono
Fallera major
Falleres, fallers. Un tercer saluda, una tercera oportunitat de dirigir-me a
vosaltres.
No hi ha paraules suficients que definisquen tot el que hem viscut, massa
sentiments que continuen a flor de pell en observar cada foto, cada vídeo,
cada record gravat en la meua ment. Per fi vam poder tancar un cicle
que va arribar a ser malson moltes vegades, on va haver-hi llàgrimes de
tristesa en compte d’alegria. Però ací estàveu tots, al peu del canó per
a agafar-me de la mà quan estava a punt de caure, quan em vau alçar
després d’afonar-me davall la pluja, quan vos vau posar en les meues
sabates i em donàveu forces per a continuar caminant.
Gràcies, a Pepe, Marcos, Carmen i les seues famílies, per preocupar-vos de
què mai ens faltara de res. Espere haver estat a la vostra altura, perquè
vos ho mereixeu tot.
SantRoquers i SantRoqueres: Gràcies, per fer possible una setmana
fallera digna. Gràcies, per regalar-me una plantà que va durar tot un
dia després. Gràcies, per tota la pólvora que vau cremar durant cada
despertà. Gràcies, per adaptar-vos a les circumstàncies que tenim i,
així i tot, vau continuar gaudint. Gràcies, per cada intercanvi de mirades
i emocions conjuntes. Gràcies, als meus Passats per Aigua per estar
pendent de mi en tot el que necessitava i cuidar-me durant aquests
dies, així com viure en primera persona el primer acte de vida del primer
Mini-Passat per Aigua en l’ofrena. Gràcies, per ajudar-me a aconseguir
el sentiment de tranquil·litat mentre veia com el foc complia el seu ritual.
Gràcies a la meua família, sobretot a eixes 3 generacions que es van unir
per a fer una cremà perfecta i sorprenent. Gràcies, per fer que les carcasses
arribaren al més alt perquè ell poguera encendre la seua traca des del cel.
Mirem ara el 2022, on trobe nous companys de somni: Judith i Nicolai.
Soc testimoni de què esteu gaudint molt de tot el que ens està regalant
aquest any, i vos assegure que serà meravellós i inoblidable! Quant
a Pepe... calenta, que ixes a ballar la pelusa com a president de L‘Any!
Gràcies, una vegada mes per demostrar a cada segon que sou de Sant
Roc, la millor falla de totes. Es va tancar una etapa amb què tant havia
somiat des de sempre, amb la mateixa il·lusió posada en el març que ja
arriba.
Ara només em queda una missió per complir d’aquest 20-21 tan
surrealista: Les seues cendres seran devorades el març de 2022.
Gràcies per fer que la Falla Sant Roc, siga la definició de resiliència!
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sols els representants de 2020 i 2021
viurem. També he comprovat en
primera persona el suport de tota la
falla que es va bolcar des del principi
i m’han ajudat a mantenir-me firme.
Al final és una experiència que ens
fa créixer com a persones i, sobretot,
com a fallers, però espere que no
torne a passar alguna cosa paregut
mai més.

Entrevista a la nostra
Fallera major
Ana Ortiz Bono
¿Com estàs vivint aquest any des de
que vares ser anomenada?
La veritat és que després aquell
10 de març de 2020 que ho va
canviar tot, em fa reafirmar en la
importància de gaudir de cada
segon que passa, de cada acte que
tenim. La qual cosa fa que siga una
experiència molt enriquidora i única
per les circumstàncies que seguim
vivint.

¿A què et dediques?
Sóc Educadora Social en un
centre de persones amb malalties
mentals greus, on la meua
funció principal se centra en la
rehabilitació Psico-social i integral
dels usuaris dins de la societat, a
més a més d’altres tasques de
les àrees de Sanitat que ens han
recaigut a causa de la pandèmia.

¿T›esperaves ser Fallera major per
tres anys consecutius?
Qui s’anava a esperar alguna cosa
així? Va ser un colp molt dur que no
desitge a ningú més que li passe, la
veritat. És trist veure com el somni
de tota la vida es trenca sense
remei, però també cal mirar la part
positiva: va a ser el regnat més
inoblidable del que imaginaria mai
ningú, on podré presumir d’actes que

¿Que t›agrada fer en el teu dia a
dia?
M’agrada evadir-me dels problemes
i la rutina a través de la lectura
i la música, però també busque
temps per a dibuixar i pensar en
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¿Que representa per a tu les falles?
Encara que sona a tòpic, les falles
per a mi són una forma de vida. Tota
persona que em coneix, s’estranyaria
si no nomene la paraula falla en
alguna conversació. Des que vaig
nàixer recorde la meua infància en
la placeta, jugant amb gent que hui
en dia encara són amigues i amics,
no puc pensar en una vida en la
qual no estiga la Falla Sant Roc en
ella, perquè sempre m’agrada estar
implicada en tot el que puc, des de
cavalcades i presentacions, fins a
muntar taules els divendres o visitar
a artistes fallers i conéixer en primera
persona els seus treballs.

futurs projectes que poden servir
per a la falla, com presentacions,
carrosses, decorats, etc. Inclús la
meua part més “Frikifallera” em fa
estar pendent cada dia de projectes
d’artistes fallers i els seus treballs,
tant si es tracta de fogueres com de
falles.
¿Que creus que pots aportar a les
falles?
Crec que puc aportar la meua
part creativa principalment,
buscant coses noves amb
què s’entusiasmen els fallers
i gaudisquen del seu transcurs
i elaboració. M’agrada ajudar a
fer que els somnis de les falleres
majors cada any siguen inoblidables
per a cadascuna d’elles- Però
m’agradaria poder aportar el meu
granet intentant potenciar la part
més social que tenen les falles, crec
que podríem canviar moltes coses
ajudant a altres col·lectius donantlos la nostra veu i col·laborant amb el
teixit social que té Torrent.

¿Quin és el teu acte favorit?
No sabria decidir-me per la plantà o
per la crema. Ambdós són dos
actes que tenen molt de significat
per a mi tant personalment com
familiar. La plantà representa l’inici
de tot, i encara que oficialment siga
el 15 de març, m’agrada gaudir de les
rutes per València i altres poblacions
els dies d’abans, veure com de
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sobte apareixen falles i ninots
plantades pels carrers. La cremà
per a mi és l’inici del final, on
puc gaudir de com part de la meua
família s’encarrega de preparar
la falla perquè el foc la devore, de
recordar que el meu iaio disparava
els castells el 19 de març, la nit de
la crema em fa tindre’l molt present
cada any.

que moltes persones diferents,
tant en pensaments com en
comportaments, puguen lluitar per
un bé comú, i això és una sort en
la nostra falla. Hui en dia puc dir
que les falles són la meua forma
de desconnectar dels problemes i,
per tant, la meua “teràpia”.
¿Prefereixes la paella o els bunyols?
Els bunyols amb un poc de xocolata,
i si és després de tirar uns tro de bac,
millor encara.

¿Festa o cultura?
Evidentment, cultura. Encara que
a voltes s’oblide per part d’alguns
fallers.

¿Quina responsabilitat té una
Fallera major?
Una Fallera Major té el paper de
representar a la falla en cada lloc on
es requerisca, simplement. Encara
que a vegades els fallers s’obliden de
què eixa és la seua única obligació,
ja que s’intenta imposar coses
secundàries que res tenen a veure
en la responsabilitat principal. Una
Fallera Major seguirà sent bona
representant, amb 4 vestits nous que
amb tots els vestits vells, pague un
sopar o cap, sempre que represente
a la falla correctament.

¿Que t’han aportat les falles?
Les falles m’han aportat moltes
coses, especialment aquelles
relacionades amb la gent que
l’envolta, perquè he vist com
persones que no coneixia quasi, m’hi
han recolzat en els moments més
durs, com s’hi han bolcat per ajudar
al fet que el meu somni siga millor
de el que puc imaginar. És una
cosa que molta gent no arriba
a entendre, perquè costa creure
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¿Veus d’una manera diferent les
falles des de la Covid?
Crec que hem demostrat que podem
ser responsables després de les
falles de setembre, que el faller no
és faller només per la festa. La Covid
ha deixat al descobert que no som
invencibles, però també que poder
trobar solucions a tots els problemes,
que si hi ha una cosa que ens sobra,
és la sàtira i l’enginy i gràcia per a
qualsevol assumpte.

deixat constància de la importància
de la falla com eix principal de la
nostra festa.
¿Creus que aquests canvis són bons
per a quedar-se?
Tal volta el del toc de
queda podríem mirar-lo... he,
he, he. És broma, però un canvi
com avançar les hores de la crema si
podria quedar-se, ja que ajudaria
a la gent a conciliar millor el
viure la cremà i poder anar a
treballar l’endemà sense estar molt
cansat.

¿Creus que a causa de la Covid han
canviat moltes coses?
M’agradaria pensar que es podrien
canviar i millorar moltes més
coses, però realment l’únic que ha
canviat són les relacions socials
al casal, als actes i la forma de
realitzar-los. El que si ha deixat
prou clar la pandèmia és que una
falla sense Fallera Major pot seguir
amb normalitat l’exercici, però no
pot seguir sense una falla plantada
en la setmana fallera. És a dir, s’ha

¿Que esperes de les falles 2022?
Crec que el que tot el món espera:
poder cremar la falla la nit del 19 de
març.
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Junta executiva
President:
Pepe Ortega Ferrandis

Vicepresident 3r
(Esports i festejos):
Cristian Monroy Lizandra
Delegat de Galotxa:
Francisco Peris Gutiérrez
Delegat de pólvora:
Emilio José Zamorano Castillo
Delegat de la setmana fallera:
Luis Manuel Giménez Lara

Vicepresident 1r
(econòmic):
Jesús Ortí Estiguin
Delegades de Tresoreria:
Isabel Simarro González
Viki Miquel Carratalá
Comptadors:
José Piles Martí
Silvia Esquivel Ochoa
Delegats de loteria:
Toñi Esquivel Fánega
Salvador Miquel Alabarta

Vicepresidenta 4t
(Infantils i joventut):
M. Victoria Miquel Carratalá
Delega de joventut:
Sofia Barba Ralo
Delegades de cavalcades:
Cristina García Anchel
Laura Ortí Estiguin
Delegades de presentacions:
Ana Ortiz Bono
Teresa Moroder Andreu

Vicepresidenta 2n
(Secretaria, cultura i protocol):
M. De Los Desamparados
Zamorano Castillo
Delega de recompenses:
Marivi Mora Almerich
Delegats de llibret:
Javier Serer Sena
Emilio José García González
Delegada de xarxes socials:
Laura Gómez Pedrós
Delegades de protocol:
Alicia Tarazona López
M. Angeles Ortí Mas
Toñi Ochoa Fánega

Vicepresident 5é
(Actes oficial i casal):
Juan Vicente Alejandro Iborra
Delegat d’activitats diverses:
Agustín Simarro Vayá
Delegat de barra i
manteniment de casal:
Alejandro Alfaro Moratalla
Delegats de Junta Local
Fallera:
Rafael Vilar Frías
Teresa Moróder Andreu
Arnau Martínez Mil
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Les falleres i els fallers
Aguado Silla, Begoña
Alabajos Chisbert, Felipe
Alabajos Chisbert, Virginia
Alba Benito, Edu
Alejandro Campos, Silvia
Alejos Zomeño, Iván
Algaba Ormeño, Paula
Algaba Sánchez, Fernando
Almerich Chuliá, Ana
Almerich Chuliá, Esther
Alonso Gómez, Inma
Amador Puga, Maria
Amador Puga, Tamara
Anchel Andreu, Elvira
Anchel García, Maria
Anchel García, Núria
Andreu Martínez, Núria
Arenas Mil, Carla
Arenas Mil, Natalia
Arroyo Arias, José
Astorga Galindo, Antonio
Aviñó Sánchez, Aitor
Aviñó Sánchez, Arabia
Baldoví Orquín, M. José
Bañuls Tárrega, Maite
Barberá Lahiguera, Salvador

Barberá Lahiguera, Santiago
Barea Carrascosa, Merce
Belenguer Santos, M. Angeles
Besó Mendoza, Enrique
Bono Lluch, M. Amparo
Bono Lluch, David
Bono Lluch, M. Jesús
Blasco Navarro, Nieves
Cabanes Vazquez, M. Paz
Cabrera Cabello, Francisco
Cabrera Fernández, Cintia
Calatayud Porcuna, Salvador
Juan
Calabuig Conejeros, Alicia
Calabuig Conejeros, Amparo
Calabuig Moyano, José
Francisco
Camacho Mejias, Ana M.
Campos Mora, Maria Vicenta
Cañas Muñoz, M. Vicenta
Cardona Caballero, Emilio
Casabán Daries, Begoña
Casabán Daries, M. Carmen
Casabán Tordera, Fernando
Casado Chafer, Rosa M.
Castillo Vila, M. Desamparados
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Les falleres i els fallers
Catalá Pérez, Daniel
Cerdan Duque, Laura
Cervera Cabanes, Vicent
Cervera Carratalá, Juan Carlos
Chaparro Martínez, José Luis
Concha Royo, Andrea
Conejos Marcilla, José
Coy Del Campo, Toni
Daries Anchel, Rosa
Daries Anchel, M. Carmen
Descalzo Salon, Erika
Dominguez Donoso, Eva Maria
Esquivel Ochoa, Ainhoa
Esquivel Ochoa, Celia
Esquivel Ramirez, Antonio
Expósito Juan, Marcos
Expósito Juan, Laura
Expósito López, Pedro
Fabiá Calatayud, Ismael
Faus Sansó, Amparo
Fernández Chaparro, Daniel
Fernández Chaparro, M. José
Ferrandis Abad, Jorge
Ferris Gil, M. Ángeles
Fides Duque, Sergio
Flores Solaz, Juan Manuel

Funes Arjona, Marisol
Furió López, Luis Carlos
Gallardo Sánchez, Bárbara
García Alpuente, Felipe
García Anchel, Sergio
García Benito, José Luis
García Espinós, Esther
García Ferris, Natalia
García Ferris, Oscar
García Gallardo, Alejandro
García Guerrero, Gemma
García-Moreno Mora, Raúl
García Sánchez, Alejandro
Washington
García Sánchez, Sergio
Washington
Garrido Ramirez, Javier
Gasó Matínez, Néstor
Gómez Pedrós, Eva
González Millán, Antonio
González Peris, Blanca
González Peris, Carmen
González Rodríguez, Rebeca
González Torres, Yanira
Gran Miñana, Guillermo
Gran Miñana, Paula
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Les falleres i els fallers
Guimera Palop, Azucena
Haro Fernández, Abraham
Herráiz Rodríguez, José
Herráiz Rodríguez, Miriam
Juan Fortea, Laura
Juan Fortea, Mayte
Jumillas Hernández, Juan
Antonio
Jumillas Ortega, Verónica
Llópez Vivó, Tomás
López García-Miguel, José Luis
López Llorca, Carlos
López Llorca, Lucía
López Vilar, Daniel
Madramany Nuñez, Pablo
Manjón Osma, Jesús
Marqués Reparaz, Miguel
Ángel
Martínez De Manuel, Santiago
Martínez Mil, Gerard
Martínez Mil, Lucía
Martínez Olmos, Araceli
Martínez Ortí, M. Carmen
Martínez Seco, Miriam
Martínez Rodríguez, Araceli
Mayorga Ojeda, Rosa

Mil Comes, Amparo
Mil Comes, Esther
Miñana Faus, Juan
Miñana Tordera, Marivi
Miquel Carratalá, Salvador
Miralles Ortí, Susi
Montesa Bono, Amparo
Montesa Bono, Javier
Montiel Serrano, Ana M.
Mora Almerich, Verónica
Mora Fabra, Ricardo
Mora Tarazona, Alicia
Mora Tarazona, Ricardo
Morales Garrigues, Esther
Morcillo Hidalgo, Daniel
Muñoz Martín, Pablo
Navarro Barea, Robert
Navarro Barea, Paula
Olmos Gil, José
Ormeño Palomares, M. José
Ortega García, Carla
Ortí Estiguín, Beatriz
Ortí Fenoll, José
Ortí Muñoz, José Manuel
Ortí Pérez, José
Ortí Piles, Xavi
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Les falleres i els fallers
Ortiz Bono, Jorge
Ortiz Díaz, Pedro
Ortiz Muñoz, Javier
Palazón Bermell, Amparo
Palma Bessini, Sara
Palomares Roig, Salvador
Palop Casanova, Ave M.
Peralta García, Javier
Piles Ortí, M. Jesús
Piles Ortí, Vicente
Prieto Pagán, Nadine
Raimundo Pascual, M. José
Ramírez Gómez, Sandra
Ramos Lima, Macario
Ramos Rodíguez, Jesús
Ramos Rodíguez, Silvia
Rios García, Claudia
Redón Garrido, Encarna
Rodríguez Guevara, Sheila
Rodríguez Torrecilla, Dori
Rodríguez Torrecilla, Milagros
Romero Marín, Vanesa
Royo Giménez, Francisco
Javier
Royo Jiménez, Inmaculada
Royo Martínez, Pablo

Royo Ortí, Javier
Ruiz Carratalá, Valentín
Ruiz Silla, Ramón
Salinas Aranega, Lucía
Sánchez Martínez, Justo
Sánchez Naranjo, Maica
Sánchez Naranjo, Victor
Sánchez Salas, África
Sánchez Salas, M. Ángeles
Sánchez Sánchez, Toñi
Segovia Jumillas, Ximo
Sena Boix, M. José
Sena Villarroya, Fina
Sereix Benito, Vicente
Sereix Mora, Josep
Serer Sena, Jose M.
Serer Sena, Maria
Serrano Juan, Marisol
Serrano Mansergas, M. Pilar
Silla Daries, Ana M.
Silla Garrido, Mamen
Silla Garrido, Noelia
Simó Benavent, Fco Javier
Simó Benavent, Juan Manuel
Simó Benavent, Sofía
Simó Benavent, Vicente
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Les falleres i els fallers
Abonats i
abonades

Simó Esquivel, Miriam
Simó Lozano, Paula
Simó Ortí, Laura
Simó Redón, Meritxell
Suay Sebastián, Jordi
Tomás Castelló, Jaume
Torrent Medina, Gemma
Triguero Gabaldón, Jesús
Torres Serrano, Sabrina
Utrilla Gómez, Marian
Valdeolmillos Martín, Sonia
Valor Martí, José
Varela López, Rubén
Vendrell Ruiz, Raúl
Vilar Frías, M. Pilar
Villafranca Lancha, Coral
Villanueva Forcada, Nacho
Zamora Castejón, Toni
Zamora Domínguez, Eva
Zamorano Santos, Francisco

Ana Bertomeu Simó
José Luis Duz Domenech
M. Carmen Naranjo Cabezas
Mar Mollá Comes
Ximo Segovia Martos
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Desequilibris
Falla gran 2022
Artistes:
Sacabutxart
Disseny:
Juan Ramón Vázquez
Guió de les escenes:
Javier Serer
Explicació de la falla:
Aitor Sánchez Collado
Contínuament per tot arreu, al nostre planeta i a la nostra vida, ens trobem
un món d’oposicions: diferents idees, necessitats, interessos...
El progrés comporta contaminació, la tecnologia comporta menys mà d’obra
i més atur, la globalització. Triar entre economia o salut, retallar drets per un
bé comú...
Tot aquest desequilibri que, cada volta més, podem trobar al nostre planeta,
és el que vol reflectir a aquesta falla. Per a representar tot açò la Falla estarà
composta per un eclipsi, símbol de la unió dels contraris. D’ell eixiran unes
mans que sostenen l’equilibri a l’ecosistema (representat per la mare terra),
desfent-se per la contaminació de l’humà, sostingut en altra mà. En el més
alt, la deessa de l’Equilibri, avisant que tot te ha d’anar en harmonia perquè
no triomfe el desequilibri.
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Univers, galàxia, planeta terra... Contínuament
per tot arreu ens trobem un món d’oposicions:
diferents idees, necessitats, interessos. El progrés
comporta contaminació, la tecnologia comporta
menys mà d’obra i la globalització més atur.
Els segles XX i XXI estan construïts sota una
espiral capitalista sense fre que ens ha d’obligar
a parar i respirar. El 10 de març de 2020 la festa
fallera s’ajornà per a després cancel·lar-se un
virus mortal de nom covid-19 era- tal voltal’Harmagedon que ens havia de fer reflexionar
sobre aquest ritme frenètic d’autodestrucció. El
14 de març es decretava l’estat d’alarma davant
la incertesa, la desinformació i la incredulitat. Un
virus ens colpejava la cara per recordar-nos que
formem part d’un ecosistema planetari. El món
es va parar i de sobte es trencava l’equilibri de la
nostra vida...
28

Equilibri real?
Començava el confinament. Paraula a la qual
tots li vam donar un nou significat conjugat
en primera persona. Tranquil·litat, silenci al
carrer, el planeta respirava, mentre a les cases
suplíem la carència de contacte humà amb
vidreocridades, gimnàstica en línia o cuinant pa
casolà. Ens retrobarem amb nosaltres mateixa.
Reconeguérem als que convivíem sota el nostre
sostre. Era temps de dibuixar, llegir, fer deures
en línia i teletreballar. Tal volta això sí que era
equilibri real en posar en la balança el que de
veritat importa: compartir més temps amb els
que estimem.
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Però en acabar aquest temps d’hibernació
inventarem un cruel terme sota el paratge
de “nova normalitat”: mascaretes, distància
social, gel, aforaments, normes, prohibicions i
tancaments, que ens van convertir en experts
viròlegs. “Eixirem millors”-deien... això no
obstant, prompte la realitat ens va tornar
imatges de cues als supermercats, compra
massiva de paper higiènic i una desescalada
alababalà per reactivar l’economia. El sistema
ens feia de nou triar: economia o salut?, retallar
drets pel bé comú? Buscar el punt d’equilibri era,
és i serà la clau.
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Un eclipse, símbol de la unió dels contraris:
la llum i la foscor ens farà reflexionar sobre
el nostre present. Unes mans sostenen en
equilibri el nostre ecosistema, representat
per la mare Terra, que lluita per desfer-se
per la contaminació de l’humà. Al remat la
deessa de l’equilibri ens avisa de la necessitat
d’harmonitzar les nostres accions: No hi ha
Plan(eta) B.
Amb visió sideral i consciència local
aprofundirem en diversos desequilibris per
aconseguir la pau interior: la connexió reial i
necessària entre l’ésser humà i el seu voltant.
Desequilibri climàtic: Els polítics miren cap a
altre costat, l’emergència climàtica requereix
accions per a ahir. Vivim en una situació
extrema fins al punt que el regne animal es
torna boig i la ciència no acaba de donar amb
la clau. Uns científics s’han passat de la ratlla
amb la clonació i han convertit els fallers en
animals... o els animals en fallers?
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Desequilibri polític: en els últims temps els
partits estan més desbaratats que mai. El
multipartidisme i la falta d’un consens d’estat
en temes importants com la sanitat o l’educació
ens afondeix en la mediocritat. Els partits
focalitzen els seus interessos partidistes en
salvar la seua agrupació en lloc de mirar pel
bé comú. Un desequilibri cruel al punt de la
bogeria, mentrestant el ciutadà espera que
els grans partits d’Espanya arriben a punts
d’unió pel bé de tots, fins al punt de casar-se:
benvinguts a la boja boda del PSPV i del PP.
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(Des)Equilibri faller: Parlant de desequilibri
passem a intentar equilibrar una situació
difícilment equilibrable. No és un
embarbussament, és la realitat del món
faller. Les comissions intenten equilibrar els
pressupostos amb les baixes del cens i les
despeses fixes en plena pandèmia amb
reducció de quotes. Els artistes fallers intenten
sobreviure a un any sense falles, mentre
pirotècnics, indumentaristes, músics, floristes,
hostalers, etc. es busquen la vida en un difícil
equilibri empresarial, ja que els impostos i
obligacions continuen, però no entren ingressos.
Les falles buscaran també l’equilibri veïnal i
associatiu, després de dos anys sense falles. És
el moment de parar i reflexionar: quin model de
festa volen per al futur? L’èxit vindrà de la mà
de recuperar el lligam trencat amb el veïnat,
traçar noves relacions amb agents socials per
mantenir viva una festa que és moltes coses
més que una festivitat: aprenentatge i servei
intergeneracional, solidaritat i transmissió de
valors culturals-patrimonials.
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Desequilibri irracional: No volem concloure
aquest viatge per l’univers sense tractar una
xacra humana com és la violència de qualsevol
mena. L’ésser humà dins de totes les seues
contradiccions experimenta també la d’amar i
odiar, així com la de fer el bé i -malauradamentel mal. De vegades el bé i el mal s’alien en una
truculenta escena quotidiana, un malson que
moltes dones pateixen: quan la persona que
ames es converteix en un monstre i totes les
perspectives de la teua vida canvien. En eixe
moment has de saber que no estàs a soles. Que
hi ha eixida. Des de la falla Sant Roc donem
visibilitat i suport a totes les persones que
pateixen maltractament en casa. Tot l’univers
clama en equilibri desenfrenat «No a la violència
de gènere.»
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Equilibri dels
desequilibris
Al contingut cultural del llibret de la falla Plaça
Sant Roc de Torrent d’aquest any, aprofitant les
temàtiques de les nostres falles, volem plasmar
amb diferents col·laboracions la cerca de l’equilibri a
la nostra societat mitjançant les opinions de molts
fallers i falleres que han viscut en primera persona
la recerca de l’equilibri dins d’una associació... I és
que el que realment coneix el món de les falles, sap
de primera mà que no és gens fàcil trobar-lo, ja que
has de tindre en compte molts, moltíssims factors
per a evitar un desastre al si de l’associació... Tant
es val que siga amb bona voluntat o no... que açò
no es tindrà en compte a l’hora del veredicte de
les falleres i els fallers… Esperem que aquestes
col·laboracions literàries us ajuden a comprendre la
complexitat del funcionament faller. Gaudir-lo!
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Tot el que fa falta per a equilibrar la falla
Javier Serer Sena
Després d’anys en la coordinació i desenvolupament d’aquest
llibret i per primera vegada em pose davant d’aquestes fulles
que em brinda aquest per a buscar un poc d’equilibri... En
aquestes línies detallaré el procés i els passos que seguim
perquè el 15 de març es planten les nostres falles (tant la infantil
com la major).
Quan fins i tot continua eixint fum de les cendres que deixen les
falles una vegada s’han cremat, la maquinària segueix sense
parar i toca pensar la temàtica, el guió i el disseny de la falla per
al següent exercici faller.
Primer busquem els artistes... Encara que en aquesta ocasió,
la falla major seguim un any més amb sacabuxart en el cas
de l’infantil aquest serà el seu primer any plantant en la nostra
placeta a càrrec de Santi Muñoz.
Seguidament, la delegació de cultura ens reunim per a buscar
el fil conductor i que el llibret i la falla tinguen el mateix lema i al
seu torn siga un tema atractiu en relació amb la seua crítica més
actual per a la falla major i una part didàctica i atractiva per a la
infantil.
Una vegada tenim clar el tema, ens reunim amb els artistes
i els plantegem les idees genèriques perquè ells puguen
desenvolupar i dissenyar-la.
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Per a això ens reunim en diverses ocasions per a realitzar les
escenes i les parts centrals i posteriorment, tenint en compte la
crítica local.
Per part dels infantils que les escenes siguen atractives i que
siguen els més cridaners per als més xicotets de la comissió.
La composició és importantíssima, ja que busquem un cert
equilibre tant en l’econòmic com en el volum i composició. Per a
això hem de saber amb el pressupost que comptem i aquesta
part és la més complicada, ja que la tresoreria és molt exigent.
Buscar un equilibri també en composició té la seua part
complicada, ja que els responsables de les falles volem
composició, disseny, risc, acabat i el més important per als
fallers: El millor premi! Si són tots millor (després no saben ni de
què va la falla, però volen un bon premi i fotografiar-se amb el
palet).
Després de tot això, arriba el dia de la presentació d’esbossos
(darrere deixem els anys del concurs d’esbossos per sort sobretot
per als artistes).
El dia de la presentació és quan expliques la idea a la comissió
i reveles el secret més esperat, dia que molts fallers tenen ganes
de veure que es plantara enguany en la placeta, per als més
xicotets també (s’intenta inculcar-los que és el més valuós de la
festa).
Després d’aquest dia encara que el delegat té un seguiment
mensual del procés de la falla arriba el dia de la visita oficial al
taller i aplega les converses de: que si és molt baixeta, que falten
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“ninots” que si només hi ha això fet... Això passa quan la gran
majoria no sap com es gestiona un taller i el procés de creació
que porta una falla.
I arriba el dia del transport de la falla, un dia en el qual n’hi
ha que dir que la comissió s’implica al màxim, també diré
que la falla paga l’esmorzar i clar... Pa una cosa que paga la
falla perquè la gent s’anima, també he de dir que són poquets
els que venen soles per l’esmorzar, ja que aquest dia la gent
s’apunta en l’agenda per ajudar i arrimar el muscle per a fer el
transport i que la falla aplegue a la placeta.
I seguidament dia de la planta, els artistes ja arrosseguen hores
de son i apleguen amb ganes de plantar, com a responsable de
la delegació un dia especial, ja que després d’un any planificant
i treballant pel projecte per fi es veu plasmat. Un dia en què la
gent està expectant per veure la falla en peu i veure com els
artistes planten la falla.
I arriba el dia de la crema, aquest dia cada faller el viu d’una
forma diferent ... No puc descriure el que cada faller i amic de
la festa el visualitze i el recorde con millor sap cremant i que la
flama de la festa siga sentin-se...
Aquest és l’esperit de la festa, en el qual els fallers plantem i
cremem.
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Si saps Contar… Compta amb mi.
Per Encarna Redón Garrido
La figura de representant naix des de la por, la il·lusió i l’amor per
les falles.
Perquè tot representant o tutors legals tenen la possibilitat de
no estar a l’altura que la falla es mereix. Il·lusió perquè ser fallera
major, faller major, president o presidenta és tan il·lusionant que
sense ningú dubte et canvia la vida. Però clar com és evident
açò de les falles n’ha d’agradar moltíssim. Si no... mal. O ames
les falles o no gaudiran ni faran gaudir a la seua comissió.
La relació de la directiva en els representants ha de ser exquisit.
Ha de ser un tàndem. Actes per ací, actes per enllà... Res que
faça que l’any al qual són representants siga un any avorrit i
sense premi a la laboriositat fallera. Si hi ha eixe any, clar.
He sigut membre de directiva delegada de protocol. Una
delegació que tracta de prop amb els representats. El primer
que feia era reunir-mos explicar quatre directrius perquè tots
tingueren una mena d’informació del que els esperava. Molta
feina i moltes coses boniques. Uns volien 5 mantenidors a les
presentacions, uns altres estar a la taula presidencial en tots
els actes (alguns no estar mai). En una ocasió una fallera major
inclús volia acabar el seu regnat abans de la presentació de la
fallera major entrant i així cedir-li la imposició de bandes a la
fallera major entrant.
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Cadascú té una idea diferent, cadascú canviaria alguna cosa.
Però el que des de la delegació de protocol intentàvem és fer-los
veure que un representant és una figura que representa les
decisions adoptades per la majoria de la comissió i mai ningú
ha ficat pegues.
La figura dels representants ha anat canviant. Primer existien
les dones florer. Vestides, guapes, ben maquillades, etc. Ara
existeixen les falleres majors que pinten carrossa, que fan teatre,
que peguen gomaeva, que et fan un discurs, que ballen sense
parar tota la nit i estan puntuals a la desperta. Acudeixen al
concurs d’ornament de carrer com si hagueren estat tota la nit
dormint.
El president infantil, era un xiquet volgut per tots, això sí. Pagar
la convidaeta del seu berenar i com si la fallera major infantil
tinguera un xiquet guapo al costat passava l›any i punt. Ara no.
Hui en dia, un president infantil, fa playbacks, teatre, participa
en tots els concursos que puga. Ix a l›aparador del concurs de la
comissió del l›Avinguda. Cosa que ha dut sempre calfaments de
cap. Si és representant ha d›estar també la seua foto no? Bé, les
coses han anat millorant al pas del temps.
Parlar del president o presidenta de la comissió major ja és un
altre conter. Ha evolucionat, sense dubte. On ha quedat eixe faixí
amb l’escut de la falla brodat en un galleteta? Encara recorde el
meu primer any quan vaig veure al president tirant el faixí a la
foguera de la falla. Imagineu-vos el fart que estaria de treballar.
Ara porten uns models d’alta costura fallera que quan els veus
vindre per primera vegada no saps a què segle has d’ubicar la
seua indumentària. Sense dubte que ara han millorat en estil i
elegància.
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La tasca de la delegació de protocol ha sigut la de fer-li veure
que el president que ha de fer-se les fotos al campionat de
futbol de torn encara que la seua filla siga la fallera major
infantil. Explicar-li que eixe president que treballa sense parar.
Li “tira” més hores que ningú, també té a tindre el seu moment
de representant. Ni que dir tinc que costa moltíssim que ho
entenguen.
Una de les tasques més innovadores és la de l’ahuecador.
Alguns presidents han necessitat un curs avançat per tal de
saber. Perquè no és possible que una fallera major puge un
escenari sense anar ben “toba”. Si no ho fa el seu acompanyat
ja et veus a qui estiga per allí. Apropar-se a la passarel·la de la
presentació a fer els honors.
Res és més bonic que tractar amb els representants. De veritat.
Un representant vol quedar bé en tot el món. Vol que la seua
comissió menge el millor berenar i que es recorde per sempre.
Vol que el seu vestit siga ben bonic, que la comissió els recorde
per coses peculiars. Una nit de revetla extra divertida et pot
catapultar a la fama. I axó és de veres.
La primera frase que tot el món et diu quan eres elegit o
elegida representant és inconfusible. - “Gaudeix que açò
s’acaba molt ràpidament”. Doncs eixa és la veritat més gran
que es pot dir. Passa ràpidament i quan arriba el moment no
s’ho creuen. Si el representant tenia ganes d’acabar. Mal. Això
demostra que alguna cosa no s’ha fet bé. ( bé, exclourem al
president major que si vol agafar un coet i eixir volant
a l’estratosfera és normal. Possiblement en un any ha deixat
descansar el seu cervell mitja hora només).
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Durant els anys que soc fallera. Més de 30 mai he vist un sol
representant que no volguera tornar enrere el dia de la crema del
monument, per a reviure de nou l’any.
La Directiva treballa de valent (bo, quasi tota la directiva)
per tal que els representants passen un exercici inoblidable i
gaudisquen de cada moment del seu regnat. De vegades inclòs
els directius tenen algun mal de cap de més per tal de defensar
que els done el protagonisme que es mereixen. Perquè no són
“pepito o pepita Pérez” són les persones que representen a una
comissió i això és el reflex d’una idiosincràsia que ens fa més
grans i fa perdurar al món faller.
La relació dels representants en la directiva sol ser bona, Un
directiu que vulga a la seua falla treballa tot l’exercici de valent
perquè tot isca bé. I un representant que ha gaudit el seu regant
a l’any següent sol entrar en directiva o col·laborar més del que
solia fer. I per ara, que jo recorde està passant això. Així que les
coses s’estan fent bé. Amunt Sant Roc!
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Equilibri
Per José Serer Sena
Equilibri, paraula complexa inclús, perquè vol dir mal resumit o
bé, bo amb les meues paraules, aplegar a un terme mitjà, a un
punt en concret o es coincidisca.
Si això el traslladem al punt en el qual m’heu demanat, i el
traslladem a l’equilibri de la delegació de festejos en el món de
les falles, doncs pren una forma pareguda, a la vegada que més
complexa si cap, encara que al meu paréixer eixe equilibri ha
anat conformant-se o formant-se en el pas del temps.
La delegació de festejos tirant no fa més de quinze anys a la
nostra comissió era” tot”. I quan dic” tot” és “tot”, no hi havia
esdeveniment o festeig, activitat o esdeveniment dels majors
que es comprenen des dels setze anys fins a l’infinit, que festejos
no organitzarà, des de cavalcades, presentacions, carrosses,
pólvora, música, flors, festes internes, campionats interns,
externs, etc.
Hui en dia afortunadament i gràcies al fet que la societat
avança i que una persona té més obligacions personals o que
també volem dedicar-les a vàries o diverses aficions, en el temps
s’ha hagut de repartir la faena.
Ha fet que els fallers s’impliquen prou mes, que tots els
esdeveniments, actes, contractacions, es dividisquen en molts
trossets, tants trossets com actes o feines hi ha, que ha fet ser
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més efectiu, més creatiu, més imaginatiu, més ordenat, més
adaptat al pressupost, etc. D’aquesta manera, s’ha fet que la
figura com a tal del delegat de festejos siga un coordinador, un
supervisor, de què tot siga com ha de ser, i que seguisca el camí
que ha de seguir, és per això que molt positivament perquè crec
que al mateix temps ha portat un cert equilibri.
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Equilibri... És necessari?
Per Laura Gómez Pedrós
Equilibri, del llatí “aequilibrium”
Diverses són les definicions que la RAE ens dona sobre aquesta
paraula. No totes ens podrien servir si volem analitzar i traure
suc al plantejament que se m’ha fet, per a novament, trobar un
moment d’equilibri mental i poder escriure en aquest llibret de
falla.
Se’m planteja parlar, opinar i fins a analitzar sobre un possible
equilibri si hi haguera entre cultura i falles. I ara és quan jo
m’espante i no sé per on seguir ni per on canalitzar aquesta
humil redacció que no arribarà probablement a massa gent, tal
vegada per falta d’algun equilibri, però que novament em dona
la possibilitat de parlar a través de les lletres.
Deixant ja d’una vegada el meu jo, començaré a desbrossar
pensaments, intentant fer veure el que sent i fins pot ser que
aconseguisca arribar a alguna conclusió.
Tornant al plantejament sobre l’equilibri cultura-falles podem
arribar a preguntar-nos si és necessari deu haver-ho?, deu
d’existir?, o ha de pesar més una cosa que l’altra falla depén
de cultura o pel contrari les falles podrien subsistir per elles
mateixes sense cultura?
UPS! Doncs la cosa dependrà de qui ens preguntem. A
tots se’ns plena la boca de manera molt fàcil amb la paraula
cultura, de sobte, i si menge per art de màgia haguera passat,
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molts són els grans experts i erudits sobre la nostra festa
Massa em pareixen i molt recents els que pareixen eixits de la
facultat d’història amb màster en falles. Massa són els que
gallegen de tindre la veritat sobre les falles. I la veritat és que
és molt més senzill, hi ha unes bases, les de sempre, s’ha anat
construint al llarg del temps, una festa que ha anat nodrint-se o
desnodrint-se del moment social, econòmic, polític... que se n’ha
anat vivint en cada moment. Però la veritat és la que cada un
vulguem interpretar, però això sí, amb el convenciment de tindre
un objectiu ferm, plantar un monument, i ací està, davall el meu
humil criteri l’eix vertebrador de la festa.
Ara bé, insistisc en el fet que sempre davall el meu criteri. I si
seguisc amb el mateix, jo ho tindria clar, la cultura és la base
fonamental de la festa fallera, tanmateix després ve “quan
la maten”, el típic faller o fallera o inclús comissió en general,
que es fan cridar falla, tanmateix que tan sols es preocupen de
festejar amb àgapes i licors, de degustar la rica gastronomia
que la cultura del bon paladar els ofereix sí, també és un vessant
cultural, per descomptat, això no obstant el trist és que els
abans mencionats no ho veuen ni consideren com a tal, són més
del rotllo societat gastronòmica.
És necessari aquest tipus de festeig sí, per descomptat, molt
necessari, no obstant això, amb la rellevància que ha de tindre i
sempre dins d’un orde adequat.
Per a mi és incomprensible parlar de falles, i no parlar en
algun moment de llibret, teatre, poesia, indumentària no seria
lògic pensar en la festa sense pensar en tradició, història,
costums i tot això com ha arribat fins a nosaltres per l’herència
generacional per la cultura de transmetre de pares a fills els
principals components per a poder plantar falla.
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Insistisc en el fet que no seré jo qui transmeta la meua opinió
com una raó absoluta, Déu em lliure... així i tot, sí que és el
que a mi m’han transmés; i és curiós com un de conca, torrentí
d’adopció va ser capaç de fer-me veure les coses d’aquesta
manera, ell i totes les persones que m’han educat en aquesta
cultura fallera i que a hores d’ara i sense donar-se compte
encara ho fan.
Si posem en una balança la paraula falles i la paraula cultura es
quedaria equilibrada, una sosté a l’altra, i les falles no tindrien el
sentit que tenen sense tot el que la cultura les enriqueix.
Fa 5 anys els fallers i falleres, proclamàvem als quatre vents
l’orgull que sentíem perquè a la nostra festa l’havien designat
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco i
estic convençuda de què molts de nosaltres desconeixem que
nassos és això. Celebràvem un triomf, qual “palet” de cavalcada,
però del que no vam ser conscients, és de la responsabilitat que
des d’aquell moment posaven en les nostres mans.
Per a arribar a eixe premi que tant ens agrada als fallers, va
caldre demostrar, ensenyar, plasmar molt i molt bo, i és que
collons! Ho tenim!
Tenim una cultura molt rica, i això fa falla, tenim una tradició
que és envejable, i això fa falla, tenim una gastronomia
riquíssima, i això fa falla, tenim un caràcter molt nostre, i això
també fa falla!!!!
Tornant a reflexions que a l’inici he realitzat, em dona
inconvenient opinar d’aquesta manera, així i tot, sincerament,
em quede a gust, perquè no em considere ningú ni de bon tros
important, ni una entesa en aquest bell art de l’escriptura fallera,
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admire i molt als que sí que ho són i any rere any ens regalen
eixa cultura que tristament tan sols un xicotet percentatge de
fallers arribem a valorar. Tanmateix, sí que soc quelcom, i des
que ma mare em va portar al món, FALLERA i crec que tinc un
criteri sòlid, el meu, però seriós i sincer.
Per això em molesta eixe desequilibri que observe a hores d’ara
en moltes situacions de les nostres falles. Aquesta pandèmia
patida ens ha posat a prova en molts aspectes de la nostra
vida, així i tot, si ens centrem en el que el tema ens ofereix i
sense objeccions... ha sigut un bon moment per a filtrar, sí,
com sona, filtrar a aquells que constaven en un cens faller i que
sense tindre justificació sòlida per situacions provocades pel
desorde econòmic propi d’una pandèmia mundial, han preferit
abandonar el vaixell sense inconvenients, ja que van veure que
no tindrien festa com la coneixien.
Bé, cada un ho veiem com ho veiem, així i tot, tal vegada, si tots
haguérem fet el mateix, hui en dia, moltes comissions falleres
hagueren desaparegut, n’hi ha i em consta que es trontollen,
i si desapareixen després d’elles desapareixerà una part de la
cultura.
Finalment, m’agradaria ser conscient de la responsabilitat
que crec tindre a transmetre a les meues hereves, eixe equilibri
necessari, eixa visió de la balança que a mi em van ensenyar,
he de fer-ho, crec estar fent-ho, com puc, com sé, però amb
l’equilibri mental necessari per a aportar el meu granet d’arena a
la festa amb la cultura més rica que conec.

49

45 aniversari

del concurs infantil del Cant de
l’Estoreta organitzat per la Falla plaça
Sant Roc - Gómez Ferrer a Torrent
Per Emilio José García González
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L’any 2012, al nostre llibret celebraven el 35 aniversari d’aquest
festival infantil, novament, i després de deu anys, volem fer un
recopilatori de totes les edicions celebrades des d’aleshores com
a reconeixement d’un dels concursos culturals més importants
de la nostra ciutat i que porta el nom de la nostra comissió any
rere any a totes les localitats de la nostra Comunitat. A pesar de
la crisi produïda per la Covid-19, comptant amb l’última edició
de l’any 2020, aquest concurs continua sumant i continuarà
sumant edicions com a compromís ferm de la nostra associació
per la cultura.
I és que, aquest concurs, des de l’any 2012 s’ha adaptat i ha
aconseguit progressar sent inclús retransmet per les xarxes
socials per Teletorrent i a través de l›Ajuntament perquè puga
arribar a través de les xarxes socials a qualsevol persona
que vulga gaudir-lo sense necessitat d›acudir a la nostra
emblemàtica placeta.
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Fent un breu resum del més destacat en les posteriors edicions,
al mateix any 2012, abans de desaparèixer, es va atorgar el
premi extraordinari que convocava Ràdio 9, sent els guanyadors
en aquesta ocasió la falla Barri Cotxera.
L’any 2017, per primera vegada, els premis generals atorgats
per Junta Local Fallera de Torrent desapareixien, siguen el nou
patrocinador i atorgant l’Ajuntament de Torrent. En aquesta
edició, a causa de la baixa participació de les falles, es van
eliminar l’entrega d’accèssit i tan sols es van fer entrega de tres
premis per cada categoria (a banda dels premis atorgats per
l’Ajuntament de la nostra ciutat). L’any 2018 tampoc es van
entregar accèssits deguts, novament, a la baixa participació de
comissions falleres. A més a més, en aquesta edició, per primera
volta en la història del concurs i fins al dia de hui, la Falla plaça
Sant Roc - Gómez Ferrer i Voltants no participaria en els premis,
i des d’aleshores, fa representacions al concurs, però sense optar
als premis (anteriorment, sempre optava únicament als premis
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entregats per la Junta Local Fallera de Torrent o més recentment
l’Ajuntament de Torrent).
En l’última edició de 2020, es va crear altre premi extraordinari
convocat per 7TeleValencia que es va unir als entregats
ordinàriament, tanmateix que es va emportar la Falla cronista
Vicent Beguer i Esteve.
L’any 2021, s’hauria celebrat la 45 edició d’aquest concurs, no
obstant això, en aquest 2022 per fi la celebrarem.
Bo, deixem a continuació el recopilatori dels premis de les
últimes edicions, per així deixar constància escrita d’aquest i que
no es perda aquesta important informació per a les generacions
venidores.
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2012
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Àngel de l’Alcàsser

Falla de la Plaça

2n Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Conjunt

Falla Avinguda

Falla Avinguda

3r Premi al Xiquet més típic

3r Premi al millor Conjunt

Falla Barri Cotxera

Falla Barri Cotxera

1r Accèssit al Xiquet més típic

1r Accèssit al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Falla Ramón y Cajal

2n Accèssit al Xiquet més típic

2n Accèssit al millor Conjunt

Falla Poble Nou

Falla Saragossa - Parc Central

3r Accèssit al Xiquet més típic

3r Accèssit al millor Conjunt

Falla Plaça Santa Llúcia

Falla Sedaví

1r Premi al millor Cant
Premis atorgats per l’OAM
Junta Local Fallera de Torrent
1r Premi al Xiquet més típic
Falla Plaça Sant Roc - Gómez
Ferrer i Voltants
1r Premi al millor Cant
Falla Avinguda
1r Premi al millor Conjunt
Falla Plaça Sant Roc - Gómez
Ferrer i Voltants
Premi extraordinari atorgat per
Ràdio 9
Falla Barri Cotxera

Falla Lope de Rueda
2n Premi al millor Cant
Falla Avinguda II Tram País
Valencià Caixa d’Estalvis
3r Premi al millor Cant
Falla Avinguda
1r Accèssit al millor Cant
Falla Àngel de l’Alcàsser
2n Accèssit al millor Cant
Falla de la Plaça
3r Accèssit al millor Cant
Falla Nicolau Andreu
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2013
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Avinguda

Falla Avinguda

2n Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Falla Plaça Santa Llúcia

3r Premi al Xiquet més típic

3r Premi al millor Conjunt

Falla Plaça Santa Llúcia

Falla Ramón y Cajal

1r Accèssit al Xiquet més típic

1r Accèssit al millor Conjunt

Falla Nicolau Andreu

Falla Àngel de l’Alcàsser

2n Accèssit al Xiquet més típic

2n Accèssit al millor Conjunt

Falla de la Plaça

Falla Nicolau Andreu

3r Accèssit al Xiquet més típic

3r Accèssit al millor Conjunt

Falla Pare Méndez

Falla de la Plaça

1r Premi al millor Cant
Falla Avinguda

Premis atorgats per l’OAM
Junta Local Fallera de Torrent

2n Premi al Cant

1r Premi al Xiquet més típic

Falla Àngel de l’Alcàsser

Falla Ramón y Cajal

3r Premi al Cant

1r Premi al millor Cant

Falla Nicolau Andreu

Falla Avinguda

1r Accèssit al Cant

1r Premi al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Falla Àngel de l’Alcàsser

2n Accèssit al Cant
Falla Plaça Santa Llúcia
3r Accèssit al Cant
Falla Camí Reial
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2014
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Nicolau Andreu

Falla Avinguda

2n Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Conjunt

Falla Avinguda

Falla Ramón y Cajal

3r Premi al Xiquet més típic

3r Premi al millor Conjunt

Falla de la Plaça

Falla Nicolau Andreu

1r Accèssit al Xiquet més típic

1r Accèssit al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Falla de la Plaça

2n Accèssit al Xiquet més típic

2n Accèssit al millor Conjunt

Falla II Tram Avinguda País
Valencià - Caixa d’Estalvis

Falla II Tram Avinguda País
Valencià - Caixa d’Estalvis

3r Accèssit al Xiquet més típic

3r Accèssit al millor Conjunt

Falla Lope de Rueda - Verge del
Puig i Voltants

Falla Àngel de l’Alcàsser

1r Premi al millor Cant

Premis atorgats per l’OAM
Junta Local Fallera de Torrent

Falla Avinguda

1r Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Cant

Falla Nicolau Andreu

Falla II Tram Avinguda País
Valencià - Caixa d’Estalvis

1r Premi al millor Cant

3r Premi al millor Cant

Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants

Falla Ramón y Cajal

1r Premi al millor Conjunt

1r Accèssit al millor Cant

Falla Avinguda

Falla Nicolau Andreu
2n Accèssit al millor Cant
Falla Camí Reial
3r Accèssit al millor Cant
Falla Antoni Pardo
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2015
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Avinguda

Falla Avinguda

2n Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Conjunt

Falla Sant Valerià

Falla Àngel de l’Alcàsser

3r Premi al Xiquet més típic

3r Premi al millor Conjunt

Falla Àngel de lÀlcàsser
1r Accèssit al Xiquet més típic

Falla II Tram Avinguda País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

Falla de la Plaça

1r Accèssit al millor Conjunt

2n Accèssit al Xiquet més típic

Falla Sant Valerià

Falla II Tram Avinguda País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

2n Accèssit al millor Conjunt

3r Accèssit al Xiquet més típic

3r Accèssit al millor Conjunt

Falla Poble Nou

Falla Antoni Pardo

1r Premi al millor Cant

Premis atorgats per l’OAM
Junta Local Fallera de Torrent

Falla de la Plaça

Falla II Tram Avinguda País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

1r Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Cant

Falla Avinguda

Falla de la Plaça

1r Premi al millor Cant

3r Premi al millor Cant
Falla Ramón y Cajal

Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants

1r Accèssit al millor Cant

1r Premi al millor Conjunt

Falla Poble Nou

Falla Plaça Sant Roc - Gómez
Ferrer i Voltants

2n Accèssit al millor Cant
Falla Àngel de lÀlcàsser
3r Accèssit al millor Cant
Falla Camí Reial
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2016
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Àngel de l’Alcàsser
2n Premi al Xiquet més típic

Falla Avinguda II Tram País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

Falla Nicolau Andreu

2n Premi al millor Conjunt

3r Premi al Xiquet més típic

Falla Nicolau Andreu

Falla Avinguda

3r Premi al millor Conjunt

1r Accèssit al Xiquet més típic

Falla de la Plaça

Falla de la Plaça

1r Accèssit al millor Conjunt

2n Accèssit al Xiquet més típic

Falla Avinguda

Falla Ramón y Cajal

2n Accèssit al millor Conjunt

3r Accèssit al Xiquet més típic

Falla Ramón y Cajal

Falla Avinguda II Tram País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

3r Accèssit al millor Conjunt

1r Premi al millor Cant
Falla de la Plaça

Premis atorgats per l’OAM
Junta Local Fallera de Torrent

2n Premi al millor Cant

1r Premi al Xiquet més típic

Falla Avinguda

Falla Àngel de l’Alcàsser

3r Premi al millor Cant

1r Premi al millor Cant

Falla Ramón y Cajal

Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants

Falla Àngel de l’Alcàsser

1r Accèssit al millor Cant

1r Premi al millor Conjunt

Falla Nicolau Andreu

Falla Avinguda II Tram País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

2n Accèssit al millor Cant
Falla Àngel de l’Alcàsser
3r Accèssit al millor Cant
Falla Avinguda
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2017
1r Premi al Xiquet més típic
Falla Ramón y Cajal

Premis atorgats per l’Ajuntament
de Torrent

2n Premi al Xiquet més típic

1r Premi al Xiquet més típic

Falla Àngel de l’Alcàsser

Falla Avinguda

3r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Cant

Falla Avinguda

Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants

1r Premi al millor Cant

1r Premi al millor Conjunt

Falla Avinguda II Tram País
Valencià Caixa d’Estalvis i Voltants

Falla Avinguda

2n Premi al millor Cant
Falla Ramón y Cajal
3r Premi al millor Cant
Falla Avinguda
1r Premi al millor Conjunt
Falla Àngel de l’Alcàsser
2n Premi al millor Conjunt
Falla Ramón y Cajal
3r Premi al millor Conjunt
Falla Avinguda
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2018
1r Premi al Xiquet més típic
Falla Àngel de l’Alcàsser

Premis atorgats per l’Ajuntament
de Torrent

2n Premi al Xiquet més típic

1r Premi al Xiquet més típic

Falla Avinguda

Falla Àngel de l’Alcàsser

3r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Cant

Falla de la Plaça

Falla Ramón y Cajal

1r Premi al millor Cant

1r Premi al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Falla Avinguda

2n Premi al millor Cant
Falla Avinguda
3r Premi al millor Cant
Falla Àngel de l’Alcàsser
1r Premi al millor Conjunt
Falla Avinguda
2n Premi al millor Conjunt
Falla Àngel de l’Alcàsser
3r Premi al millor Conjunt
Falla Ramón y Cajal
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2019
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Avinguda

Falla Ramón y Cajal

2n Premi al Xiquet més típic

2n Premi al millor Conjunt

Falla II Tram Avinguda País
Valencià Caixa D’Estalvis i Voltants

Falla II Tram Avinguda País
Valencià Caixa D’Estalvis i Voltants

3r Premi al Xiquet més típic

3r Premi al millor Conjunt

Falla Pare Méndez

Falla de la Plaça

1r Accèssit al Xiquet més típic

1r Accèssit al millor Conjunt

Falla Sedaví

Falla Avinguda

2n Accèssit al Xiquet més típic

2n Accèssit al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Falla Sedaví

1r Premi al millor Cant
Falla Àngel de l’Alcàsser
2n Premi al millor Cant
Falla Sedaví
3r Premi al millor Cant
Falla II Tram Avinguda País
Valencià Caixa D’Estalvis i Voltants
1r Accèssit al millor Cant
Falla Lope de Rueda
2n Accèssit al millor Cant
Falla Barri Cotxera
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2020
1r Premi al Xiquet més típic

1r Premi al millor Conjunt

Falla Àngel de l’Alcàsser

Falla Cronista Vicent Beguer i
Esteve

2n Premi al Xiquet més típic
Falla Cronista Vicent Beguer i
Esteve

2n Premi al millor Conjunt

3r Premi al Xiquet més típic

3r Premi al millor Conjunt

Falla de la Plaça

Falla de la Plaça

1r Accèssit al Xiquet més típic

1r Accèssit al millor Conjunt

Falla Avinguda

Falla Avinguda

2n Accèssit al Xiquet més típic

2n Accèssit al millor Conjunt

Falla Sedaví

Falla Antoni Pardo

1r Premi al millor Cant
Falla Àngel de l’Alcàsser

Premis atorgats per l’Ajuntament
de Torrent

2n Premi al millor Cant

1r Premi al Xiquet més típic

Falla Carrer Toledo

Falla Àngel de l’Alcàsser

3r Premi al millor Cant

1r Premi al millor Cant

Falla Avinguda Reina Sofía Plaça Pedro Iturralde

Falla Àngel de l’Alcàsser

1r Accèssit al millor Cant

Falla Cronista Vicent Beguer i
Esteve

Falla Carrer Toledo

1r Premi al millor Conjunt

Falla Ramón y Cajal

Premi extraordinari al millor
Conjunt atorgat per 7TeleValencia

2n Accèssit al millor Cant
Falla Avinguda

Falla Cronista Vicent Beguer i
Esteve
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Contingut
infantil
Per Ana Ortiz Bono
Educadora social

Alguna volta t’has refredat? Segur que sí, que has anat al metge, t’ha
donat antibiòtic i has millorat. Però... i si es curara mai? Que faries?
Com et sentiries? I si eixe refredat t’acompanya per sempre i no et
deixa jugar amb els teus amics, o no pots anar a l’escola?
Eixa malaltia té cura, però... i si és la teua ment qui es refreda?
Segur que penses que això no és possible, però si lliges les
següents pàgines, t’adonaràs que pot ser si, i com hem dit abans...
no tinga cura. No et poses trist/a, perquè volem ensenyar-te
un món desconegut per a moltes persones de la teua edat, on
veuràs que una malaltia et pot condicionar la vida, però amb ajuda
dels altres (Sí, tu que estàs llegint açò també pots ajudar) podràs ser
feliç i complir els teus somnis.
Xiquets, xiquetes...
Benvinguts i benvingudes al món de la Salut Mental!
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Diccionari mental
“Malaltia mental: Quan la ment cau malalta,
pot afectar els teus sentiments, així com al teu
comportament, inclús pot interferir en els teus
sentits, vivint coses que no són reals o que la
malaltia fa que siguen més exagerades del que
realment són.
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Esquizofrènia: Encara que hi ha moltes classes d’esquizofrènia, es
caracteritza principalment per interpretar les coses de forma que no
és real. Pots sentir veus que només sents tu, veure persones o coses
que no existeixen en la realitat ni estan ací on creus. Inclús pots sentir
sabors que no són així, com menjar-te uns macarrons que la teua
ment pense que tenen gust de fang. Curiós, ¿veritat?
Depressió: Es tracta d’una malaltia que et fa estar trist/a
contínuament, on perds l’interés per les coses que abans t’agradaven,
no vols relacionar-te amb els teus amics, sinó quedar-te a la teua
habitació passant el temps sense fer res més que estar amb els teus
pensaments de baixa autoestima.
Retard Mental: Segur que has conegut a algun xiquet o xiqueta
en l’escola que li costava més aprendre a llegir que tu, o que quasi
acabant 6é de primària encara no sabia sumar amb decimals. Això
és perquè al seu cervell li costa més que a la resta aprendre les coses,
podent afectar a qualsevol activitat de la vida quotidiana.
Trastorn bipolar: Una de les malalties més curioses i, segurament, de
les més malinterpretades, perquè una persona amb bipolaritat no és
que canvie de personalitat, sinó que els seus sentiments i emocions es
porten a l’extrem de forma molt intensa, podent estar content perquè
estàs jugant al parc, però enfadar-te de sobte perquè altre xiquet està
al tobogan i la teua ment (recorda que en aquest cas està malalta) et
fa pensar que ho ha fet amb intenció de fotre a tu només.
Anorèxia: És eixa malaltia que et provoca que et veges a l’espill de
forma distorsionada de la realitat. És a dir, que et veges molt grossa
quan realment estàs molt prima, arribant a deixar de menjar fins a
l’extrem.
Estigma: Són tots aquells pensaments negatius erronis i sense
fonaments que té la societat en general respecte a alguna cosa, com
pot ser pensar que tindre una malaltia mental és ser una persona
perillosa o violenta, quan en realitat qualsevol persona, amb o
sense malaltia mental, pot ser perillosa si així ho decideix.
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La meua amiga Irene

Tinc una amiga que es diu Irene, és una persona molt amable i bona
amb els altres. El “dolent” segons deia ella (però que jo no ho veia
així), que pot tindre Irene és que al cap de cinc anys va començar
a sentir-se rara: veia al·lucinacions, notava que no controlava les
emocions, que últimament li costava relacionar-se amb la gent... en
general, que Irene pensava que alguna cosa li passava i que tenia una
malaltia.
L’endemà, al matí, va decidir comentar-li-ho als seus pares. Aquests
en sentir-ho van pensar que no li passava gens important, que seria
que Irene tenia por al fet que la sorgira una malaltia, però per si de
cas, van ser al metge.
Una vegada allí, el metge els va dir que totes aquelles coses que li
succeïen, eren símptomes d’una malaltia mental. Irene ho va passar
molt malament, perquè li havien dit que els que tenien malalties
mentals, tenen discapacitats respecte als altres i creia que els altres
deixarien de ser els seus amics.
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L’endemà no volia anar al col·legi, perquè tenia por al fet que rigueren
d’ella. La seua mare li va explicar que no tot és dolent per tindre
una malaltia mental, que no sols tens discapacitat, sinó que també
tens altres capacitats que uns altres no tenen. Això li va animar una
miqueta, prou per a anar al col·legi. Rosa es va posar molt contenta
en veure que els seus amics li tractaven com sempre, ja que deien
que hi havia malalties molt pitjors, que amb una malaltia mental ho
pots passar malament, però que no et moriràs ni res per l’estil, que li
donaven importància però tampoc molta.
A més els seus amics i la seua família l’animaven molt, i a base
d’esforços va aconseguir tirar avant amb una gran carrera: enginyeria.
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El peixet globus

En la mar hi havia molts peixos de diferents formes, grandàries i
colors. Aquesta història tracta sobre un peix globus. Era molt redó i
tenia bonics colors. Un dia, jugant amb els seus amics, van passar
unes peces molt belles i una d’elles li va dir: Mira que gros està! I van
començar a riure.
El pobre peixet se’n va anar a casa plorant, es va tancar a la seua
habitació i no volia eixir. La mamà globus intentà que el seu fill li
diguera el que li passava, però ell no li va dir res.
Van passar les setmanes i el peixet no eixia ni menjava. La mamà
preocupada va cridar al Lluç mèdic, li va fer proves i li va dir a la
mamà globus:
-El seu fill té problemes de salut mental, es creu que està gros i si no li
curem es posarà molt malalt i vindrem a ingressar-ho.
- Quina malaltia és? -Va preguntar la mare globus.
-Anorèxia-Va respondre el mèdic Lluç.
Els seus amics, en assabentar-se, van ser tots a la seua casa, li
donaven ànims i li animaven perquè menjara. Li van explicar que en
la mar hi ha molts peixos diferents i que ell no estava gros, era un peix
globus.
El peixet es va anar animant i va superar la seua malaltia gràcies al
suport incondicional dels seus amics i la seua família.
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Testimonis reals

Coneixes persones amb alguna malaltia mental? Si la resposta és si,
t’animem al fet que li preguntes al respecte, segur que estaràs ajudant
a fer més feliç a eixa persona, i no et costarà molts esforços.
Però si la resposta és no, no et preocupes, volem presentar-te a
diferents persones que ens comenten com influeix la seua malaltia i
com és d’important que tinguen tota mena de suport, inclús podent
donar el seu testimoni a través d’aquestes pàgines. T’avisem de què
segurament trobes alguna paraula o frase sense sentit, així com
hem de dir-te que no són testimonis feliços, però en la teua mà està
canviant eixa versió, t’animes?
- L. M. F., deu anys” “Em sent fatal sense ganes de fer res. A vegades com hui em sent
malament. I altres d’una altra manera. M’identifique amb síndrome
d’Asperger, em costa socialitzar-me, relacionar-me amb la gent. No
m’agrada que em toquen quan em relacione.”
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- A. B. M., dotze anys “La meua malaltia és esquizofrènia paranoide. Jo escolte veus al meu
cap i això em produeix molt mal en el cervell, perquè no sé si el que
escolte és real o no. Des que em donen medicació continue escoltant
veus, encara que menys, i si em preguntes el que em diuen no ho sé,
però encara em costa relacionar-me amb la gent.”
-I. M. C., catorze anys “Des de molt xicoteta amb la meua família, anàvem a un càmping,
però deixàrem d’anar perquè la gent es burlava de mi per ser rara,
deien que era agressiva i em jutjaven sense conéixer-me.
Quan ja em vaig fer més major vaig comprendre que el meu problema
tenia nom: “Trastorn de personalitat”, encara que el psiquiatre em
vigile, a vegades em continue sentint molt sola, amb por que no
m’accepte la gent, encara que mai haja fet mal a ningú.”
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Per què salut mental?

Cada vegada que algú diu que va al psicòleg o que no es troba bé
mentalment, de seguida és posem les mans al cap o jutgem sense
saber realment de què estem parlant. Però el més trist és que, encara
que la salut mental és tan important com la salut física, la primera és
un tema tabú, com si tinguérem por de fer saber que alguna cosa falla
en la nostra ment.
Per això creiem que és necessari començar a trencar aquests límits
que ens imposa la societat, recalcant la importància d’ensenyar als
més menuts el fet de normalitzar el que haguera de ser normal, que
no passa res per demanar ajuda per sentir veus al cap.
Des d’aquestes pàgines volem posar en relleu xicotetes pinzellades de
les malalties mentals que conviuen en nosaltres i donar-les a conèixer,
una cosa que s’haguera de fer a les escoles des de la infància, així
com donar veu a aquestes persones que estan patint diferents i
nombroses malalties mentals, ja que ells es veuen com “les restes de
la societat que ningú vol”.
De la mateixa forma que destaquem la importància de crear un
sistema on poder demanar ajuda per tindre un problema o trastorn
mental de qualsevol mena, com ja hi ha telèfons per a l’assajament
escolar o la violència de gènere.
“El difícil d’una malaltia mental és que la gent vol que et comportes
com si no la tingueres”.
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Sabies
que...?
Pots desenvolupar una esquizofrènia fins als trenta-cinc anys de
forma natural?
La majoria de persones amb malalties mentals poden pintar
de molts colors, però, quan es dibuixen a ells mateixos ho fan
només amb negre i coses tristes o terrorífiques.
2 de cada 5 xiquets tenen malalties mentals i no ho saben.
Les veus que sent una persona amb esquizofrènia són iguals
que quan parles amb els teus amics per telèfon.
Les persones amb alguna malaltia mental tenen més problemes
per a fer amics i trobar treball perquè les jutgen injustament
sense saber la veritat?
La depressió és una malaltia mental que afecta més les dones?
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El nostre nivell d’atenció de la salut física està estretament
relacionat amb la salut mental.
El trastorn bipolar afecta entre un 1% i un 2% de la població
mundial?
La teua manera de pensar condiciona els teus triomfs i els teus
fracassos?
La major part de la població, un 80%, té un escàs coneixement
de la salut mental.
Només el 52% dels països de tot el món van complir a mitges
els objectius als programes de promoció i prevenció de la salut
mental?
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Nicolai Simarro Valdeolmillos
President infantil
Hola, Sant Roquers, soc Nicolai Simarro Valdeolmillos i
estic molt agraït per representar a aquesta comissió com a
president infantil de l’any 2022.
Vull agrair a Pepe que em proposara aquest càrrec el dia del
pàdel perquè em va fer canviar d’opinió respecte als meus
dubtes.
Vull donar les gràcies a la meua família per l’esforç que estan
fent, ja que va ha estat un any molt intens i de vegades
complicat per ha de compaginar amb el dia a dia.
Encara que aquest any va ha estat curt, confie que entre tots
nosaltres com fallers ho farem inoblidable.
Espere al costat de Judith, Pepe i Ana formar un gran equip i
recordar per a la resta de la meua vida.
Per finalitzar agrair a tots els fallers, falleres i fallerets de la
falla Sant Roc, espere que passeu un gran any que és el que
us mereixeu.
M’acomiade amb una forta abraçada
Nicolai
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¿Que creus que pots aportar a
les falles?
M’he adonat que m’agrada
ajudar en les tasques del casal.

Entrevista al nostre
President infantil
Nicolai Simarro Valdeolmillos

¿Com estàs vivint aquest
any des de que vares ser
anomenat?
Content i amb molta il·lusió.

¿Que representa per a tu les
falles?
Una part de la meua vida que
m’encanta.

¿T’esperaves ser president
infantil de la teua falla?
Mai m’havia plantejat ser
president, però quan em van
preguntar i em van explicar
tots els dubtes que tenia vaig
dir que sí.

¿Quin és el teu acte favorit?
Hi ha varis per diferents
motius, m’agrada molt la
cavalcada, la cremà i la
presentació.

¿Qué t’agradaria ser de
major?
Encara no ho tinc molt clar.

¿Teatre o festa infantil?
Festa infantil.
¿Que t›han aportat les falles?
Alegria i amics.

¿Que t›agrada fer en el teu dia
a dia?
Parlar amb els meus amics,
jugar a la play i jugar al tenis.
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¿Prefereixes la paella o els
bunyols?
La paella.

¿Creus que aquest canvis son
bons per a quedar-se?
No, a mi no m’agraden els
canvis que s’han fet fins ara.

¿Quina responsabilitat té un
president infantil?
Representar tan bé
com siga possible a la falla
en tots els actes als quals cal
assistir juntament amb la
fallera major infantil.
¿Veus d’una manera diferent
les falles des de la Covid?
Sí
¿Creus que a causa de la
Covid han canviat moltes
coses?
Han posat moltes restriccions
les quals impedeixen que
se celebren les falles de la
manera més divertida.
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Judith Bonales Raimundo
Fallera major infantil

Hola a tots els xiquets, xiquetes, fallers i falleres de la Falla Plaça
Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants.
És un orgull i un privilegi per a mi poder dir que soc la Fallera Major
Infantil 2022 de la falla Sant Roc.
Açò és un somni que mai creia que poguera aplegar. El dia que ma
mare em va dir que la falla havia pensat en mi per a representar-vos,
no podia creure, em vaig posar a plorar, el meu somni començava a
fer-se realitat!!!
Sabia que era un paper molt important representar aquesta falla i
els seus fallers i falleres,i a més després del quasi dos anys que hem
passat per culpa de la covid, però amb il·lusió i ganes no tinc cap
dubte que el faré el millor possible.
Tinc la sort de compartir aquest somni amb 3 persones
meravelloses i les seues famílies, ells són Ana, una gran fallera
Major i un gran cor, Pepe el millor president que puc tindre, sempre
pendent de nosaltres i cuidant-nos, Nicolai, el meu company de
viatge, el que sempre té un gest afectuós amb mi, es preocupa de
què no em falte res(mocadors sobretot) ha, ha, ha.
Però açò no seria possible sense l’ajuda de la junta directiva i la
gent que dia a dia treballa per a la falla i tampoc vull oblidar-me de
la meua mare i el meu germà, ells són una peça imprescindible per
a mi.
Aquest any faller per les circumstàncies que ens toca viure serà
un poquet més curt i alguna cosa diferent, però espere que tota
la comissió gaudisca de cada acte tant com estic gaudint-ho jo i
podem compartir moments inoblidables.
Visca la Falla Sant Roc.
Un bes per a tots.
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Entrevista a la nostra
Fallera major infantil
Judith Bonales Raimundo

¿Que creus que pots aportar a
les falles?
Puc aportar la meua alegria i
il·lusió.

¿Com estàs vivint aquest
any des que vares ser
anomenada?
L’estic vivint d’una manera
molt màgica i amb molta
il·lusió.

¿Que representa per a tu les
falles?
Per a mi les falles són un estil
de vida, jo ara ja no sabria
viure sense elles.
¿Quin és el teu acte favorit?
El meu acte favorit és
la cridà perquè dona
començament a les falles.

¿T’esperaves ser Fallera Major
Infantil de la teua falla?
No, mai podria haver arribat a
imaginar-lo.

¿Teatre o festa infantil?
M’agraden moltíssim les dues,
no sabria quina elegir.

¿Que t’agradaria ser de
major?
M’agradaria ser mestra
d’anglés.

¿Que t’han aportat les falles?
Les falles m’han aportat
conéixer gent nova i gaudir
molt de la nostra tradició.

¿Que t’agrada fer en el teu dia
a dia?
M’agrada ballar, llegir i pintar.
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¿Prefereixes la paella o els
bunyols?
Preferisc la paella.

¿Creus que aquests canvis són
bons per a quedar-se?
Alguns si perquè ens
han ensenyat a ser més
responsables, però altres no.

¿Quina responsabilitat té una
Fallera Major Infantil?
Té la responsabilitat de
representar a la seua comissió
en tots els actes.

¿Que esperes de les falles
2022?
Jo espere passar-lo el millor
que puga, gaudir amb els
meus companys de somni, la
meua família i els meus amics.

¿Veus d’una manera diferent
les falles des de la covid?
Si, perquè ara cal portar
mascaret i és molt més
complicat expressar sols
amb els ulls, a part hi ha més
mesures de seguretat.
¿Creus que a causa de la covid
hi han canviat moltes coses?
Si, però esperem que a poc a
poc tot siga com avanç.
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Les falleres i els fallers
President:
Nicolai Simarro Valdeolmillos

Alabajos Martínez, Mariola
Alabajos Martínez, Pau
Alabarta Serrano, Carlos
Alabarta Serrano, Maria
Alejos Company Mario
Altabert Casabán, Julia
Amate Casabán, Joan
Amate Casabá, Nelo
Astorga Gallardo, Valeria
Barberá López, Álvaro
Barberá Palop, Ana
Barberá Palop, Santiago
Besó Cañavate, Marcos
Bonell Mora, Pablo
Bono Alonso, Gema
Bono Alonso, Pablo
Cabrera Fernández, Jessica
Cardona Palma, Daniel
Castellet Vilar, Dylan
Chaparro Morales, Blanca
Chaparro Morales, Lucía
Chust García, Carolina
Chust García, Sofía
Conejos Simó, Lucas
Coy Villafranca, Alejandro
Cuadrado Serer, Antonio
Escudero Casado, Andrea
Escudero Casado, Alba
Expósito Juan, Miguel
Fabra Miquel, Ricardo
Fernández Simarro, Daniel

Vicepresident 1r:
Javier Segòvia Jumillas
Vicepresident 2n:
Miguel Barberá López
Secretaria:
Isabel Fernández Simarro
Tresorera:
Lucía Coy Villafranca
Comptador:
Héctor Álvarez Mora
Delegado:
Maria Cervera Cabanes
Delegat:
Álex Alcolea Raimundo
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Les falleres i els fallers
Fides López, Alejandro
Fides López, Mya
Flores Ortí, Oliver
Furió Gómez, Carmen
Furió Gómez, Marta
Gadea Baviera, Ezequiel
García-Moreno Bañuls, Jaume
García-Moreno Bañuls, Marta
García González, Guillermo
García González, Elena
García Torres, Claudia
García Torres, Martina
Gasó Campillo, Laia
Giménez González, Adrián
Giménez González, Gabriel
Guimera Palop, Carmen
Herráiz Amador, Micaela
Herráiz Villarroya, Maria
Herráiz Villarroya, Marcos
Klegues Lara, Adriana
Lucena Gallardo, Ferrán
Martínez Baldoví, Clara
Martínez Baldoví, Ferrán
Miquel Sansaloni, Claudia
Monroy Alfonso, Andrea
Muñoz Agudo, Alejandro
Muñoz Agudo, Paula
Navarro Piles, Enzo
Olmos Zamorano, Enzo
Ortí Vega, Alicia
Ortí Vega, Gemma

Pastor Gallardo, José
Peris Esquivel, Candela
Peris Esquivel Irene
Piles Bastrygina, Ivana
Piles Blasco, Mar
Piles Blasco, Xavi
Ramírez Silla, Pau
Ruiz Hernández, Mario
Ruiz Hernández, Nicolás
Ruiz Ramírez, Adriana
Ruiz Ramírez, Alejandro
Ruiz Sánchez, Triana
Sahuquillo Guillot, Julio
Sahuquillo Guillot, Xelo
San Pablo Romero, Erika
Sánchez Gascó, Adrián
Sánchez Gascó Victor
Sánchez Silla, Hugo
Sánchez Silla, Vega
Sereix Sánchez, Daniela
Simarro Valdeolmillos, Iván
Triguero Ortí, Abril
Triguero Ortí, Romeo
Varela Esquivel, Ania
Vela Ortí, Mateo
Velez Cerdán, Natalia
Velez Cerdán, Valeria
Vendrell Juan, Blanca
Vendrell Juan, Héctor
Vigo Torres, Ariadna
Zamora Domínguez, Alejandro
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Desiquilibrats
Falla infantil 2022
Artista:
Santi Muñoz
Disseny:
Santi Muñoz
Guió de les escenes:
Javier Serer
Explicació de la falla:
Miriam Simó Esquivel
La vida està plena de sorpreses, per a bé o per a mal. Inclús en el dia
a dia hi ha vivències que ens fan eixir del guió que pensàvem seguir,
moments que ens desequilibren i fan canviar tot allò en el que creiem
fins a eixe moment.
Alguns d’aquests moments “desequilibrats” són els que ens mostra
aquest any el monument infantil que planarà la nostra falla. En cada
una de les seues escenes podrem veure com les persones passem per
diverses situacions que ens fan tremolar i pertorben el nostre dia. Això sí,
tot engalanat amb els colors, l’espectacle i l’alegria del circ que aquest
any omplirà de màgia la nostra falla.
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Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
Passen i vegen senyors i senyores! Ja ha arribat al vostre poble el
Circ Rouna!!!
Benvinguts a la casa de la màgia, els somnis i el foc! On trobareu
pallassos, ballarines, domadors i molt més, per que el circ Rouna no és
un circ normal!!! Paaaaassen i vegen!!!
Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
Aquest any com a número especial tenim a un grup d’equilibristes els
quals ens delectaran amb un espectacle modern i extravagant. Una
representació d’equilibrisme amb una temàtica social i molt actual.
Anem allà amb la presentació del show!
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Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
Per a començar tenim a Fermín i Rosarin, els nostres acròbates més
valents. Ells hauran de deixar de costat la xocolata i les croquetes
per un bon plat de verdura i quinoa. A més com a punt àlgid del
seu número trobem un moment molt delicat: el moment en què
han de deixar el flam amb nata de les postres per un iogurt blanc
de proteïnes. ¿Esteu preparats per a passar eixe moment de tensió?
Doncs açò i més trobareu al nostre circ!
Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
A l’altra banda de l’escenari, en la penombra, vinguts des de
l’Índia estaran Maia i Semir. Ells duran el moment més relaxant de la
jornada però tal volta el més difícil d’aconseguir.
Aquesta parella està disposta a què res li traga del seu estat
d’equilibri mental. Amb la sola ajuda de la música relaxant i l’encens
són capaços de no distraure’s i de no eixir de la pau mental que han
aconseguit. Però i si li fiquem a l’escenari el soroll del trànsit, unes
fotos del seu compte bancari, el recordatori de què se li acaba el
contracte o els deures per a l’endemà dels xiquets... ¿Seran capaços de
no eixir de l’estat de meditació i salut mental que els caracteritza?
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Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
Per donar-li un toc d’humor a tot l’assumpte tindrem al duo de
pallassos més desequilibrat, “Coret i Cap”. Com sempre amb les seues
bromes i desgavells ens faran viure moments surrealistes plens de
drama i humor, alegria i tristesa. I per què no?, un poc d’aventures!!

Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
I com un circ no és res sense els seus funambulistes, tindrem al grup
d’equilibrisme del nostre circ amb un nou show. Aquest espectacle
anomenat “La vida canvia” està basat en la igualtat i la sostenibilitat
ambiental. Deuran equilibrar el balancí passant per alt frases com
“ni michismi ni fiminismi” o “per a què reciclar si després va tot al
mateix camió”.
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Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
Per acabar de cridar la vostra atenció no podríem aplegar a terres
valencianes i no fer-vos un número especial!!!!
Per a aquesta ocasió, en la pista central hi haurà un artista faller
que en directe col·locarà el remat del monument faller més gran que
mai s’ha vist. I com açò li pareixia molt fàcil incorporarem elements
extrems com són la pluja, l’aigua i inclús fallers tirant-li trons de bac
directament als seus peus!!!

Tiiiiirititiri tirirititiri tititiri tirirititiri titiririri titiririri
T’ha agradat tot el que ací t’he contat? Aleshores no podeu pedres el
nostre espectacle de circ!!! Vos esperem el mes de març a la placeta
Sant Roc, on muntarem la nostra carpa i vos delectarem amb el millor
espectacle del món!!! No us ho podeu perdre!!
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Diari d’una Fallera Major Infantil: Un malson
que tornà a ser un somni.
Per Carmen Furió Gómez

Cort d’Honor Fallera Major Infantil de Torrent 2022
El 2020, un any que va començar amb molta alegria, moltes
ganes de què arribara la gran setmana, la setmana, que
des de xicoteta, cada any espere amb molta il·lusió. Però
aquest any era diferent, era més especial, perquè sabia, que
d’alguna forma, jo anava a ser la protagonista, però sens
dubte, rodejada dels meus. Aleshores, un malson ens va furtar
la nostra gran setmana, ens va fer a tots tancar els ulls i no
poder-los tornar a obrir en molt de temps.
En maig de 2021, vàrem veure la llum al final d’aquest túnel,
i vàrem rebre la notícia de què anàvem a tindre la setmana
tan esperada que un any enrere ens varen furtar. Anava a ser
diferent, tanmateix igual d’especial, haguérem de viure-la al
màxim.
A poc a poc, aquesta notícia va començar a prendre forma.
El 20 de juny, a Ana i a mi ens varen imposar les bandes que
ens acreditaven com a Falleres Majors de la Falla Plaça Sant
Roc per a les falles de 2021. Un acte senzill, així i tot, molt
especial, ja que era la primera vegada que ens tornarem a
ajuntar després d’aquells mesos d’espera interminables.
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La maquinària estava en marxa. Tots érem conscients de la
dificultat que tindria organitzar una setmana fallera en plena
pandèmia mundial. I com en aquests temps res és com era
de normal, abans de viure la setmana fallera, cremar el meu
monument i posar punt final a aquest somni, vaig haver de
fer un parèntesi per poder participar en el procés d’elecció a
Cort d’Honor i Fallera Major Infantil de Torrent. Van ser uns
dies intensos, amb nervis, però vivint noves experiències, que
finalment es convertiren en un regal per a mi; ser elegida
component de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de
Torrent. Un regal que em va donar un grup d’amigues que sé
que serà per a tota la vida.
Unes setmanes després va arribar el moment, el moment en
el qual tornaríem a obrir els ulls completament, i a gaudir de
la millor festa del món; les Falles.
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28 d’agost

Les banderes tornaren a onejar... Com si es tractara d’una
setmana de finals de febrer, les banderes tornaren al carrer i
vaig poder tornar a viure el moment de què la meua comissió
engalanara de banderes el balcó de ma casa.
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29 d’agost

La placeta s’omplia de color... Viatges en el camió cap a
Catarroja, cap a Torrent...
No em volia perdre cap moment que aquesta estranya
setmana fallera en estiu m’anava a oferir. Però si alguna cosa
recordaré sempre d’aquest dia, és que quan es varen obrir
per primera vegada les portes del camió, vaig tornar a olorar
la pólvora, i vaig sentir uns aplaudiments dels fallers que
estaven més plens d’il·lusió que mai.
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30 d’agost

I a poc a poc anava donant forma el nostre volgut
monument; el principi tanmateix a la vegada el final
d’aquests dies de festa, cultura, art i tradició. Ens varen pujar
a la grua, la meua por a les altures va desaparéixer, soles per
contemplar la bellesa de per fi tornar a veure un monument
plantat a la nostra volguda placeta.
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1 de setembre

L’equivalent a un 15 de març. El dia va començar col·laborant
en la plantà de la nostra falleta infantil. Totes les previsions
meteorològiques indicaven que els monuments, com sempre,
acabarien banyant-se, així i tot, no com realment va passar.
Quan la vesprada anava arribant, Marcos i jo, juntament
amb la nostra comissió infantil, gaudirem de la plantà del
nostre monument infantil. Plantà que va culminar amb una
gran sorpresa per a mi. En acabar, es va estrenar el pasdoble
que porta el meu nom, regal de Víctor, gran amic de la
meua família i al que li estarem eternament agraïts. Vam
poder fruir d›un sopar de germanor, però com si es tractara
del fi del món, una tempesta d›aigua i vent, va fer que per un
moment ens oblidarem del toc de queda i ens preocuparem
pel monument.
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2 de setembre

Va eixir el sol, i després d’hores de preocupació, els nostres
monuments varen ser més forts que aquella tempesta. A
la vesprada, ens tornarem a vestir amb la nostra volguda
indumentària per a participar en un atípic Trasllat. La situació
sanitària no permetia que anàrem acompanyats per la nostra
comissió, però tant Marcos, Ana, Pepe i jo vàrem sentir d’una
manera molt intensa els aplaudiments de la nostra comissió.
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3 de setembre

Després de la segona despertà, vàrem tindre el privilegi de
rebre en la nostra placeta a la Cort d’Honor i a la Fallera Major
de Torrent, perquè foren elles les encarregades d’entregar-nos
els premis obtinguts. Va ser un dia divertit, gaudirem de les
atraccions aquàtiques, de quilos i quilos de clòtxines... Va ser
un dia de paelles diferent, ho vàrem fer com la pandèmia ens
deixava.
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4 de setembre

La meua despertà. Prèviament, havia viscut experiències ja
celebrades abans de la pandèmia, així i tot, era la primera
vegada que es feien sonar masclets per a mi. I va arribar
el moment d’oferir el meu ram de flors a la nostra patrona,
mare dels valencians, Mare de Déu dels Desemparats. Cap
mascareta podia ocultar la il·lusió que els santroquers teníem
de poder tornar a tindre les emocions a flor de pell. Aplegava
l’última nit de poder sopar tots junts als peus del nostre
monument, sempre amb una impecable responsabilitat per a
seguir les normes sanitàries.
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5 de setembre

Després de l’última despertà i de delitar-nos amb l’últim
desdejuni, encara que no era el dia del nostre patró Sant
Josep, volguérem celebrar una eucaristia en el seu honor.
Més tard, vàrem ser convidats a participar en el Retorn de la
Mare de Déu. I encara que feia molta calor, em va fer molta
il·lusió compartir prop d’una gran amiga aquesta vivència.
Les carcasses de la mascletà d›aquell dia ens ficaren els pèls
de punta. I aquell 5 de setembre anava aplegant al seu fi.
Va finalitzar amb la meua falleta pressa pel foc. Allí acabà
un cicle. Vaig sentir cada abraçada, cada gest de suport.
Gràcies santroquers pel suport durant tots aquests mesos,
gràcies per fer que aquest malson tornara a ser un somni.
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Crònica de
les Falles
de Torrent
2022
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Sara Garrigues i Paula Alapont són les Falleres
Majors de Torrent 2022
Torrent ja té Falleres Majors per a l’exercici 2022. El passat
dissabte 10 de juliol de 2021 es va celebrar l’elecció de les
Falleres Majors de Torrent i la seua respectiva Cort d’Honor per
a les Falles de 2022 en l’Àgora del Parc Central. L’acte va estar
amenitzat per música d’òpera i entre llàgrimes i emoció les dues
màximes representants del món faller torrentí on han rebut
el seu nou càrrec: Sara Garrigues com a Fallera Major i com a
Fallera Major Infantil per al pròxim exercici faller.
La Fallera Major de Torrent 2022, Sara Garrigues, de la falla
Avinguda, té vint-i-quatre anys i és professora d’Educació
Infantil. Actualment, està acabant d’estudiar un Màster en
Educació Especial i el compagina treballant en un menjador
escolar. Les seues aficions són llegir, el cinema, escoltar música
i passar temps amb els seus amics i família. Amb ella ja són
dos anys consecutius que la falla Avinguda de la nostra ciutat
aconsegueix que la seua candidata siga la màxima representant
de les festes josefines torrentines, ja que Alícia Pallardó, Fallera
Major de Torrent 2021, també pertany a aquesta comissió.
La Cort d’Honor de la Fallera Major de Torrent 2022 la formen:
Sara Aparicio d’Àngel de l’Alcàsser, Sonia Silla d’Antoni Pardo,
Isabel Iniesta de Carrer Toledo, Nerea Olivares de Sant Patrons,
Carla Cuñat de Barri Cotxera, Naomi León de SaragossaParc Central, M. Carmen Martín de Segon Tram Avinguda i
Sonia Hurtado de Lope de Rueda.
La Fallera Major Infantil de Torrent 2022, Paula Alapont, de la
falla Avinguda Reina Sofia, té dotze anys i 1r d’ESO. Les seues
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aficions són pintar quadres, ballar en el grup de ball regional,
passar temps amb la seua família, amics i el seu gos. El seu
acte preferit és la Cremà.
La Cort d’Honor Infantil la formen les nenes: Lucía Mora
Cano de la Plaça, Edith Moliner d’Antoni Pardo, Blanca
Giménez d’Avinguda, Lucía Mora Santandreu de
Sedaví, Carmen Furió de Plaça Sant Roc, Carla Arce de Barri
Sant Gregori, Verónica Aguilar de Saragossa-Parc Central
i María Sanabria de Cronista Vicent Beguer Esteve.
Les representants i les seues corts van estar acompanyades per
familiars i amics, a més de la corporació municipal, el seu jurat,
les falleres i cort d’enguany, les Falleres Majors de Sogorb i de la
Fallera Major de València 2020-2021, Consuelo Llobell.
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Alícia Pallardó i Sandra Peris s’acomiadaren
de les falles 2020/21
Les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor varen
rebre l’afecte del món faller.
La Junta Local Fallera va recuperar aquest acte dedicat
específicament al reconeixement a les Falleres Majors de Torrent
i les seues respectives Corts d’Honor, per la seua gran labor
durant aquest període de divuit mesos.
En una senzilla cerimònia, que va comptar amb la
presència de l’alcalde de la ciutat, Jesús Ros, el regidor de
Falles, José Pascual Martínez, i membres de la corporació
municipal, Alicia Pallardó i Sandra Peris van prendre la paraula
per a agrair a les seues respectives Corts d’Honor la inestimable
companyia i la ‘germanor’ que han viscut al costat d’elles,
recordant amb emoció algunes anècdotes que van compartir
durant l’any del seu regnat i que van ser glossades amb sengles
vídeos.
En l’acte de comiat també van ser presents les recentment
nomenades Falleres Majors de Torrent, Sara Garrigues i Paula
Moreno, acompanyades per les seues Corts d’Honor.
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La Falla Sants Patrons homenatja la Senyera
L’Hort de Trénor va acollir un emotiu acte amb la presència de
les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor.
Com a preludi a la celebració del dia dels valencians i
valencianes, els membres de la comissió de la falla Sants
Patrons van exercir d’amfitrions en una recepció a les Falleres
Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor, i a la resta de
comissions falleres de la ciutat i d’algunes localitats veïnes,
recepció a la qual també van ser convidats els representants de
la corporació municipal.
El motiu d’aquesta recepció, que va tindre lloc al jardí de l’Hort
de Trénor, va ser la celebració del tradicional acte d’homenatge
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a la bandera, en el qual el president de la Falla Sants Patrons i
l’alcalde es van dirigir al públic present amb sengles discursos
en els quals tots dos van coincidir a destacar la importància
d’aquest símbol, el de la Senyera, com a imatge de la identitat i
la tradició dels valencians i valencianes.
Seguidament, es va iniciar una processó cívica en la qual la
Senyera, escortada per membres de les comissions falleres
i les autoritats municipals, va recórrer alguns carrers de la
ciutat per a rebre al seu pas l’aplaudiment i homenatge dels
veïns. La comitiva va ser amenitzada durant el seu trajecte
per demostracions del folklore popular valencià, amb danses i
música tradicional valenciana, fins a arribar al casal de la falla
Sants Patrons.
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Torrent acull la gala dels Ú per premiar als
millors artistes fallers de la Comunitat
La Junta Central Fallera i el gremi d’artistes va reconèixer als
artistes fallers que han guanyat algun dels primers premis de
falla 2021 en totes les seccions.
En la sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent es va celebrar
divendres passat la ‘Gala dels U’, una cerimònia de
reconeixement i lliurament de distincions als artistes fallers que
han destacat enguany amb els seus monuments fallers en els
14 municipis que han plantat falla en 2021.
El delegat de juntes locals de la Junta Central
Fallera, Manolo Jorge, va cridar a l’escenari a les falleres majors
de Torrent, Sara i Paula, perquè feren lliurament de la insígnia
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del Granerer, en nom de les falles de Torrent, als artistes fallers
que en aquest any 2021 havien guanyat algun primer premi en
qualsevol de les diferents seccions: Xenillet, Camí Reial, la Plaça,
Guàrdia Civil, II Tram Avinguda, Àngel de l’Àlcàsser i Antoni
Pardo.
Seguidament, va arribar el torn de retre homenatge als
artistes fallers que havien guanyat un “primer” en les diferents
poblacions que celebren aquestes festes falleres. Un recorregut
de punta a punta de la Comunitat Valenciana a la recerca
de les millors escenes, rematades i ninots per a destacar la
importància d’una professió que ha mantingut viu l’esperit crític
de les falles.
“Vosaltres sou el centre de gravetat necessari perquè es
produïsca el miracle de les falles i també sou responsables de
contagiar l’amor per la cultura i la festa; sou escultors, cronistes,
crítics, arquitectes: sou ofici i art”. Amb aquestes paraules el
regidor de festes, Pasqual Martínez, va felicitar els artistes
premiats i a tots els assistents: les falleres majors de València
i de Torrent, les seues corts d’honor, el president del gremi
d’artistes fallers i representants de les juntes locals, comissions
falleres i junta central.
Per part seua, els artistes de Torrent premiats enguany en
la secció especial, Pedro Rodríguez, artista de la Plaça, i
Sacabutx Art, artista d’Antonio Pardo, es van dirigir als presents
en nom de tots els premiats per a agrair la implicació en
aquests esdeveniments de tota la societat civil vinculada a
la festa valenciana i, en particular, a les falleres majors de
València, Carmen i Nerea, i a tots els artistes que pugnen per
destacar amb la seua presència en les seccions especials.
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Gala dels 1
Reconeixement als artistes fallers guanyadors del premi a la millor falla de cada població

Divendres, 19 de novembre 2021
Recepció 19:30 hores / Lloc: Saló d’actes de l’Ajuntament de Torrent

Premi a la trajectòria
Finalment, Pedro Rodríguez Marín va ser distingit amb un
premi especial, el Parot 2021, que se li va entregar per la seua
llarga i dilatada experiència i per una trajectòria dedicada
quasi exclusivament a les falles infantils. El regidor de Festes
ha destacat d’aquest artista que “les seues falles mostren una
gran capacitat compositiva i una línia estètica marcada per la
caricatura, amb atenció minuciosa al detall i un fil argumental
amb molt d’humor”, característiques que li han portat a ser
mereixedor del primer premi en la secció especial de les falles
2021, per la falla de la Plaça, de Torrent.
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Sedaví i Sant Valerià guanyen el concurs de
Betlems fallers
Les falles de Torrent celebren Nadal amb el tradicional concurs
de pessebres que organitza la falla Lope de Rueda. Enguany
la modalitat tradicional la va guanyar la falla Sedaví, que hi ha
muntat les tradicionals escenes sobre uns palets de fusta i ha
fet una composició basada en un pont que travessa l’estampa
de Betlem amb el pessebre al fons. Per la seua banda, el segon
premi ha sigut per a la falla Xenillet.
Pel que fa a la modalitat de treballs manuals, el primer premi
ha sigut per a la falla Sant Valerià, que torna a recuperar el tron
de les falles en aquesta modalitat amb un betlem fet a base de
llandes reciclades per ambientar el seu naixement en una botiga
antiga, com a mostra de suport al comerç local i antic. Més
de 100 llandes i anelletes de llandes per crear una infinitat de
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personatges. El segon premi ha sigut per a la falla plaça de la
Concòrdia que ha creat diverses escenes a gran mida amb corda
i fil de pita per representar el porta, els reis, l’anunciació, etc.
La falla Plaça Santa Llúcia ha guanyat en la modalitat de
naixement, es tracta d’una nova modalitat que es va crear l’any
passat per fomentar la participació a manera de diorama, ja
que requereix menys metres i menys inversió per desenvolupar
l’escena.
La falla Lope de Rueda va passar per tots els casals per valorar
les creacions i va voler donar les gràcies a totes les falles “per
la vostra participació, totes sou mereixedores de premi.”- van
afirmar en l’entrega de premis. Finalment la classificació queda
així.
1r premi tradicional Falla Sedaví
2n premi tradicional Falla Xenillet
1r premi treball manual Falla Sant Valerià
2n premi treball manual Falla Concòrdia
1r premi de Naixement a la Falla Santa Llúcia.
Aquestes van ser les Falles participants:
Sant Valerià (treball manual)
Cronista (treball manual)
Concòrdia (treball manual)
Vicente Pallardo (treball manual)
Poble Nou (naixement)
Sedaví (tradicional)
Sant Roc (naixement)
Santa Llúcia (tradicional i naixement)
Xenillet (tradicional)
Barri del Carme de Picanya (treball manual).
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Sants Patrons guanya el teatre faller en obra
curta
La comissió va arrasar amb els premis de millor obra, direcció,
escenografia i actor principal.
Divendres 7 de gener, el món faller es va vestir amb les seues
millors gales per a celebrar en l’Auditor la XV Gala de la Cultura.
La gala va estar amenitzada entre els lliuraments de premis per
la còmica, Carol Tomás.
D’entre totes les obres presentades al concurs van destacar en
premis la falla Sants Patrons, en obra curta, en guanyar els
premis de millor obra, direcció, escenografia i actor principal.
Així el primer premi va ser per A. C. Falla Sants Patrons, que
va interpretar l’obra “Evaristo i poquelin, que estue al cel”, el
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Segon premi va ser per a la Falla Carrer Toledo. “De remat”;
mentre que el Tercer premi va ser per a la Falla Avinguda, amb
l’obra “Spoiler”. El premi a la Millor escenografia també ha sigut
per a Sants Patrons. La resta de falles nominades en aquesta
categoria eren: Carrer Toledo i Sedaví.
El guanyador del Premi al millor actor de repartiment va
ser Emilio Aracil, de la falla Carrer Toledo. La resta de nominats
eren: José Puig, de la falla Sedaví i Arnau Martínez, de la falla
plaça de Sant Roc. Per la seua banda, el Premi a la Millor Actriu
de repartiment va ser per a Trini Vilata, de la falla Avinguda. Les
nominades eren: Inma Piles, de la falla Sedaví i Verónica Mora,
de la falla plaça de Sant Roc.
El premi al millor actor va ser per a Enrique Vázquez, de la falla
Sants Patrons, entre els que estaven nominats: Vicente José
Royo, de la falla Carrer Toledo i Vicente Ferrer, de la falla Sants
Patrons.
El premi A la Millor actriu va anar a parar a Mari Carmen Royo,
de la falla Avinguda, d’entre les nominades: Cristina Peris, de la
falla Carrer Toledo i Gio Torres, de la falla Cronista.
El premi a la millor direcció en obra curta va ser per a Francisco
Ibáñez, de la falla Sants Patrons. La resta de nominats
eren: Miguel Ángel Gasco, de la falla Avinguda i José Vicente
Mora, de la falla Carrer Toledo.
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“El casament” de la falla de La Plaça va
guanyar el primer premi d’obra llarga
Divendres 7 de gener, el món faller es va vestir amb les seues
millors gales per a celebrar en l’Auditori de Torrent, l’esperada XV
Gala de la Cultura, on a banda dels premis d’obra curta i juvenil,
es va fer entrega del premi d’obra llarga, el de més duració. Així,
la falla en guanyar aquest concurs va ser la falla de La Plaça,
amb l’obra El casament, el segon premi va ser per A. C. Falla
Antoni Pardo, amb l’obra “Vodevil” i el bronze per a l’Avinguda,
amb l’obra “Peccata minuta”.
La falla Antoni Pardo va guanyar el premi a la millor
escenografia, d’entre les que destacaren també la falla
Avinguda i La Plaça. Quant al premi de millor actor de
repartiment, aquest va anar a parar a Benito Alonso, de la falla
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Antoni Pardo. La resta de nominats va ser Miguel Angel Gasco,
de la falla Avinguda. Respecte al premi de millor actriu de
repartiment, aquest va anar a parar a Belén Martínez, de la
falla Camí Reial. La resta de companyes nominades van ser: Iris
Sánchez, de la falla Antoni Pardo i Isabel Moreno, de la falla De
la Plaça.
El premi al millor actor principal va ser Ernesto Ruiz, de la falla
Antoni Pardo. La resta de nominats eren: Javier Yago, de la
falla Avinguda. El premi a la millor actriu principal va ser per
a Loles Martínez, de la falla De la Plaça. La resta de companyes
van ser: M. Dolores Contreras, de la falla Antoni Pardo
i Carmen Sirvent, de la falla Avinguda.
Finalment, la millor direcció va ser per a Eva Torrent, de la falla
De la Plaça. La resta de directors nominats van ser: Ernesto Ruiz,
de la falla Antoni Pardo i Ximo Hernández, de la falla Avinguda.
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Les falles de Torrent augmenten el pressupost
de monuments un 45% en 2022
Les comissions de la ciutat inverteixen més de 687.000 euros en
falles grans i infantils, gràcies, el pla de xoc destinat a ajudar a
proveïdors i a l’esforç i compromís de les falles amb el sector.
Junta Local Fallera va facilitar a les comissions la classificació
dels monuments per a les Falles de 2022. Amb un muntant
global de 540.586,99 € els monuments majors i 157.419,97 € els
infantils. Unes xifres molt superiors a les de les falles de 2020
(372.578 € els majors i 110.205,33 € els infantils). Per tant, el
pressupost de monuments majors s’incrementa un 45,09% i el
pressupost infantil augmenta un 42,84% respecte a les falles de
2020, que es van cremar el setembre de 2021. Aquest augment
considerable és conseqüència de l’esforç i sensibilitat de les
comissions davant de la situació dels artistes fallers i del pla
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de xoc (60.000 euros a repartir) subvencionat pel del consistori
i proposat per les comissions, amb l’objectiu d’ajudar a les
empreses que viuen de la festa.
Les comissions falleres de Torrent van fer un gran esforç en
contractar en abril de 2020 (en plena pandèmia) les falles
següents, malgrat les nombroses baixes en els censos derivades
de la situació per la Covid-19. La finalitat era cremar quan
es poguera i continuar el cicle. Així les falles de 2020 es van
guardar a un magatzem fins que la pandèmia va deixar que
se celebraren en restriccions en març de 2021. Així les falles
de 2022 seran les més cares i grans de la història, aprofitant
que hi ha hagut un any sense falles i com a resultat d’aquests
anys invertits. A final de gener la Mesa de Seguiment de les
falles és reunirà amb Conselleria per decidir el futur de la festa, el
marc normatiu i recomanacions.
Classificació Falles 2022
Així la Secció Especial Major la formen només quatre falles, amb
pressupostos superiors als 32.500 €. Aquestes són: De la Plaça,
Antoni Pardo (que intentarà revalidar el primer premi de l’any
passat amb un dels pressupostos més alts), Avinguda i Ramón
y Cajal.
Per la seua banda, la Secció Primera Major està formada
per falles que van des de 24.250 € a 32.499,99 €: Sant Roc,
Barri Cotxera, II Tram Avinguda, Sant Valerià, Lope de Rueda i
Cronista.
Pel que fa a la Secció Segona Major és la més nombrosa
amb comissions que opten pel palet (van des de 13.800 € als
24.249,99 €. Crida l’atenció la presència de la falla Àngel de
l’Alcàsser, que per primera vegada en la seua història baixa de
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la secció especial a la segona per la crisi de la Covid. La resta
de falles són: Sedaví, Carrer Toledo, Sants Patrons, Barri Sant
Gregori, Carrer Benemèrita, Saragossa - Parc Central i Avinguda
Reina Sofia.
Per últim la Secció Tercera Major arriba fins als 13.800 € i la
formen: Poble Nou, Nicolau Andreu, Xenillet, Camí Reial, Santa
Llúcia, Parc de Trénor i Escultor Vicente Pallardó.
Classificació Falles 2022 Infantils
Respecte a la Secció Especial Infantil (van des de 9.430 € en
avant) i està formada per les mateixes quatre falles: De la Plaça
(Que intentarà revalidar el seu primer premi, amb el fitxatge
de José Gallego, que debuta a la ciutat en un dels majors
pressupostos), Antoni Pardo, Avinguda i Ramón y Cajal.
La Secció Primera Infantil (va des de 6.700 € a 9.429,99 €) i la
formen: Sant Roc, Barri Sant Gregori, II Tram Avinguda, Sant
Valerià, Lope de Rueda i Cronista.
La Secció Segona Infantil (des de 4.375 € a 6.699,9 €) la formen
Àngel de l’Alcàsser (que l’any passat ja va baixar d’especial la
secció primera i ara baixa a segona), Carrer Toledo, Barri Cotxera,
Carrer Benemèrita, Nicolau Andreu, Saragossa-Parc Central i
Avinguda Reina Sofia.
La Secció Tercera Infantil (fins a 4.375 €) la formen: Poble Nou,
Sedaví, Sants Patrons, Xenillet, Camí Reial, Parc de Trénor i
Escultor Vicente Pallardó.
La resta de falles quedaren desqualificades per no complir amb
la normativa de les bases del concurs de dedicar un 30% del
pressupost de la comissió al monument, o perquè lliurement
han decidit no participar-hi.
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Les falles de Torrent es preparen per a unes
festes falleres de “nova normalitat”
Junta Local confia en un realitzar tots els actes fallers adaptantse a la restricció de la màscara i passaport Covid.
Malgrat les dades de contagis, la Junta Local de Torrent confia
a poder celebrar les falles al març de la millor manera possible.
En el ple faller de gener, celebrat de manera presencial, es van
aprovar els comptes del tercer any de pandèmia. També es va
començar a programar de debò el colofó de les falles de 2022,
que a priori seran de “nova normalitat”, és a dir, mantenint tots
els actes però adaptant-se a les indicacions de sanitat, que de
moment només imposen la mascareta i el passaport Covid fins
al mes de març.
A l’inici del ple faller, el regidor de Falles, Pasqual Martínez,
va animar a totes les comissions a celebrar “les millors falles
possibles, i en les millors condicions possibles”, i va agrair a totes
les comissions l’ajornament de les presentacions falleres que
s’han realitzat per responsabilitat i que sabem que ha suposat
una certa frustració”. Per aquest motiu, el concurs retardarà el
lliurament de premis fins al 13 de març.
Martínez també ha compartit la seua il·lusió per les falles de
març. “Tenim moltes ganes de fer unes festes de San José. I us
recorde que tenim les millors condicions de poder fer unes falles
històriques, almenys en monuments”, ha dit el regidor de falles,
que ha emplaçat novament al final del ple a treballar amb
ganes per a aconseguir les millors falles possibles.
La Crida serà el 26 de febrer a la Torre amb passaport Covid
Després de l’aprovació de comptes de 2021, que han
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acabat amb un romanent 6.200 euros sobre un pressupost
de 257.000, el vicepresident de Junta Local Fallera de
Torrent, Miguel Requena, ha avançat com serà la setmana
fallera, i ha volgut eliminar “dubtes i incerteses” sobre la
celebració de les falles al març.
D’acord amb la informació rebuda de la taula de seguiment
amb Sanitat, “veiem un escenari amb la perspectiva de celebrar
la setmana fallera com la coneixem, però amb mascaretes i
potser serà necessari adaptar-se a temes d’aforaments
possiblement”, ha assenyalat el vicepresident primer de Junta
Local.
El primer obstacle serà la Crida, un acte que si res canvia serà
de “nova normalitat”, presumiblement amb passaport Covid.
“Estem treballant en una Crida normal a la Torre, adaptant les
normes d’accés com ja s’ha fet en altres actes com la Gala de la
Cultura recentment”.
Per a la resta d’actes, la “nova normalitat” serà la màscara, que
serà obligatòria mentre que Sanitat no diga el contrari. “Una
cosa a la qual estem acostumats, i que ja vivim en les falles de
setembre en les ofrenes. Tot el món que desfile, si res canvia,
haurà de portar mascareta”, ha recordat el responsable de les
falles torrentines.
Amb aquest panorama, el 20 de febrer està previst el Cant de
L’Estoreta, la primera macrodespertá seria el 26 de febrer, la
Crida el 27 a la nit a la Torre, i les Cavalcades falleres el 27 de
febrer i 5 de març. L’Exposició del Ninot se celebraria el 2 de
març, els premis de cavalcada s’entregarien el 6 de març, i el
17 de març al matí seria el lliurament de palets, El 15 es faria
la nit de la plantà, el 17 a la vesprada seria l’Ofrena i durant la
setmana la resta d’actes com les mascletaes, i cremà el 19 a la
vesprada i nit.
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Junta Local de Torrent aprova un nou calendari
faller per a 2022 de nova normalitat
El regidor de festes, Pasqual Martínez afirma que Torrent s’ha
convertit en referent faller en la Comunitat Valenciana.
Les falles de Torrent inicien nou any faller. El ple faller amb
els presidents va aprovar un nou calendari faller per a 2022
que estarà adaptat a la nova normalitat. Des de Junta Local
estimen que es podran realitzar tots els actes, i van ficar data
a l’exaltació per a aquest 30 i 31 d’octubre, Crida i també a la
setmana fallera.
El regidor de falles, Pasqual Martínez Climent, va fer balanç de
la setmana fallera de setembre i va agraint el comportament
i responsabilitat de les 29 comissions “ja que després
de quinze dies la incidència acumulada de la ciutat es troba al
voltant dels quaranta, i continua de baixada.
Torrent ha sigut un referent faller a la Comunitat Valenciana
i això s’ha d’agrair, hem de continuar així”- ha manifestat.
Per la seua part el vicepresident primer de Junta Local Fallera
de Torrent, Miguel Requena, també ha volgut agrair el trellat
dels fallers: “moltes vegades no teníem resposta als dubtes
que ens plantejàveu, ha sigut un any molt dur, però el
nostre únic objectiu era poder celebrar la nostra festa i fer-lo
amb responsabilitat. Quan estem tots units aconseguim els
nostres propòsits, sempre amb trellat i cor”.
Cal recordar que les mesures anticovid s’han relaxat aquesta
setmana davant d’aquestes bones xifres a tota la comunitat i la
Generalitat ha enviat un document referent a les seus festeres i
festes populars on s’alça l’aforament dels casals i les restriccions
continuen equiparant-se a les de l’hostaleria.
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Torrent va exaltar a les seues Falleres Majors
amb mascaretes i protocols anticovid.
Sara Garrigues Royo i Paula Alapont Moreno van rebre la banda
i la joia que les acredita com les màximes representants de les
festes falleres de 2022 al costat de les seues corts d’honor
La ciutat de Torrent s’ha vestit de gala aquest cap de setmana
per a exaltar a les falleres majors de 2022, Sara Garrigues Royo
i Paula Alapont Moreno. Les màximes representants del món
faller han viscut moments d’entusiasme i alegria al costat de
les seues corts d’honor. El dissabte a la vesprada va ser el torn
de Sara, qui va iniciar el programa faller del cap de setmana
amb la recepció a la porta de l’Auditori, precedida de la seua
cort d’honor. Allí l’esperaven fallers, falleres, amics, familiars,
representants de la societat torrentina, l’alcalde Jesús Ros,
el regidor de Falles, Pasqual Martínez, i representants de la
corporació municipal.
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Va ser un moment molt esperat per la societat fallera al cap
d’un any marcat per la pandèmia. Com esperat va ser el
moment de descobrir un dels secrets millor guardats: el color
del seu vestit. Un vestit que des de fa alguns anys les falleres
majors han decidit sorprendre a tothom en la mateixa exaltació.
Sara va lluir una indumentària amb dibuix Sant Ramir, teixit
sobre un ordit de seda natural color pruna, tramat amb 16
colors de trama diferents amb un metall ore, i confeccionat per
la SC Indumentària. El teixit pertanyia a la signatura Vives i Marí
i les manteletes a Filles de Carmen Esteve. Per part seua, la cort
d’honor va lluir, com és habitual, els seus vestits per parelles,
dissenyats també per SC Indumentària i amb teles de Vives
i Marí. Per als 8 vestits de la cort d’honor s’han triat 4 colors
diferents d’ordit repartits en parelles de 2. Es tracten dels colors:
Amarant, Violeta, Bertoli i Lavender. El dibuix que s’ha triat per
a l’ocasió és el Borja, un dibuix clàssic basat en un espolín molt
antic, però en aquesta ocasió s’han afegit detalls de noblesa
que ho fan més espectacular.
Després de la recepció, el públic assistent va gaudir d’un acte ple
de música que van obrir els cantants locals Pascual i Saray. Gio,
artista fallera, va posar la veu a una vesprada que va amenitzar
la banda de música Dt. buddies, i un espectacle de llums i color.
L’acte d’exaltació va estar presentat per Cristina Peris, reina de
l’Encontre de 2018, i el mantenidor va ser el doctor en psicologia
Albert Sesé.
El moment més esperat va arribar quan Cristina va reclamar la
presència de la Fallera Major de Torrent de 2022, Sara Garrigues
Royo, qui va pujar a l’escenari davant l’atenta mirada del públic
que no volia perdre’s cap detall. De la mà de l’alcalde Jesús
Ros, que va tindre unes paraules d’afecte per a Sara i la seua
família així com a les predecessores en el càrrec, Alicia i Sandra,
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en aquest any tan especial per al món faller, la protagonista de
la nit va rebre la joia i la banda que l’acrediten com a màxima
representant de les festes josefines de 2022.
El diumenge al matí va ser el torn de Paula Alapont Moreno,
qui va brillar en la seua exaltació acompanyada per la seua
cort d’honor. La representant del món faller infantil va triar per a
aquest moment tan especial un vestit en color champagne de
la signatura de Vives i Marí i confeccionats per a l’Antiga, amb
manteletes de Filles de Carmen Esteve. Per als 8 vestits de la
cort d’honor de la fallera major infantil de Torrent s’han triat 4
colors diferents d’ordit repartits en parelles de 2. Es tracten dels
colors: Paó, Foglia, Taurit i Caldera. El dibuix que porten les
falleres de la cort rep el nom de Calama, teixit amb 12 colors de
trama diferent per a les flors i les fulles, que juntament amb el
metall or el fan tan especial.
L’exaltació, que va començar amb un espectacle circense, va
estar presentada per Lucía Alapont Moreno, germana de la
Fallera Major Infantil, i Alejandro Vilata García. Les components
de la cort d’honor infantil van pujar a l’escenari per a rebre les
seues bandes i esperar que entrara la Fallera Major Infantil de
Torrent, que, davant un públic en peus que no parava d’aplaudir,
va arribar a l’escenari on l’esperava l’alcalde, qui li va desitjar
que gaudira de cada moment del seu regnat a Paula i la seua
cort. Les emocionades paraules de la mantenidora van vindre de
part de Sara Larrazábal Bernal, Fallera Major Infantil de València
de 2019.
En acabar les dues exaltacions, que van comptar amb la
presència de les Falleres Majors de València, les falleres majors,
visiblement emocionades, van rebre la visita dels representants
de les 29 comissions torrentines, així com altres Juntes Locals i el
representant de les festes de Sogorb.
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Les falles de Torrent van celebrar el concurs
de Declamació.
Després de la parada ocasionada per la pandèmia, el Concurs
de Declamació de Junta Local Fallera de Torrent ha tornat a
repetir l’èxit i va omplir de poesia la sala d’actes de l’Ajuntament
de Torrent. L’edició de 2021 s’organitzà en una vetllada durant el
passat cap de setmana.
D’aquesta manera es dona més rellevància a aquest gènere
poètic entre els xiquets de la ciutat i a la vegada els més menuts
de les falles de Torrent tenen més temps per a preparar-se
les poesies de l’esmentat concurs. Els xiquets van participar
en les categories: A i D, els xicotets més grans i més menuts
respectivament, mentre que les categories B i C eren les edats
mitjanes.
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La falla Reina Sofia arrasa en els premis de
teatre juvenil.
Per primera vegada es va celebrar aquesta modalitat de teatre
que ha guanyat en quasi tots els premis la comissió de l’Auditori
en totes.
Divendres passat, 7 de gener, el món faller es va vestir amb
les seues millors gales per a celebrar en l’Auditori de Torrent,
l’esperada XV Gala de la Cultura, on a banda dels premis
d’obra curta i tradicional es van entregar també els premis del
concurs d’obra juvenil, per primera vegada. Aquest premi es va
crear després de l’aprovació en el Ple de Junta Local Fallera el
passat estiu. Així, la falla en guanyar per primera vegada aquest
concurs va ser la Falla Avinguda Reina Sofia, amb l’obra “Eixe
no era jo”, el segon premi ha sigut per a Sant Roc, amb l’obra
“Una casa de bojos” i el tercer premi va anar a parar a Carrer
Benemèrita, amb l’obra “Quarantena”.
El primer premi a la Millor escenografia va ser també per a
la Falla Reina Sofía, d’entre les que van destacar les falles:
Carrer Benemèrita i plaça Sant Roc. Per la seua banda, el
premi al Millor actor de repartiment va ser per a Pablo Vindel,
de la falla Avinguda Reina Sofia. La resta de nominats van
ser: Pablo Andreu, de la falla Ramón y Cajal i Ricardo Mora,
de la falla plaça Sant Roc. Per la seua banda, el premi a la
millor Aactriu de repartiment va ser per a Lucia Martínez, de la
falla Sant Roc. La resta de nominades eren: Natalia Peiró, de
la falla Carrer Benemèrita i Maria Ramon, de la falla Avinguda
Reina Sofia.

131

El premi al millor actor va ser per a Jesús Mora, de la falla
Avinguda Reina Sofia, mentre que la resta de nominats eren:
Daniel Martin, de la falla Ramón y Cajal i Alejandro Vilata, de la
falla Carrer Benemèrita. El premi a la millor Actriu principal va
ser per a Paula García, de la falla Avinguda Reina Sofia. La resta
de companyes nominades eren: Mireya Benavent, de la falla
Ramón y Cajal i Sandra Moreno, de la falla Carrer Benemèrita.
Per la seua part, el premi a la millor direcció va ser per a Mar
Parra, de la falla Avinguda Reina Sofia. La resta de nominats
van ser: Sergio Mengíbar, de la falla Carrer Benemèrita i José
Serer i Ana Ortiz, de la falla Plaça Sant Roc.
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“Una de l’oest” de la falla Sants Patrons va
guanyar el teatre infantil.
La comissió infantil arrasa també en els premis de teatre infantil,
com van fer els majors en obra curta.
Els fallers i falleres de Torrent es van donar cita el diumenge
per a celebrar la Gala de la Cultura Infantil en el saló d’actes de
l’Ajuntament de Torrent, un acte que premia les millors obres del
concurs de teatre faller infantil i declamació, organitzat per Junta
Local Fallera, en la qual van ser premiades les següents falles i
actors i actrius:
Primer premi: “Una de l’oest”, falla Sants Patrons.
Segon premi: “La poma”, falla Lope de Rueda i Verge del Puig.
Tercer premi: “El soldat trencat”, falla Sedaví.
Premi a la millor escenografia obra infantil:
Falla Lope de Rueda i Verge del Puig.
Premi a la millor actriu de repartiment obra
infantil: María Ibáñez, Falla Sants Patrons.
Premi al millor actor de repartiment en obra
infantil: Darío Martínez, Falla Sants Patrons.
Premi a la millor actriu en obra infantil:
Lucía Ibáñez, Falla Sants Patrons.
Premi al millor actor en obra infantil:
Hugo Vázquez, Falla Sants Patrons.
Premi a la millor direcció en obra infantil:
Eva Torrent, Falla La Plaça.
Bibliografia:
Elperiodic.com
La Opinión de Torrent

133

Imatges
gràfiques de
la
nostra
festa
Recordant les falles de setembre
de 2021
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Les falles de 2021 començaren en setembre,
concretament l’1 de setembre. En eixa data ja
estaven els carrers engalanats amb la nostra
senyera, la falla tornava a estar oberta, i les
primeres taules d’amics començaven a omplir-se.
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Però més enllà de l’inhabitual de la data, la nostra
placeta va estar plena de vida, música i colles
d’amics que després de tant de temps s’ajuntaven
per a gaudir de la festa. Hi havien ganes de tornar-se
a veure, de parlar, de jugar i de fer dinarots.
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I no sols hi va haver música i tardeo, el dia de
l’ofrena ens vàrem vestir per a tornar a lluir els
nostres vestits de valencians i portar a la verge els
rams de clavells un any mes.
El que sí que va ser diferent és que malauradament
en el trasllat no vàrem poder acompanyar als
nostres representats com ens haguera agradat,
però el bo és que ells varen tindre aquest acte tan
bonic i emotiu.
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Per a engalanar la placeta no podien faltar els
nostres monuments. Per això uns dies abans la
nostra comissió es va posar mans a l’obra per a
transportar les peces de les nostres falles.
Amb molta il·lusió, els nostres representants van
rebre amb nervis les primeres peces, que a poc a
poc van prendre forma, aconseguint un resultat
d’allò més colorit.
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I és veritat que no sabíem que passaria a les falles
de setembre, però la realitat és que no va faltar ni
el color, ni la crítica dels nostres monuments. Ni
tampoc les pintes, lligacames i vestits de fallers als
carrers de Torrent eixos dies.
Torrent se’n va omplir de bandes de música,
traques i risses durant la primera setmana de
setembre, les falles havien tornat.
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Com no podia ser d’una altra manera, en la nostra
setmana de falles no podien faltar els trons de
bacs. I amb això de què no hi haguera festa fins a
la matinada, i que hi havia caixes fins a cansar-se,
els dies de despertà es va tirar més pólvora que
mai, soroll i fum no va faltar al nostre barri.
A més de la pólvora, una de les altres coses que
mai pot faltar a la nostra comissió són els bunyols
calentets que sempre senten fenomenal. Un got
de xocolata i un parell de bunyols (bé hi ha qui
pren algun més) i a començar el dia amb les piles
carregades.
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I ací teniu als representants infantils un dia de falles
qualsevol, qualsevol? No, no és un dia qualsevol,
és un dia de les seues falles, eixes que tant han
anhelat i que mesos abans s’havien difuminat.
Però per fi arribà la seua gran setmana fallera, i
com podeu veure en el somriure de la seua cara va
ser una setmana de màgia que mai oblidaran.
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Allò que quedà clar després d’eixes falles tan
inhabituals de setembre és que els fallers i falleres
de la Falla Sant Roc sempre estaran al peu del
canó siguen com siguen les falles. Sempre estarem
units i amb ganes de tirar endavant la nostra falla.
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Siga el mes que siga, ploga o faça vent o
inclús davant qualsevol restricció que puga
aparéixer, ací estarem els membres de la falla per a
seguir amb la nostra cultura i tradició.
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Com mana la tradició i com si es tractara d’un 19
de març, el nostre monument infantil va ser cremat.
Carmen i Marcos varen veure com el seu regnat
arribava al seu final, encara que els seus noms ja
estan gravats a la història de la nostra falla.
Eixes flames donaren per fi tancament a unes
falles atípiques i ficaren el comptador a zero per a
començar un nou cicle faller, aquesta vegada més
ràpid que mai.
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De la mateixa manera que a la vesprada es va
botar foc la falla infantil, a la nit era el torn del
monument gran. Per això i perquè es complira la
tradició per fi, Ana i Pepe varen prendre la metxa
que va convertir en cendra el monument major.
Però en aquest cas, tant per a Ana com per a Pepe,
no va ser el final del seu somni sinó que els dos
tenen l’oportunitat de tornar a representar a la
nostra falla un any mes. Això tan sols era un punt i
seguit.
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Fallers brillants
Qui ens havia de dir
que veuríem monuments als nostres
carrers en un mes tan atípic com a
setembre!!!!!
Perquè si les vam tenir i vam donar un
exemple que amb responsabilitat l’esperit
faller seguia, segueix i continuarà viu. Vam
demostrar que per la nostra festa i tradició
posem l’esforç necessari per a continuar i
complir amb el ritual de les falles. I aquest
esforç també té la seua recompensa i és en
aquest raconet del llibret on és reconegut.
Coneixerem la trajectòria fallera per la visió
de persones pròximes als homenatjats
amb la insígnia de fulles de llorer i brillants.
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Manuel Suárez Ruiz
per Fernando Casaban Tordera

Va començar el seu contacte en la falla a través de l’amistat
amb Juan Miñana. Els seus primers passos van ser com a faller
d’Honor (figura que ja no existeix i les noves generacions desconeixen).
El va atreure la festa i es va passar a la part fallera sent un dels
encarregats a aconseguir a aquests fallers d’honor que ajudaven a
la falla. Va anar incorporant a la seua família i al costat de la seua
dona Emi van formar part d’aquest grup de veterans que no faltaven
als esdeveniments fallers. Des d’aquí enviem un bes faller i que allí on
estiga aquesta insígnia brille amb tu.
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José Ortí Pérez

per Rafa Rodríguez Torreta

Arriba a la falla per tema familiar al costat de la seua filla major Sonia,
més tard és sumària Lorena, encara que allí li esperava el seu amic
de tota la vida Rafa que li porte a integrar-se en el grup de “A pesar
d’alguns”. Durant molts anys va pertànyer a la junta directiva amb
diversos càrrecs, però pel qual més se li recorda és com Pepe el loter.
Però no és l’únic malnom també com Willy per la seua semblança
amb el personatge o l’anglés com l’anomena la tia Amparin. La seua
activitat implica participar sens falta en les despertàs, playbacks en
presentacions, cavalcades amb grans aparells... Fins a crear reeixits
aparadors amb el grup corresponent. Però si hi ha alguna cosa que li
omple d’orgull és poder lluir en cercaviles amb el seu net Mateo.
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Maria Vicenta Cañas Muñoz
per José Manuel Ortí Muñoz

Fallera des de xicoteta, pertanyent a la família dels “Forners”. Durant
el seu pas pels infantils participava en les activitats com a cavalcades,
cant de l’estoreta... Arribant a participar en el concurs de declamació
de JLFT. Ja en majors amb menys activitat, però si en una cosa
destaca és la seua passió pel vestit de fallera, li encanta vestir-se i
sempre que pot i té ocasió no deixa de passar per la falla durant la
setmana fallera.
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Amparo Piles Ortí
per José Ortí Pérez

Els seus començaments en el món faller van ser en una falla amiga,
Ramón y Cajal, perquè els seus oncles paterns eren d’allí. Però aviat
va acabar en la falla Sant Roc al costat del seu pare Vicente (El
Pipa) on van començar a participar en totes les activitats i concurs,
treballant i ajudant a fer gran la nostra falla. Sobretot en la seua etapa
infantil molt activa en presentacions, cavalcades, Cant... A la seua
vida fallera és sumaren els seus germans, oncle, cosines, fills, nebots,
formant una de les famílies Sant Roqueres.
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Mari Paz Cabanes Vázquez
per Juan Carlos Cervera Carratalà

Fallera des de petita al costat dels seus germans. Però el perquè
de ser de Sant Roc es deu a un detall que pocs coneixen i és que
la seua mare, Marisa, va ser la primera Fallera Major Infantil de la
falla en els anys abans de la famosa tombà. D’ací el sentiment
tan apassionat per la nostra falla. Molt participativa en totes les
activitats durant la seua etapa infantil, sobretot a l’hora de vestir-se
de fallera, no fallava a cap acte, li encanta vestir-se i és una cosa que
encara en l’actualitat continua mantenint i lluint en cada cercavila.
Col·laboradora en els aparadors de presentacions, playbacks i tot allò
que és l’oferira, prestant la seua professionalitat i do sobre el dibuix i la
pintura. Destacar un any especial 1995 en el qual compleix un somni,
representar a Sant Roc com a Fallera Major. És tal la passió que té per
la falla que ha inculcat aquest sentiment al seu marit Juan Carlos, fills
Vicent i Maria formant una gran família fallera.
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Insígnies Falla Sant Roc
INSÍGNIA D’ARGENT

INSÍGNIA D’OR I BRILLANTS

Alonso Gómez, Inma
Amador Puga, Maria
Concha Royo, Andrea
Daries Anchel, Rosa
Garcia Sanchez, Sergio
Washington
Gaso Martinez, Nestor
Mora Fabra, Ricardo
Mora Tarazona, Alicia
Ormeño Palomares, M. José
Palma Bessini, Sara
Royo Orti, Javier
Sanchez Salas, M. Angeles
Tomás Castelló, Jaume
Varela López, Ruben

Gran Miñana, Guillermo
Jumillas Hernandez, Juan
Antonio
Orti Estiguin, Beatriz

INSÍGNIA D’OR
Amador Puga, Tamara
Cabrera Cabello, Francisco
Fernandez Chaparro, M. Jose
Garcia Moreno-Mora, Raul
Gran Miñana, Paula
Monroy Lizandra, Cristian
Ortiz Bono, Jorge
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Els premis de 2021
Millor ninot secció primera gran
1r premi a la laboriositat fallera infantil
2n premi secció primera falles grans
2n premi Violeta
6é premi de la Conselleria al llibret atorgat a la
promoció de l’ús del valencià
Nominació premi mestre Ortifus a la millor
portada d’un llibret de falla
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Programa d’actes
20 DE FEBRER

16 DE MARÇ

Cant de l’Estoreta

8.00h Despertà
9.00h Xocolatà
18.00h Trasllat
21.00h Sopar Faller

26 DE FEBRER
7.30h Macrodespertà
20.00h Crida

27 DE FEBRER
11.00h Cavalcada Infantil

5 DE MARÇ
19.00h Cavalcada del Ninot

6 DE MARÇ
11.00h Festa Infantil

17 DE MARÇ
8.00h Despertà
9.00h Xocolatà
18.00h Ofrena
22.00h Sopar Faller

18 DE MARÇ

13 de març

8.00h Despertà
9.00h Xocolatà
14.00h Paelles
18.00h Berenar Infantil
21.00h Sopar Faller

18.00h Entrega de recompenses
infantil i berenar

19 DE MARÇ

12 DE MARÇ
21.00h Gala de Recompenses

15 DE MARÇ
20.30h Plantà Infantil
22.00h Sopar de la Plantà
00.00h Plantà Major

8.00h Despertà
9.00h Xocolatà
11.00h Misa de Sant Josep
14.00h Mascletà Conjunta
20.30h Cremà Infantil
21.30h Sopar Faller
23.00h Cremà Major
*Tots els horaris poden ser modificats.
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Himne de la Falla Sant Roc
Tenim en Torrent
la falla de molt voler
és la falla de Sant Roc
a la que tots admirem
Quan li cante a “la falla”
és perquè li tinc voler
és la Falla de Sant Roc
la de major moviment.

Tornada
És la falla de Sant Roc
la que sempre dóna el cor
una de les bones falles
que l’admira qualsevol
Son les teues falleretes
molt sinceres i lleials
els cantaré mentres visca
i les voldré sempre igual

Final
És la falla de Sant Roc
la que sempre dóna el cor...

157

Himne de Torrent
José Ortí Soriano, música.
Jesús Huguet Pascual, lletra.
Conjugats passat i esperança,
el ràfol, el Mas, el Vedat,
reviscolen l’esforç d’una terra
ragada amb suor i llanura de mans.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Sobre el barranc escrivírem la història
que de Cabrera a la Torre reeix,
i bastírem els anhels d’un poble
que futur sens límit a l’home ofereix.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Davallarem al pretérit i traurem
dels avantpassats els espers cercats,
que Torrent els ofrena en imatge
de conquesta tenaç per vigor constant.
Units ferém de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Tota l’Horta, mà a mà, forma anell
que dansa envoltant l’essència del poble,
i esclata fulgent en un crit vibrant:
Honor als seus homens
VISCA TORRENT!
VISCA TORRENT!
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Himne de la C. Valenciana
Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordats al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Flamege en l’aire
nostra Senyera!
Glòria a la Pàtria!
Visca València!
VISCA! VISCA! VISCA!
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BAR
BERRI
Plaza, C.
Fray Antonio Panes, 5,
46900 Torrent, Valencia
...................................................

BAR BERRI

Teléfono:
657 87 33 49

Plaza, C. Fray Antonio Panes, 5, 46900 Torrent, Valencia
...................................................

Teléfono: 657 87 33 49
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Indumentarista oficial de la
Fallera Major de Torrent 2022
i la seua Cort d 'Honor
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SALVADOR PALOMARES ROIG

722701572

OBRA & SERVICIO

sprobrayservicio@gmail.com
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Avda. San
Lorenzo
98, 46901
el Vedat
deTorrent

De Martes
a Domingos
Horario de
9:00 a cierre

Tel: 961552900/ balcodelvedat@gmail.com / www.balcodelvedat.com

¡Menú Diario Balcó!
por tan solo 19,00€

Paellas a leña, comidas, terraza exterior e interior, eventos, cenas, ﬁestas...
¡TU NUEVO
PUB FAVORITO
DE TORRENT!
@balco_nightclub
658 83 63 35

BOTELLAS
COPAS
CHUPITOS
FIESTAS
TEMÁTICAS
PROMOS

info@rtmarketingpromocional.com
96 122 53 00
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Aquestes falles la
millor paella es
fa amb el millor
pollastre
Torrent

C/ San Fermín, 15
tlf: 96 156 64 80
C/ Azorín, 50
tlf: 96 156 54 66

“ Po r

C/ Sagra, 13
tlf: 96 156 09 65

qu

e

te

gust

a c uid ar

te

C/ Comercial Las Américas, 13,
(al costat del pàrquing). tlf: 96 156 08 85

”

AV Mediterraneo (Pl Mediterraneo), 10
Tel. 961345476
46550 Albuixech
VALENCIA
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C/ Palmiters, nº 25-27 Pol. Ind. Masía del Juez
46900 TORRENT - VALENCIA
Teléfono: 961 554 693
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Estem amb les Falles!

caixapopular.es
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La Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i Voltants
vol expressar el seu agraïment especial i sincer,
a cadascuna de les persones, comerços i empreses
que hi han col·laborat perquè aquest llibret siga
una realitat!
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