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Pregó de Falles
Manisers i maniseres de naiximent i dret, per fi ja es-

tem en Falles.

La polvora serà el olor als nostres carrers, la musica de 

les xarangues sera el soroll als nostres passacarrers, les 

barriades s’engalanaran de monuments sent pur art 

que els nostres artistes plantaran als nostres carrers

Veins i veines, gracies per el vostre recolçament, els 

fallers i falleres saben del vostre sacrifici, i per això vos 

convidem a que vingau als nostres casals fallers, i que 

gaudiu de tots els actes.

Fallers i falleres, toca gaudir del traball ben fet, de dies, 

setmanes, mesos, fent falla als nostres casals, recau-

dant diners per a que a falles no falte de res. Toca trau-

re als carrers tota la pasio per la millor festa del mon. 

Els fallers obrem un miracle sempre arriscant, amb va-

lors, participacio, responsabilitat i esforç.

De la Plantà, a l’Entrega de premis, de l’Ofrena a la 

Nostra Mareta a la Misa al Nostre Patrò Sant Josep, 

claudicant amb la Cremà, que amb les flames i el fum, 

tornarem a renovar, donant la benvinguda a la prima-

vera on el camps valencians tornaran a gaudir de verd, 

de frescura i de bons sentiments.

Cridem manisers i maniseres, fallers i no fallers. Que 

Manises esta ja en Falles i que es note a cada raco, a 

cada carrer, que ja esta açi:

La millor festa del mon
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President de la Generalitat
No falta molt perquè les falles tornen als carrers i pla-

ces de Manises, acompanyades per un gran nombre 

de tradicions molt nostres. Les comissions treballen 

per a tindre a punt cada detall quan s’acosten ja uns 

dies únics en què l’esperit festiu s’estendrà per tota la 

ciutat i oferirà a veïns i visitants l’oportunitat de viure 

molts moments màgics.

Persones de totes les edats i procedències troben en 

les distintes comissions un gran espai obert i acollidor 

propici a la xarrada distesa, a l’alegria i al bon humor. 

El propòsit compartit de fer falla, de tirar endavant una 

gran empresa que és de tots, forma part molt impor-

tant del caràcter de les falleres i els fallers que fan pos-

sible cada any el miracle d’una festa única. La Junta 

Local Fallera de Manises uneix les diferents comissions 

i treballa al seu costat per fer que la festa continue el 

seu imparable ascens i es consolide com un gran refe-

rent dins del calendari de la ciutat.

El Llibret de la Junta Local Fallera de Manises ens per-

met cada any apreciar l’activitat constant de les diver-

ses comissions i de tota la gent que treballa en elles, i 

les seues pàgines ens conviden a conèixer millor una 

festa que ompli d’orgull a la ciutat i a tots els que fan 

possible la seua continuïtat. Des d’ací, i juntament 

amb la meua salutació més cordial, faig arribar a tot 

el món faller maniser els meus millors desitjos i una 

forta abraçada.

Ximo Puig i Ferrer 

President de la Generalitat 
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President de la Diputació
Des dels seus orígens, han sigut moltes les genera-

cions de valencians i valencianes que han posat tota 

la seua il·lusió i el seu esforç per a convertir les Falles 

en un senyal d’identitat. Gràcies al treball que fan les 

onze comissions falleres de Manises, aquestes festes 

s’han convertit en molt més que un monument de 

cartó pedra, en una festa immaterial reconeguda a tot 

el planeta.

Les Falles transformen la tranquil·litat dels carrers de 

Manises i les de molts municipis en una gran festa, 

en la qual els monuments, la música, la pólvora i la 

bellesa dels vestits tradicionals d’aquesta terra trans-

meten l’alegria del poble valencià a milers de visitants. 

D’aquesta manera, aquestes festes compleixen amb 

un paper d’ambaixadores amb el qual no van nàixer, 

però que el temps i la seua dimensió social els han 

atribuït.

En les pàgines d’aquest llibret es reflecteix la intensa 

activitat que fan les comissions maniseres durant tot 

l’any, fruit del bon ambient que es respira en els casals, 

on es posa de manifest la cohesió i el reforç del teixit 

social que s’aconsegueix a través de la festa. L’activitat 

dels casals fallers va molt més enllà de la setmana de 

Sant Josep, un fet que es posa clarament de manifest 

a Manises.

M’agradaria unir a l’esperit de germanor de les falleres 

i els fallers una causa més, que no és una altra que fer-

vos partícips, al costat de la Diputació de València, de 

la difusió de missatges socials de suport a sectors de 

la nostra societat que realment ho necessiten, com és 

el cas de les dones que són víctimes de la violència de 

gènere. Podem celebrar que huit-centes comissions 

falleres s’hi han convertit en ambaixadores contra 

aquesta xacra social i han respost amb contundència 

a la crida d’aquesta corporació. 

Finalment, vull donar la meua enhorabona a la fallera 

major, Susana Villena, a la fallera major infantil, Nuria 

Amorós, com també al president de la Junta Local de 

Manises, Juan Ros, i desitjar a tots els fallers i les fa-

lleres manisers que gaudiu plenament de les 

Falles del 2017.

Jorge Rodríguez Gramage

President de la Diputació de València
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Alcalde de Manises
Les falles van directament unides amb la singularitat 

pròpia del poble valencià, sempre seran el nostre sen-

yal d’identitat, i més enguany, any en què s’ha declarat 

a les Falles «Patrimoni Immaterial de la Humanitat», 

reconeixement merescut que, a més a més, donarà 

impuls a aquesta festa tan representativa i tan nostra.

Els fallers i les falleres sou un referent molt important a 

la ciutat de Manises, nosaltres sempre estarem al vos-

tre costat per tal de recolzar-vos i gaudir juntament 

amb vosaltres de les nostres Falles, però sense oblidar 

que sou els protagonistes principals de la festa.

Aquestes falles seran unes falles molt especials per a 

Susanna i Núria, les falleres majors de Manises, que 

en aquest any 2017 són la representació fallera de la 

nostra ciutat. Espere que, d’aquest període tan espe-

cial, guardeu en la vostra memòria molts records i que 

gaudiu de tots els moments únics i irrepetibles que 

enguany tindran lloc.

Des d’ací, aprofite també l’oportunitat per agrair 

l’esforç, la constància i l’entrega dels nostres repre-

sentants del món faller, dels membres de la Junta 

Local Fallera, de les falleres majors, dels presidents 

i dels fallers i falleres de totes les comissions de la 

ciutat.

Per últim, també vull desitjar a tots els manisers i les 

maniseres que tingueu unes bones festes falleres ple-

nes d’il·lusió i germanor durant aquestos dies en què 

els carrers i els casals fallers estan plens d’activitats, 

música, traca i alegria.

Visca Manises i visca les falles!

Jesús Borràs i Sanchis 

Alcalde de Manises
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Regidora de Festes
Benvolguts fallers i falleres, manisers i ma-

niseres, ja estem a març, donant la benvin-

guda a la primavera de la millor manera que 

sabem, amb foc, festa i llum, per acomiadar 

un hivern més. I aquestes falles seran dife-

rents, perquè ara ja tenim el reconeixement 

i la projecció que es mereix la nostra tradi-

ció, doncs ja som Patrimoni Immaterial de 

la Humanitat, un mèrit que s’ha construït 

amb uns fonaments sòlids, de a poc a poc, 

i tot gràcies a la tasca de tots els festers i 

valencians.

Desfilades pels carrers dels nostres pobles, 

amb la cavalcada del ninot i després amb 

l’ofrena a la Verge, passejar entre monu-

ments, pólvora i música. Bona companyia, 

sopars i dinars, germanor i convivència, sols 

són algunes de les paraules que descriuen 

la nostra essència.

A una festa que mor cada any per renàixer 

de nou de la cendra, la innovació ha de 

ser la ferramenta fonamental per mantenir 

la tradició, doncs amb el canvi de les de-

mandes, no podem fer altra cosa que ade-

quar-nos per tal d’avançar cap endavant i 

consolidar el que és nostre.

Des de la Regidoria de Festes volem de-

mostrar altre any el nostre compromís amb 

vosaltres, i desitjar-vos unes bones Falles!

Visquen els fallers i les falleres de Manises, 

visca la nostra festa!

Altea Royo

Regidora de Festes

Ajuntament de Manises
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President de la
Junta Local Fallera

Novament per segon any consecutiu, tinc l’oportunitat de dirigir-me al mon faller 

i a la ciutat de Manises.

En primer lloc, donar les gràcies als meus companys de junta, puig sense la seua 

ajuda,no seria possible realisar tot el treball del any. Gràcies.

També el meu reconeiximent a eixos presidents de les distintes comissions, per 

el seu recolzament, pel seu treball, i per eixe gran esforç que realisen en les seues 

comissions. Gràcies companys.

Falleres Majors, Falleres Majors Infantils, la meua salutació i la meua felicitació. Est 

any es el vostre any, gaudiu-lo al màxim i que este siga un any inoblidable.

Vullc enviar una salutació a Patrícia i a Cristina, les meues Falleres del 2016. que 

gran any hem vixcut, amb rialles, llàgrimes...pero que gran complicitat. Gràcies 

per este gran any. Besos.

Núria la meua Fallera Infantil, una xiqueta dolça, tímida, amb una educació exqui-

sita, sabent estar en cada moment, a pesar de la seua joventut. Gaudix d’est any i 

que sigues molt feliç. Besos.

Susana, gran dona, elegant, inteligent, amb un gran sentiment per el mon faller, 

que se emociona cada vegada que puja a l’escenari en les presentacions, sempre 

contenta i feliç. Gràcies per ser així, viu el teu any, viu el teu moment i com a Nú-

ria, que sigues molt feliç. Besos.

VIXCA MANISES

VIXQUEN LES FALLES

Juan Vicente Ros Torrent

President de la Junta Local Fallera de Manises
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Fallera Major 2017
Fallers i manisers: 

Enguany tinc  l’honor de saludar a tot el món faller 

des d’aquestes pàgines, i es per a mi un gran orgull 

dirigir-me com la Fallera Major de la nostra ciutat.

Encara que sempre ha sigut un somni per a mi, aquest 

va començar de forma quasi inesperada, i he de donar 

les gràcies a molta gent per fer d’aquest somni una 

realitat plena de somriures.

En primer lloc vull dirigir-me a tots vosaltres, als fa-

llers i amics de la nostra festa, gent que sempre esteu 

al meu costat fent possible cada acte, i lluitant per a 

que les falles siguen cada vegada mes grans, i per a 

que en el pas del temps perduren com el nostre signe 

d’identitat.

Cóm no, agrair a les comissions de Manises per fer 

de cada dia un dia de falles. Mai perdau l’il·lusió per 

aquesta festa ni el vostre gest de felicitat en parlar-li 

d’elles al món.

Voldría donar les gràcies mes emotives als meus amics 

i a la meua familia, especialment als meus pares, ger-

manes i el meu iaio, que han fet i fan tot el possible per 

a que puga gaudir cada moment, i em regalen l’amor 

més gran que es pot donar. 

No puc oblidarme de Juan i Jaime, els caps de les fa-

lles a Manises, homes que treballen per les falles i per 

a les falles. Espere que siga un any inoblidable acom-

panyada de les vostres mans i de tota la Junta Local.

Falleres Majors, companyes d’exercici i d’aventura, ja 

estem totes i estem juntes, i espere que eixe siga el 

nostre lema enguany. Vos desitge tota la felicitat del 

món. Es un orgull sentir que esteu al meu costat.

Nuria, es un plaer compartir aquest somni en tu. Des-

cobrir-te és donar-li més valor a les falles, i viure el teu 

somriure es donar-li màgia a cada acte.

Estic segura de que eres una magnífica representació, 

i que seràs història de la nostra festa.

A soles em queda convidar a tota la nostra ciutat a 

gaudir de les falles, del calor del foc i la germanor. De 

sentir la nostra música i del so de la traca com a banda 

sonora. Es hora de cridar al món que la nostra festa es 

referent de cultura, i de viure cada dia en plena felicitat 

al sentir que les falles son part de nosaltres.

Un abraç i els meus millors dessitjos per a tots.

Susana Eva Villena Madrid 

Fallera Major de la Ciutat de Manises 2017



Flama i Foc · Falles Manises 2017

13

Flama i Foc · Falles Manises 2017



Flama i Foc · Falles Manises 2017

14

Fallera Major Infantil 2017
FFallers i Falleres de Manises, encara no em puc creure 

que tinga la sort de ser vostra Fallera Major Infantil 2017. 

Per la meua part posare tot l’interes i les meues ganes 

per a que estigueu ben orgullosos de la representació 

infantil del nostre poble.

I des de ací m’agradaria felicitar al mon faller perque 

aquest any la UNESCO ha declarat les falles Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat, tot un orgull de tots el 

fallers i falleres, que han treballat per a conseguir-ho.

Enguany tambe sóc molt afortunada ja que m’acom-

panya la millor de les falleres, tot un exemple a se-

guir, ella és Susana Eva Villena. Juntes passarem molts 

bons moments en aquest any. 

La seua experiència ja com a fallera major de la seua 

comisio em farà mostra de com gaudir d’aquest mera-

vellós somni que estem vivint. 

Ara m’agradaria dedicar unes paraules a tots els xi-

quets i xiquetes que viuen la festa com jo. Dir-los que 

per a mi és un orgull poder representar-los, sempre 

tinc present el sentiment i la il·lusió de la xiqueta que 

tots els anys mirava cap al balcó de l’ajuntament el dia 

de la cridà. Sóc una més d’elles que per un any puc 

deixar de somiar i ser la que faça la crida a tots els 

xiquets a participar de la nostra festa, els portaré dins 

del meu cor i allà on vaja el sentiment del món infantil 

de les falles de Manises anirà en mi.

A Patricia i Cristina voldria felicitar-les per com ho han 

fet de bé les dos, per al poble dos excel·lents falleres. 

Sense dubte un gran espill on reflectir-se, Enhorabo-

na!!

A tota la Junta Local Fallera vull agrair per fer de cada 

acte un conte de princeses en què tot un poble pot 

participar, oblidant per unes hores el treball i les preo-

cupacions del dia a dia per a disfrutar d’esta festa que 

tant estimem tots els fallers, grans i menuts, sou tots 

genials!!

Donar les gràcies en especial a Jaume que ens mime i 

cuide en cada moment perquè tot ixca perfecte i sem-

pre esta disposat a tot. I com no, no em podria oblidar 

de Juan , que encara que li faça molt la punyeta li vull, 

i esta pendent de mi en tot moment.

També donar-li les gracies als meus pares per fer rea-

litat el meu somni, als meus iaios per estar ahí cuant 

els necesite i a tota la meua familia per compartir amb 

mi aquest any tan especial.

Visca Manises i Visca Les Falles!!!

Vostra Fallera Major Infantil

Núria Amorós Añón 

Fallera Major Infantil de la 

Ciutat de Manises 2017
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Les Falles Patrimoni
Immaterial de la Humanitat

A les 12,50 hores del dia 30 de novembre de l’any 

2016, el comité intergovernamental de la UNESCO, re-

unit en la ciutat etíop de Addis Abeba, ciutat a on es 

va celebrar la assamblea internacional, confirmava de 

manera oficial, que les Falles eren declarades, Patri-

moni Immaterial de la Humanitat.

Un fermall d’or a un gran procés que es va iniciar a 

l’any 2011. Una festa de les Falles que junt a atres em-

blemes valencians com son, la Llonja de la Seda, el 

Tribunal de les Aigües i les festes de la Mare de Deu 

d’Algemesí, formen part de este reconeiximent com a 

Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Una festa que ademés de celebrar-se en la ciutat 

de Valéncia, també te lloc al voltant de 140 loca-

litats de la Comunitat Valenciana. Una festa per la 

que al llarc de molts anys han treballat persones 

amants de les nostres tradicions. Festa per la que 

en la actualitat son moltes les persones que con-

tinuen treballant en les mes de 1000 comissions 

falleres que es troben al llarc de tota la Comunitat 

Valenciana. I per les que es segur, seguiran treba-

llant molt mes si cap després d’este reconeiximent, 

la gent mes jove que hui en dia se inicia en esta 

gran festa de les Falles.

Una festa en la que son parts fonamentals i impres-

cindibles: com son el art de nostres artistes fallers, que 

en el seu ingeni cada any nos regalen el seu art, per a 

depositar-lo al llarc d’uns dies en els nostres carrers i 

places; la música de nostres bandes i de la dolçaina i 
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tabal, que acompanya cadascú dels actes que realisen 

les comissions; 

la indumentària tradicional valenciana, que lluïxen 

tant les nostres dones com els hòmens; el foc en les 

seues dos versions, el de les despertaes, les mascle-

taes, i els castells de focs artificials, que son recone-

guts per tot lo mon, i com no, en el de la cremà dels 

monuments que dona per finalisada cada any esta 

gran festa i l’inici de la del any següent. 

En definitiva, una gran festa que esta composta 

com tots sabem dels elements principals que 

acabem de nomenar, i que formen part de la 

nostra cultura i tradicions, i de la que tenim 

ara mes que mai, l’obligació de mantindre i fo-

mentar, per a que tots aquells que tinguen a 

be visitar-nos en estos dies de festa, puguen 

donar-se conte de que no es una casualitat 

este reconeiximent, puig les Falles son una 

gran festa que poden visitar des de qualsevol 

lloc del mon, comprovant l’art i la alegria que 

els valencians podem arribar a crear.

Enhorabona a tots aquells que en la actua-

litat formen part d’esta gran festa de les Falles. Enho-

rabona a tots aquells que al llarc de tants anys han 

fet possible que nosatres també poguérem disfrutar 

d’ella i molt de ànim i gran carinyo per les Falles, a la 

gent que després de nosatres, seguiran treballant per 

mantindre estes, les nostres tradicions.

També les flors, que en gran emoció i devoció cada 

any oferim a la Mare de Deu dels Desamparats....com 

no, la diversió en les verbenes, teatre, balls, realisades 

als casals o al carrer, per a diversió de fallers i no fa-

llers.

 C
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Entrevista 
Susana Eva Villena Madrid

Fallera Major de Manises 2017

Susana, com te definiries tu 

com a persona?

Sempre em pareix difícil contes-

tar a eixa pregunta. Crec que sóc 

extravertida,empàtica, dinàmica, 

pròxima i compromesa. La mescla 

del que puga sorgir amb els adjec-

tius esvalotada i seriosa.

En la actualitat, estàs treballant 

o estudiant?

Un poquet de cada. Ajude en el 

negoci familiar quan puc i em 

prepare per a l’examen d’accés a 

l’advocacia.

Quines son les teues aficions?

M’agrada escriure, el teatre, espe-

cialment viure els musicals molt 

de prop. Viatjar, els animals, les 

estones en família i els amics, la 

fotografia i tot el que rodeja al 

món.

Com i quant va ser el teu inici 

en el mon faller?

No recorde cap moment de la 

meua vida sense les falles. Sóc 

fallera des que vaig nàixer, i la 

meua família és fallera els 365 dies 

a l’any. Sempre he dit que jo he 

aprés a caminar, parlar i viure en la 

meua falla.

Que es lo que per a tu significa 

la festa fallera?

Per a mi la festa fallera és en gran 

part la meua vida. En el treball, a 

casa, en la falla com a directiva, els 

 “SÓC FALLERA DES QUE 

VAIG NÀIXER, I LA MEUA 

FAMÍLIA ÉS FALLERA 

ELS 365 DIES A L’ANY. 

SEMPRE HE DIT QUE JO 

HE APRÉS A CAMINAR, 

PARLAR I VIURE EN LA 

MEUA FALLA”
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Entrevista 
amics, la família, tot el que rodeja 

al món faller rodeja la meua vida, 

per això per a mi la festa fallera és 

signe de vida, felicitat i d’identitat.

Que es lo que vares sentir 

quant te varen comunicar que 

est any havies segut elegida 

Fallera Major de la ciutat de 

Manises?

Crec que mai podré explicar-ho 

amb paraules. Va ser un moment 

intens, ple de nervis d’una banda 

però amb la tranquil·litat que et 

donen els teus al teu costat. És un 

d’eixos moments ple de màgia que 

marquen la teua vida i t’obliguen 

a somriure mentres no pots deixar 

d’emocionar-te.

Tu havies representat a la teua 

comissió com a Fallera Major en 

l’any 2014. des de quant tenies 

pensat presentar-te a Fallera 

Major de la ciutat de Manises?

Representar el món faller a Mani-

ses era un sonmi per ami que se-

guiria molt de prop, però no sabia 

quan. L’il·lusió la tenia, el suport de 

la meua família també, per la qual 

cosa han sigut els estudis els que 

han marcat la decisió.””

Com està vivint la teua família, 

el que tu sigues la Fallera Major?

Amb moltíssima intensitat, quasi 

en primera persona. És una cosa 

que mai podré agrair com es me-

reixen. Sempre han estat al meu 

costat en qualsevol decisió que he 

pres, i des del primer segon han 

sigut el meu suport i recolçament.

Que supon per a tu ser est any 

la màxima representant del 

mon faller de Manises? 

Suposa cridar al món que els 

somnis es poden conquerir. Ser 

fallera és genial, ser fallera ma-

jor és increïble, però represen-

tar al teu poble i a l’amor per 

la nostra festa i tots els seus 

fallers és indescriptible. Ho 

porte amb orgull i responsabili-

tat, però és fàcil amb el suport 

dels fallers.”

Quins consells t’han donat els 

teus familiars i amics

Sempre m’han dit que gaudixca de 

cada segon, que cada moment és 

únic i passa volant, i quina raó!

Susana, Nuria i tu vos coneixíeu 

abans?

T’anava a dir que no, però la 

veritat és que les nostres famílies 

es coneixien i jo recorde haver 

jugat amb ella quan era només 

un bebé, però ha passat molt de 

temps!

Com es la vostra relació?

Molt bona, Nuria és genial, en-

ganya moltíssim! Pareix seriosa 

i tímida, però és molt divertida i 

carinyosa. Només de passar una 

vesprada amb ella basta per a des-

cobrir que té màgia.

Teniu un bon recolzament una 

en l’atra?

Sí, no puc imaginar millor repre-

sentació per als infantils, ni millor 

companya d’aventura.”

“REPRESENTAR 

EL MÓN FALLER 

A MANISES 

ERA UN SONMI 

PER AMI QUE 

SEGUIRIA MOLT 

DE PROP, PERÒ 

NO SABIA 

QUAN”

Com t’agradaria que recordara 

el teu regnat el mon faller de 

Manises?

Com un bon any en què el seu 

representant sentia les falles per 

cada costat de la seua pell i com 

a tal, així ho transmetia a tots. 

M’agradaria que fora un any que 

també recordaren per haver lluitat 

i aconseguit demostrar que les 

falles són cultura.

Que creus que aportaràs tu com 

a Fallera Major, al mon faller de 

Manises?

Puc aportar sentiment. Crec que 

l’amor per les falles és imprescin-

dible per a estar on jo estic. Proxi-

mitat de la figura de fallera major 

a tots i valenciania per a defendre 

sempre esta gran festa.
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Perque creus que les falles son 

una festa distinta a totes les 

demés?

Les falles són una festa molt com-

pleta, plena de tradició. Alberga 

art, indumentària, gastronomia, 

musica, pólvora , enginy, sátira... 

Que mes li pots demanar a una 

festa?

De tot lo que has vixcut fins 

ara, que es lo que recordes mes 

gratament?

Quedarme només amb un mo-

ment seria impossible. La meua 

presentació, rebre a les comissions 

en les seues, la vesprada amb Ali-

cia i Sofía, FMV 2015 i les nostres 

grans mantenidores, l’exaltació, els 

moments viscuts amb les Falleres 

Majors de totes les comissions, o 

cualsevol estona en Jaime, Juan 

i Nuria. I com no la crida a la hu-

manitat!

Pronte estarem de ple en la 

Semana Fallera, que es lo que 

esperes en mes ilusió?

Espere que no siga tan prompte! 

Encara que les espere amb il·lusió 

vull gaudir de cada moment. La 

cridà i l’ofrena són dels més espe-

cials i esperats per una Fallera Ma-

jor. La cridà suposa ser la veu de 

tot un poble que aclama al món 

que comença la festa per la qual 

lluitem tot l’any, i l’ofrena suposa 

veure com a ram a ram, il·lusió a 

il·lusió, tots junts som capaços de 

vestir a la Mare de Déu.

Com un abans de la crida, que 

li diries al mon faller maniser i 

a Nuria la Fallera Major Infantil.

Els diria que gaudeixen de la festa 

sense oblidar les nostres arrels, 

que són la base de les falles. Hem 

de treballar junts perquè continue 

la nostra festa en el pas del temps, 

i amb ganes i germanor, esforç e 

il·lusió, serem capaços d’aconse-

guir que les falles siguen mes que 

una festa, que siguen referent de 

tradició, identitat i cultura per a tot 

el món. 

Ja queda poquet per a cridar tots 

a una veu que ja estem en falles!

Entrevista 
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Entrevista 
Nuria Amorós Añón

Fallera Major Infantil de Manises 2017

Nuria, com te definiries tu com 

a persona?

Sóc una persona tranquil·la, afec-

tuosa i alegre.

Quin curs estàs estudiant, i a 

quina escola vas?

Estic en 6 de primària i vaig al col·le-

gi El Carmen de Manises

Tens alguna assignatura prefe-

rida?

Si, m’agrada música i educació física

Quines son les teues aficions?

Les falles i el senderisme

Que t’agradaria ser de major?

Encara no ho tinc molt clar, però 

m’agradaria ser anestesista o fer 

disseny i moda

Nuria, des de quant formes part 

del mon faller?

Des d’abans de nàixer, quan encara 

estava en la panxa de la meua mare.

Nuria, que significa per a tu 

ser la Fallera Major Infantil de 

Manises?

Ser la maxima representant infantil 

de les falles del meu poble Manises, 
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ja que és un somni fet realitat per a 

mi i la meua família

Que vares sentir quant vares 

rebre la cridà telefònica per a 

comunicar-te que series tu la 

Fallera Major Infantil de Mani-

ses?

Molta alegria, però a la mateixa 

vegada molts nervis

Que significa per a tu ser la 

màxima representant fallera 

dels infantils de Manises?

Tot un orgull poder representar a 

tots els xiquets i xiquetes, fallers i 

falleres, de Manises.

Coneixies a Susana, abans de 

ser nomenades les dos Falleres 

Majors de Manises?

No. Però ella me va comentar que 

em coneixia quan jo era xicoteta pel 

treball que realitzava sa mare

Com es la teua relació en Susa-

na?

Molt bona. És molt afectuosa i 

atenta amb mi. Esta pendent de mi 

sempre, cosa que m’agrada.

Com està vivint la teua família 

el fet de que tu sigues est any la 

Fallera Major Infantil de Mani-

ses?

Molt contents i il·lusionats. Estan 

pendents de mi en tot moment per-

què no em falte de res. I tot els pa-

reix poc. Cosa que des d’ací m’agra-

daria agrair-los tot el que estan fent 

per mi perquè enguany siga un any 

inoblidable. Gràcies família.

De tot lo que has vixcut fins 

ara, que es lo que recordes mes 

gratament?

Si et dic la veritat tot. Però el dia de 

la presentació va ser molt emocio-

nant.

Encara recorde la banda de música, 

el pasacarrer fins al cine, lo nerviosa 

i alegre que em vaig posar quan em 

van anomenar i vaig pujar a l’esce-

nari, quan Jose Angel Ponsoda ens 

dedica eixes paraules tan maravi-

llosas... van ser moltes emocions 

juntes però úniques.

Aconsellaries a alguna amiga 

teua, que ocupara el càrrec que 

tu ocupes est any?

Si, sense dubtar-ho. És una vivència 

única i extraordinària.

Que es lo que esperes en mes 

ilusió de tot lo que queda fins 

que arribe la crema?

La Crida, que és quan em dirigisc 

a tots els xiquets i xiquetes, fallers i 

falleres de manises , on els informe 

que des d’ara ja esten en falles.

I com no l’ofrena, que és un dels 

actes que mes m’agrada, on li puc 

agrair a la nostra Mare de Deu dels 

Desamparats l’oportunitat de poder 

viure aquest somni.

Com a un abans de la crida, que 

els diries als infantils de Mani-

ses?

Que estic molt orgullosa de ser la 

vostra representant i que visquem 

estes falles en harmonia i germanor.

Finalment, que li diries a Susa-

na que est any compartirà en tu 

el regnat?

Que estic molt contenta de po-

der viure este somni amb tu. I que 

disfrutem al màxim cada acte, cada 

momento... que açò passa volant.

“TOT UN 

ORGULL PODER 

REPRESENTAR 

A TOTS ELS 

XIQUETS I 

XIQUETES, 

FALLERS I 

FALLERES, DE 

MANISES”
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Junta Local Fallera Manises
2016-2017

President Juan Vicente Ros Torrent Centre

Vice President 1er Jaime López Lorente S. Felix

Vice President 2on José Francisco Tos Viala Centre

Vice President 3er Salvador Ballesteros Quilez Nostra

Vice President 4º Arturo Zarzo Chinillach Pensat i Fet

Secretari Isidoro Pérez Moreno Trinquet

Vice Secretaria Puri Moliner Hernández S. Francisco

Delegat de FFMM Silvia Chirivella Giménez S. Francisco

Delegat de FFMM Sara Chirivella Giménez El Mercat

Delegat de Protocol Angel Martinez Ortiz Centre

Delegat de Festejos Jorge Sanmartín Tomás Manises

Delegat de Act Diverses Ángel García Egea Llum i Soroll

Delegat de Act Diverses Enrique Torres Ferrer Socusa

Delegat D’Estandart Jesús Monfort Llosa S. Felix
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Hui en este llibret, volem 

donar constància del 

treball que Paco Aragó ha 

realisat al llarc de mols 

anys al front de la secre-

taria de la J.L.F., sense 

deixar de costat el treball que en la seua comissió li 

encomanaven.

Moltes son les raons per a que nostre homenajat 

recibixca este reconeiximent, que ara de forma breu 

tractaré de resumir, lo que ha segut al llarc dels anys, 

la seua activitat fallera.

Esta activitat se inicià en l’any 1982, quant junt a un 

grup de amics amants de la festa fallera, decidixen 

crear una nova comissió a la que li posarien el nom 

de Falla Trinquet.

Comissió fallera en la que des de el primer moment 

va ocupar càrrecs importants en la Junta Directiva, 

treballant sempre en gran ímpetu en benefici de la 

seua comissió i de la festa fallera en general. 

En l’any 1986 va ocupar el càrrec de President de la 

comissió, càrrec que va desempenyorar fins a l’any 

1988. Després de deixar este càrrec va formar part 

de la J.L.F. de Manises, al càrrec del llavors President 

D. Rafael Lucas Mendes, a on va ocupar el càrrec de 

Secretari.

Al llarc de dos eixercicis, deixà la comissió de la Falla 

Trinquet, per a incorporar-se en la recent creada 

Comissió Els Filtres, continuant com a secretari de la 

J.L.F.

Novament va tornar a la Falla Trinquet, a on seguix 

en la actualitat, realisant la faena de secretari i treba-

llant intensament per la comissió, com es entre atres 

coses, la creació i complimentació del llibret cada 

any.

Ademés d’esta faena en la seua comissió, al llarc de 

tots estos anys ha segut Secretari General de la J.L.F., 

tant junt al seu primer President com en D. Pedro 

Montoro i finalment en D. Juan Ros.

Càrrec que com tots sabem ha portat a cap, de forma 

extraordinària, en constant contacte, en els secretaris 

de les distintes comissions maniseres, tenint una re-

lació continua en la J.C.F. de Valéncia, a on es perso-

na molt coneguda i apreciada per tots.

Ha participat com a jurat de falles en distints pobles, 

donat la seua experiència fallera.

Es un gran coneixedor de tot allò que tinga que vore 

en la festa fallera i sobretot, en allò relacionat en la J.L.F.. 

Tot ho tenia preparat, tan sols tenies que dir-li Paco 

açò com es o com es te que fer, per a que ell te donara 

sempre la explicació o rescatara dels seus archius en el 

ordenador, per que tot ho tenia allí ben organisat.

Ara, per raons de salut, de edat i familiars, ha decidit 

que es moment de deixar eixa gran faena que al llarc 

de tants anys a portat a cap, en benefici de la festa 

fallera de Manises.

Pero abans de deixar-ho, com a gran professional 

que es, a volgut regalar-nos als nous components 

d’esta J.L.F., la seua experiència, els seus archius i tot 

el seu gran coneiximent d’esta gran festa que ell tant 

aprecia i per la que tant ha treballat, al llarc d’estos 

mes de 35 anys.

Per tot lo que resumidament ací hem dit de Paco i 

per tot allò que en silenci ha fet al llarc de la seua 

vida per la J.L.F. i per la Festa Fallera en general, 

hui volem fer-li este humil pero molt mereixcut 

homenage, precisament en est llibret en el que al 

llarc de tants anys, ha colaborat, aportant artículs, 

llistes, fotografies....en definitiva en la seua com-

plimentació. 

Francisco Aragó Gimeno
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Miguel García Vacas
Faller Insigne 2017

D. Miguel García Vacas, és faller de la A.C. Falla Ma-

nises des de 1974 fins a l ‘actualitat, fill de Miguelin el 

Morellano, un faller molt volgut en la nostra comissió, 

gran col·laborador des de la seua fundació.

Heretà de son pare i de son tio l’amor per la festa i les 

ganes de treballar per Fer gran la nostra comissió des 

de ben jovenet.

Ha format part de la junta directiva des dels seus 

inicis com a Faller, sempre ha estat a disposició de la 

comissió per a col·laborar.

Dins de la junta directiva ha ostentat quasitots els 

càrrecs possibles: vicesecretari, comptador, delegat 

de loteria, delegat de festejos, delegat d’activitats di-

verses, secretari, bibliotecari i arxiver i vicepresident.

Miguel ha desenvolupat moltíssims projectes dins de 

la comissió, amb destresa per a les lletres i una parla 

envejable, s’ha fet càrrec dels llibrets, els guions de 

les presentacions, ha versat les nostres falleres com a 

mantenidor, ha format part del grup organitzador del 

cant de l’estoreta, les cavalcades del ninot i del grup 

de teatre i sainets de la nostra comissió.

Ha sigut un Faller molt actiu dins de la comissió, 

sempre a peu del carrer per tal d’engrandir la nostra 

festa.

En l’actualitat i des del 2011 no forma part de la junta 

directiva encara que col·labora en el grup cultural 

de la comissió com a mantenidor i donant veu als 

guions de les nostres cavalcades.

Des del 2007 és posseïdor del bunyol d’or amb fulles 

de llorer i brillants, màxima recompensa que atorga 

Junta Central Fallera.

Considerem el nostre integrant és mereixedor 

d’aquest guardó per la seua aportació desinteressada 

a la nostra comissió i a la festa fallera manisera.
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 Fallers Insignes de la
Junta Local Fallera de Manises

José Alcalde Castro 1984 Centre

Jesús Roig Juan 1987 El Carmen

Vicente Andrés Zamora 1988 Manises

Vicente Berto Vallet 1990 Pensat I Fet

Luis Carpintero Verdu 1991 Els Filtres

Agustín Gimeno Paredes 1993 Pensat I Fet

Rafael Lucas Méndez 1994 El Carmen

José Alberto Chirivella García 1995 Manises

Antonio Ruiz Soria 1995 El Carmen

Ángel Velázquez Sánchez 1995 El Carmen

Rafael García Tárraga 1995 Manises

Luis Avilés Pelayo 1996 Socusa

Federico Miralles Beneyto 1996 El Carmen

Jacinto Fernández Valentín 1996 Trinquet

Luis Cobos García 1997 El Carmen

Pedro Montoro Díaz 1998 El Carmen

Francisco Aragó Gimeno 1998 Trinquet

Juan Vicente Ros Torrent 1999 Centre

Florencio Hueso Hoyo 2000 Centre

José Luis Jiménez Domínguez 2000 El Carmen

Ramón Calatayud Sampedro 2001 Manises

Miguel Aliaga Fabuel 2001 Socusa

Julio Egea Figueroa 2001 Nostra

Víctor López Clavero 2002 Trinquet

Pilar Montoya Ortiz 2002 El Carmen

Manuel Alcaide Sanahuja 2003 Trinquet

Rafael Doncel Moral 2003 El Carmen

Flora Fernández Valentín 2004 Trinquet

Alicia Jorge Lázaro 2004 Pensat I Fet

Rosario Lindo Alba 2005 Socusa

Alfredo Villalba Valmaña 2006 Manises

Mª Dolores Pajares Gila 2006 El Carmen

José Calatrava Domingo 2006 Nostra

José Mª Moreno Sánchez 2007 El Carmen

Salvador García Ortega 2007 Manises

Ramón Severi  Lujan 2007 Nostra

Gregorio Calleja Lezcano 2008 Trinquet

Vicente Folgado García 2008 Pensat I Fet

Trinidad Vela Vela 2009 Manises

Esteban Gimeno Sanjuán 2009 Manises

Manuel Jiménez Domínguez 2009 Pensat I Fet

Pedro Solaz Palomar 2010 Manises

Mª José Fons Roca 2010 Manises

Antonio Campos Gallego 2010 El Carmen

Esteban Azorín Madrona 2010 El Carmen

Manuel Pérez López 2010 Santa Félix

José Luis López Murillo 2011 Trinquet

Mª Isabel Ortega Ballesteros 2014 Manises

Paqui García Blanes 2015 Manises

Mª Carmen Fernández Valentín 2015 Trinquet

Vicenta Zamora Tarin 2016 Centre
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Premis Falles de Manises 2016
PREMI AL MILLOR CARTELL DE FALLES DE 2016

Falla Centre

Realisat per el Sr. Javier Medina Andujar

CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL

Premi al millor disfràs: Falla Centre (Musa de l’Inspi-

ració) 

Premi al millor guió representat: Falla Trinquet 

(Som els reis de la contaminació)

Premi a la millor comparsa: Falla Pensat i Fet (Les 

Quatre Estacions)

Premi a la millor cavalcada: Falla Pensat i Fet

CAVALCADA DEL NINOT

Premi al millor disfràs: Falla Centre ( la Cullera de la 

Paella Valenciana)

Premi al millor guió representat: Falla Trinquet (El 

Mon de Disney)

Premi a la millor comparsa: Falla Trinquet (Alícia en 

el País de las Maravillas)

Premi a la millor cavalcada: Falla Trinquet

LLIBRETS DE FALLA

Premi 1º Falla Centre

Premi 2º A.C. Falla Pensat i Fet

Premi 3º A.C. Falla El Carmen

Premi 4º A.C. Falla Manises

Premi 5º Falla Santa Felix

Premi 6º Falla Socusa Foc i Festa

Premi 7º Falla Trinquet

Premi 8º A.C. Falla Nostra

Premi 9º Falla Llum i Soroll

Premi 10º Falla Barrio San Francisco

Premi 11º Falla Plaça del Mercat

PREMI AL NINOT INDULTAT INFANTIL

A.C Falla Manises

PREMI AL NINOT INDULTAT

A.C. Falla Plaça del Mercat

FALLES INFANTILS

1º Premi Falla Trinquet 

2º Premi A.C. Falla Manises

3º Premi Falla Centre

4º Premi A.C. Falla Pensat i Fet 

5º Premi Falla El Carmen

6º Premi A.C. Falla Nostra 

7º Premi A.C. Falla Llum i Soroll 

8º Premi A.C. Falla Santa Felix

9º Premi Falla Bº San Francisco 

10º Premi Falla Plaça del Mercat 

11º Premi Falla Socusa Foc i Festa

Premi Ingeni i Gràcia: A.C. Falla Manises

FALLES MAJORS

1º Premi A.C. Falla Manises

2º Premi A.C. Falla Pensat i Fet 

3º Premi Falla Santa Felix

4º Premi Falla Trinquet

5º Premi A.C. Falla Nostra

6º Premi A.C. Falla El Carmen 

7º Premi Falla Centre

8º Premi Falla Plaça del Mercat 

9º Premi Falla Socusa Foc i Festa

10º Premi A.C. Falla Llum i Soroll

11º Premi Falla Bº San Francisco 

Premi Ingeni i Gràcia: A.C. Falla El Carmen
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Resultats Campionats
CAMPIONAT DE TRUC

Campions: 

Jacinto Fernández i Tomás Romero Falla Trinquet 1

Sub-Campions:

Evelin López i Jorge Chover Falla Nostra

Tercers Classificats:

José Salvador Aliaga i Ricardo Beltrán Falla Socusa 2

CAMPIONAT DE PARXÍS

Campions: 

Pepita Jiménez i Elvira Vilar Falla Pensat i Fet 2

Sub-Campions:

Eduardo Camacho i Mónica Bosch Falla Socusa 2

Tercers Classificats:

Antonia Ruiz i Concha González Falla S. Felix 2
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Junta Local Fallera de Manises
Programa de Festejos
Eixercici 2016 – 2017

10 de Setembre

A les 20,00 hores: Despedida de 

les Falleres majors 2016

Xiqueta: Cristina Camacho Fernández

Senyoreta: Patricia Munuera Risalde 

17 de Setembre

A les 17,00 hores: Dia del Faller i 

Festival Infantil

24 de Setembre

A les 20,00 hores, en el Auditori 

Germanies.

Presentació de les Falleres Majors de 

la Ciutat de Manises 2017

Xiqueta: Nuria Amoros Añon

Senyoreta: Susana Eva Villena Madrid

18 d’Octubre

Inici dels Campeonats de Truc i 

Parxís.

12 de Novembre

A les 20,00 hores, en el Auditori 

Germanies Solemne Exaltació de 

totes les Falleres Majors de Manises.

12 de Febrer

A les 12,00 hores, en la Casa de 

Cultura i Joventut, inauguració de la 

Exposició Ninot.

A les 18,00 hores, recepció en el 

Ajuntament a tots els Presidentes i a 

les Falleres Majors

17 i 18 de Febrer

A les 22,30 hores, Nit d’Albades, vi-

sitant al llarc dels dos dies, els casals 

fallers manisers. Finalisant el dia 18 

després de la visita als casals, en la 

seu de J.L.F. 

20 de Febrer

A les 20,00 hores, clausura de la 

Exposició del Ninot

25 de Febrer

A les 20,30 hores, des de el Balcó 

de l’Ajuntament, Cridà de les Falleres 

Majors de Manises, Susana Eva Ville-

na Madrid i Nuria Amoros Añon.

A les 22,00 hores, Sopar de Gala 

de les Falleres Majors de Manises.

4 de Març 

A les 19,00 hores, des de la Avda. 

Dels Tramvies, inici de la tradicional 

Cavalcada del Ninot 

5 de Març

A les 17,00 hores, Cavalcada del 

Ninot Infantil. Inici des de la Avingu-

da dels Tramvies

12 de Març

A les 9,30 hores, Ronda Ciclista 

Fallera des de la seu de Junta Local 

Fallera de Manises.

A les 14,30 hores, Dinar oferit per 

la JLF a totes les Falleres Majors de 

la Ciutat i Fallers Insignes. 

16 de Març

A les 9,00 hores, Visita del Jurat de 

Falles.

A les 19,30 hores, en la Plaça de 

Rafael Atard, lliurament de Premis

17 de Març

A les 10,00 hores: Visita de Corte-

sia de las Falleres Majors de Manises 

a tots els monuments Fallers.

18 de Març

A les 17,30 hores, emotiva Ofrena 

de Flors a la Verge dels Desampa-

rats, en la Plaça de Rafael Atard, a 

càrrec de les comissions Majors i 

Infantils.

19 de Març

A les 12,00 hores, en la Plaça de 

Rafael Atard, tradicional Missa en 

Honor del nostre Patró Sant Josep

A les 13,30 hores, Única Mascletà 

en el aparcament de la parada del 

Metro Manises.

A les 22,00 hores: La Fallera Major 

Infantil de Manises, acompanyada 

per els components de la Junta 

Local, assistirà a la Cremà de la Falla 

Infantil que haja obtingut el Primer 

Premi.

A les 24,00 hores La Fallera 

Major de Manises, acompanyada 

pels component de Junta Local 

, assistirà a la Cremà de la Fa-

lla que haja obtingut el Primer 

Premi.

21 de Març

A las 20,30 hores, Reunió de la 

Junta Local Fallera.
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Biografia de
Javier Medina Andújar

Guanyador del Concurs
Cartell de Falles de Manises 2017

Javier Medina Andújar va començar la seua 

vida fallera fa 5 anys de la mà de la Co-

missió de la Falla Centre, la que considera 

ja com a la seua família. Des que te ús de 

raó té molt clar que les festes falleres són 

part important imprescindible de la seua 

vida; actualment cursa els estudis de Grau 

Superior d’Artista Faller i ostenta el càrrec de 

delegat de Cultura a la falla que l’està veient 

nàixer com a faller, créixer com a persona 

i formar-se com a artista. Este any tindrem 

l’oportunitat de disfrutar de la seua primera 

falleta, un homenatge als 45 anys d’existèn-

cia de la Falla Centre. Defensor de la cultura, 

arrels i tradicions valencianes, torna a alçar-

se per segon any consecutiu amb el màxim 

guardó del concurs de cartells de Falles de 

la Ciutat de Manises baix el lema “Estima’m”.
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Explicació Cartell de Falles 2017
Estima la meua cultura, la història i les meues arrels.

Estima esta bella terra: noble, digna i treballadora.

Estima els somnis de vida, i dóna-li vida als somnis.

Estima el gloriós passat i la perfecció feta art.

Estima les sedes, els ventalls i els meus brodats.

Estima el blau del cel i del mar, i la coronació de la meua Senyera.

Estima les meues tradicions, i la meua genial idiosincràsia.

Estima la meua ciutat, i el meu històric escut.

Estima’m tal com sóc, i d’eixa forma descobriràs la meua màgia i la meua esplendor.

Estima’m.
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Finalistes del
Concurs Cartell de Falles 2017

La Llum de la Festa Fallera,

Autora: Salma Nah Mohamed.

A.C. Falla Manises

Falles Art i Tradició,

Autor: Juan Vicente Valero Bernaveu.

A.C. Falla Manises

Falla Música i Flama,

Autora: Laura Buleo Blanes.

A.C. Falla Manises

Ciutat de Foc i Tradició,

Autor: Eduardo Buleo Carmona.

A.C. Falla Manises

El Ressorgir de les Falles,

AutorEduardo Alonso Buleo Blanes.

A.C. Falla Manises
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A.C. Falla 
Manises

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Amparo Micó Calatayud

President
Oscar José Ortega García

Fallera Major
Trinidad Blanes García

President Infantil
Pedro Ortega Blanes
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A.C. Falla El Carmen

Falla Major Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Noelia Cordero Guis

President
Francisco Javier López Jiménez

Fallera Major
Mónica Fernández González

President Infantil
Juan Granjo López
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Falla Centre

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Ariadna Murillo Romero

President
Xavier Tos Ibáñez

Fallera Major
Cristina Montilla Romero

President Infantil
Daniel Ros Pérez
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A.C. Falla 
Pensat i Fet

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Lucia Enguidanos Ortiz

President
Vicente José Folgado García

Fallera Major
Beatriz Gómez Tortajada

President Infantil
José Daniel Garcés del Río
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Falla 
Trinquet Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Noelia Domingo García

President
Jacinto Fernández Valentín 

Fallera Major
Shara Moreno Torralbo

President Infantil
Fran López Guillén
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Falla del 
Mercat 

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Laura García-Consuegra Jiménez

President
José Antonio Jiménez Osuna

Fallera Major
Paula Zamora Segura

President Infantil
Hugo Navarro Martínez
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A.C. Falla 
Nostra

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Eva Gómez Severi

President
Francisco Soriano Ureña

Fallera Major
Alba Quereda Hernández

President Infantil
Raúl Esteve Valldecabres
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Falla Socusa 
“Foc i Festa”

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Alba Aliaga Fenollosa

President
Eduardo Camacho Genovés

Fallera Major
Mónica Bosch Bendicho

President Infantil
Raúl Alcayde Martínez
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Falla
Santa Félix 

Falla Major Falla Infantil
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President
José Damián Martínez Morales

Fallera Major
Mª Amparo Monfort García
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Falla
Barrio

San Francisco

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Nerea Altozano Mendoza

President
Alberto Calomarde Sánchez

Fallera Major
Ana Barato García
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Falla
Llum i Soroll

Falla Major

Falla Infantil
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Fallera Major Infantil
Lucía Vilar Gallego

President
Rafael Martínez Febrero

Fallera Major
Trini Montoro Medrano

President Infantil
David Garrigues González
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Falla Centre 45 Aniversari
Eren els finals de la década dels 

anys 60 principis dels 70 del passat 

segle, quant en la ciutat de Manises 

comença a renàixer la flama fallera, 

que temps passat havia hagut en el 

nostre poble.

Un grup de persones amants d’esta 

festa, decidixen crear una comissió 

a la que nomenarien, Falla Manises. 

La ubicació d’esta comissió fallera, 

podríem dir que estava en lo que 

coneixíem en aquell temps, com 

part alta del poble.

Esta comissió fallera va encendre 

la purna festera en Manises de tal 

manera, que al any següent, es 

va crear una nova comissió a la 

que nomenaren Falla El Carmen. 

La ubicació d’esta falla era en el 

conegut Barri El 

Carmen, que està 

situat en la part 

baixa del poble.

Hi havia pues, festa 

fallera en la part 

alta i en la part 

baixa del poble i 

donat que nostra 

ciutat es llarga i 

estreta, pareixia 

que faltava ambient 

faller en lo que po-

díem nomenar com 

a casc antic. Tan 

sols va passar un 

any en esta situació, 

puig novament atre 

grup d’amants de la 

festa fallera, deci-

dixen crear una nova 

comissió, que ocupa-

ria esta zona del casc 

antic.

Era l’any 1972, un grup de persones 

se reuniren per a tractar de for-

mar una comissió de falla nova en 

Manises. Esta primera reunió es va 

celebrar en el Café Bar ¨La Arriba 

¨( hui en dia un solar). Reunió que 

va presidir D. Juan Motes Boix, en 

la que es va procedir a realisar la 

clàssica Apuntà, així com confec-

cionar la Junta Directiva, que al 

no conseguir cap voluntari per a 

ocupar el càrrec de president, final-

ment s’acordà nomenar a D. Miguel 

Folgado Verdú, com a president, 

així com a la resta de components 

de la Junta Directiva.

Ya formada la directiva, entre atres 

assunts, es va procedir a dissenyar 

lo que seria l’escut de la falla, que 

després de varies idees, quedà 

definitivament format per un escut 

en forma circular en el que tenien 

cabuda tres elements importants 

com son: el foc, part important en 

la festa fallera; per a representar el 

treball dels manisers un àmfora de 

ceràmica; i tot ell coronat per lo 

Rat Penat representant a Valéncia; i 

als voltants de tots estos elements 

i en círcul, el nom de la comissió 

que en principi va ser Avda. José 

Antonio i Adjacents.

Els primers treballs de la Junta 

directiva, estaven encaminats a 

averiguar els preus dels distints ele-

ments necessaris per a fer una festa 

fallera, per lo que ya ab una idea 

més o menys clara dels diners ne-

cessaris per a fer-li front als gastos, 

“Un grup de persones 

amants d’esta festa, 

decidixen crear una 

comissió a la que 

nomenarien, Falla 

Manises”
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es va decidir posar una quota als 

fallers i falleres, i el compromís de 

vendre molta loteria entre tots, per 

a conseguir els ingressos necessa-

ris, per a fer-li front als compromi-

sos adquirits.

Fins conseguir tindre un casal, les 

reunions es celebraven en la casa 

que generosament nos va cedir D. 

Francisco Zanón (Paco el Negre), 

en el carrer Maestro Guillem, 68. 

Més tart varem trobar una casa per 

a poder llogar, al Carrer Nocedal, 8 

convertint-se així en nostre primer 

casal.

Per desavenències en la forma 

de dur els conte’s, hi hagueren 

moments en els que perillava la 

continuïtat d’esta recent creada 

comissió, pero gràcies a la reunió 

celebrada per tota la comissió a la 

que va assistir el regidor de festes 

de l’Ajuntament de Manises, D. 

José Maria Marticorena Ruiz, ab 
el reglament faller en la mà, se 

clarificaren les coses. I gràcies a la 

actitut d’un faller, que va dir que 

entre ell i les dones de la comissió 

li farien front a tot, i plantarien fa-

lla, les coses milloraren i tot seguí 

avant.

Es varen produir certes baixes, en-

tre atres la del president D. Miguel 

Folgado Verdú, substituint-lo a pe-

tició de la comissió, per el que fins 

eixe moment, desempenyorava el 

càrrec de Delegat de Femenines, 

D. José Alcalde Castro.

La primera falla d’esta recent naix-

cuda comissió,que fon creada per 

un preu de 140.000 pts., portava per 

lema: “EL ARTE EN MANISES”, i fon 

realisada per l’artista faller, D. Federi-

co Paez.

La primera 

falla d’esta 

recent naixcuda 

comissió,que fon 

creada per un preu 

de 140.000 pts., 

portava per lema: “EL 

ARTE EN MANISES
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En les cinc parts de les que estava 

composta, es feen estes critiques: 

la part superior o remat, estava 

formada per una gran paleta de 

pintor i els pinzells, sobre una peça 

de ceràmica, que descansava da-

munt d’un llibre, que simbolisava 

l’art de Manises.

Una de les cares, representava al 

Carrer de Bisbe Soler de Manises, 

que estava adornat, a conseqüèn-

cia del Congrés Eucarístic, que en 

eixe any es va celebrar en la ciutat. 

Atra cara, representava una fabrica 

de Manises en la que a la porta po-

díem vore tota classe d’escombrats.

En un atra cara podíem vore, a uns 

fallers que miraven per la porta a 

l’interior d’una casa, ab el fi de po-

der llogar-la com a casal, pero que 

per un mal entés dels amos de la 

casa, cregueren que lo que volien 

era entrar dins.

El premi que nos va otorgar el 

jurat en este primer any que 

plantàvem falla, va ser el segon, 

cosa que proporcionà gran ale-

gria a tota la comissió. La falleta 

infantil va obtindre el tercer premi.

Per falta de presupost, el primer 

any no es feu llibret de falla, pero 

si es va editar un fullet informatiu, 

en el que es donaven a conéixer 

els festejos a realisar, així com els 

horaris en els que estos actes es 

durien a cap.

El dia 4 de Març de 1973, el retor 

de la Parròquia de sant Joan Batis-

te, D. Bernardo Bañuls Fontana, va 

beneir l’estandart de la comissió, i 

des de allí fins al Cine Germanies, 

desfilà la comissió, per a procedir 

“Des de els seus inicis, 

en nostra comissió hem 

intentat fomentar nostra 

cultura i mantindre les 

tradicions”
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a l’acte de la presentació. Presen-

tació que es va tindre que retardar, 

puig deuria haver començat a 

les dotze pero no pogué ser fins 

les catorze, degut a un fallo en el 

suministre elèctric.

Nostre primer President com hem 

dit fon, D. José Alcalde Castro. 

la Fallera Major Infantil Maria del 

Carmen Boix Torricos i el President 

Infantil, Jesús Alcalde Moya. Pre-

sentant finalment com a la primera 

Fallera Major de la comissió, a la 

Sta. Consuelo Pinazo Riera. 

En l’eixercici 1973 – 1974, ocuparem 

el que seria durant uns anys nostre 

casal, en el carrer de Ribarroja,3 lo 

que després més tart seria el Bar All 

i Pebre.

Fon també en est any, quant va 

eixir a la llum nostre primer llibret. 

En l’eixercici 1974 – 1975, a petició 

d’alguns fallers que vivien en la part 

vella del poble, varen propondre 

canviar el nom de la falla. Passant 

a ser des de eixe moment “FALLA 

CENTRE”, tal i com es coneguda en 

la actualitat.

Per unes o atres circumstancies, 

hem tingut que canviar l’ubicació 

de nostre casal a diferents locals, 

havent passat del Carrer de Riba-

rroja a la Plaça del Cor de Jesús, 

al Carrer Major, al Carrer Mig Dia i 

a la Plaça del Dr. Vicente Barberà 

a on està ubicat el casal en la 

actualitat. No obstant les falles es 

varen plantar fins al eixercici 2001 

– 2002, en la Av. Vicente Blasco 

Ibañez, plantant-se des de llavors 

en la Plaça Dr. Vicente Barvera, a 

on està ubicat nostre casal actual-

ment. 

Des de els seus inicis, en nostra 

comissió hem intentat fomentar 

nostra cultura i mantindre les tra-

dicions, tant en la complimentació 

del llibret, cavalcades del Ninot, 

utilisació de la Llengua Valenciana 

en tots els nostres actes, o fomen-

tant i recuperant costums com la 

Passejà de la Verge, jocs infantils, 

exposicions de fotografies, trages, 

i atres elements en nostres sema-

nes culturals,visites de la comissió 

a distints museus...etc. Obtenint 

alguns primers premis tant en nos-

tres llibrets, com en les cavalcades 

del Ninot, així com el reconeixi-

ment del Ajuntament de Manises 

al otorgar-nos el Premi 9 d’octubre, 

en l’any 2012, com a reconeiximent 

als 40 anys d’existència d’esta co-

missió i per fomentar la cultura i les 

tradicions valencianes.

Precisament l’any 2012, varem 

poder publicar un gran treball 

de nostre primer President José 

Alcalde Castro, que en gran esforç, 

va escriure un llibre “Historia de 

la Falla Centre 1972 – 2012”, en el 

que repassa en fotos i text, els 40 

primers anys de la comissió.

Precisament d’este llibre, hem tret 

part de l’informació, per a poder 

escriure este artícul.

Ademés de fomentar la cultura, 

nostra comissió al llarc d’estos 45 

anys d’existència, també ha sabut 

compaginar els actes culturals, en 

els festius, donant grans moments 

de diversió tant a majors, a jóvens i 

també als mes menuts.

La comissió de la Falla Centre, ha 

tingut l’honor de representar com 

a Falleres Majors i Falleres Majors 

Infantils de la ciutat de Manises, a 

algunes de les components feme-

nines de nostra comissió.

En quant a Presidents:

Jose Alcalde Castro, des de 1972 

-1973 fins a 1977 -1978. i des de 

1981 1982 fins a 1989 – 1990.

Rafael Ais Mora de 1978 -1979 fins 

a 1980 – 1981.

Juan Vicente Ros Torrent, des de 

1990 -1991, fins a 2014 – 2015.

Xavier Tos Ibañez, des de 2015 – 

2016.

Fallera Major 2016 – 2017, Cristina 

Montilla Romero

Fallera Major Infantil 2016 – 2017, 

Ariadna Murillo Romero

President Infantil 2016 – 2017, Da-

niel Ros Pérez

d’els que podem vore les seues 

fotografies en la pagina del llibret 

dedicada a la Falla Centre.

Este es un resum d’una comis-

sió fallera, que va nàixer fa ara 45 

anys, per la que han passat molts 

fallers i falleres, que han aportat el 

seu granet d’arena, per tal de que 

seguixca molts anys mes, complint 

els seus objectius, que no son atres 

que, mantindre i fomentar nostra 

cultura i tradicions, al temps que 

intentem crear diversió i festa, tant 

per als seus components, com per 

a tot aquell maniser o visitant que 

junt a nosatres vullga de la festa 

participar. 
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Fa XXXV anys
El dia 29 de Març de 1982, en els 

locals de l’Associació de Veïns 

del Barri Trinquet se celebra 

la primera reunió a manera de 

tanteig per a constituir una 

Comissió de Falla. Sent el 20 

d’Abril quan se celebra l’assam-

blea constituyent de la Comissió 

de la Falla Trinquet, les persones  

firmants de la dita constitució 

van ser  els següents Srs:

Jose Fauli Cases, Manuel Alcalde 

Sanahuja, Juan Sanmartin Gime-

no, Francisco Sanmartin Gimeno, 

Eugenio Sanchez Avilés, Jose 

Enrique Fauli Picazo, Juan Bau-

tista Rebollo Ferrer, Juan Perales 

Moscardo, Juan Sanchez Avilés, 

Pascual Domarco Benitez, Jose 

Eduardo Moreno Villasante, Felix 

Domarco Benitez, Juan Garcia 

Hernandez, Jacinto Fernandez 

Valentin, Miguel Garcia Arnaez, 

i Francisco Aragó Gimeno, estos 

Srs. Van formar la Junta Directiva 

que no va ser la definitiva com 

podran comprovar mes avant, lo 

que  si va ser definitiu va ser el 

nomenament com a President  

del Sr. Jose Fauli Cases.

Va ser anomenat com a Pre-

sident Infantil, el xiquet Jose 

Manuel Alcalde Chisvert i com 

vicepresident Infantil el xiquet 

Juan Sanmartin Major.

Com ja consta amb anterioritat, 

les primeres reunions es van 

celebrar en l’Associació de Veïns,  

per la qual cosa sempre hem 

estat molt agraïts per l’ajuda i 

suport que ens van prestar en 

aquells primers moments i en 

especial al seu President el Sr. 

Pedro Joaquin Bonillo Valero.

A poc a poc van  apuntant-se 

noves persones les quals van  

integrant-se a les tasques de la 

comissió, i donant-se el cas de 

la renúncia per motius de treball 

d’algunes de les persones que 

integraven la Junta Directiva, 

esta va ser remodelada definiti-

vament, quedant com 1a Junta 

Directiva oficial de la Falla Trin-

quet, la següent:

President  .......................................... José Fauli Cases

Vicepresident 1r ...........................Manuel Alcaide Sanahuja

Vicepresident 2n ..........................Victor Lopez Clavero

Vicepresident 3r ........................... Jacinto Fernandez Valentin

Secretari .............................................Eugenio Sánchez Avilés 

Vicesecretari .........................José Enrique Fauli Picazo

Tresorer ..............................................Ramón Taengua Damaso 

Delegat de Festejos 1r ............... Juan Bautista Rebollo Ferrer

Delegat de Festejos 2n .............. Juan Perales Moscardo

Delegat de Loteries ..................... Juan Sánchez Avilés

Delegat de Rifes ............................. Francisco Aragó Gimeno

Delegat d’Infantils 1r .................Pascual Domarcos Benitez

Delegat d’Infantils 2n ................ Jose Eduardo Moreno Villasante

Relacions Publiques ................... Francisco Botet Latorre

Activitats Diverses 1r .................Enrique Gonzalez Arenes

Activitats Diverses 2n ................ Fernando Montero Pérez

Activitats Diverses 3r ................. Francisco Sanmartin Gimeno

Activitats Diverses 4t ................. Juan Sanmartin Gimeno

Delegat de Casal ...........................Vicente Prats Alvaro

Des del dia 1 De Juliol ja vam 

poder disfrutar de casal propi, una 

planta baixa, sítia en la C/ Trin-

quet núm. 38, era propietat del Sr. 

Pascual Marti el qual ens la va cedir 

gratuïtament fins que la va vendre, 

segons allò que s’ha acordat amb 

nosaltres. Sempre tindrem present 

el gran favor que ens va fer i al ma-

teix temps aprofitem per a agrair-li 

el gran suport que ens presta any 

rere any, per tot això estem orgu-

llosos que siga el nostre President 

d’Honor.

Tal casal s’inagura oficialment el 

dia 30 d’Octubre, amb l’assistència 

de les Primeres Autoritats, Falles i 

Festes de la Ciutat, Va ser beneït 

pel Sr. Capellà Rector, es dispara 

una gran traca i disfrutarem d’una 

vetlada plena d’afecte i germanor 

fallera. Vam poder disfrutar de tal 

casal fins al dia 1 d’Octubre de 

1983.
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En la reunió de la Junta Directiva 

celebrada el dia 29 d’Octubre es 

van aprovar, segurament els temes 

mes entranyables i inoblidables del 

nostre primer exercici, el nome-

nament de les nostres primeres 

Falleres Majors, que van ser: 

Fallera Major Infantil: la Xiqueta  

Silvia Botet Roca

Fallera Major: Senyoreta  Nelida 

Amparo Fauli Picazo

Posteriorment la Junta Directiva 

les visita en els seus respectius 

domicilis per a fer-los entrega dels 

pergamins que les confirmaven 

com a Falleres Majors de la Falla 

Trinquet de 1983.

Es va aprovar l’esbós de la falla gran 

presentada pel Sr. Fauli, el lema del 

qual era  “ Gas Ciutat “ així mateix 

la infantil amb el lema “ Fantasies i 

Il`lusions “ segons les idees aporta-

des pel Sr. Fauli i Eugenio Sanchez.

El Sr. Juan Alcàsser ens va cedir un 

local de la seua propietat,  situat en 

l’Av. Blasco Ibáñez cantó amb Pº 

Guillermo d’Osma i comencarem 

a treballar, comprarem materials, 

alguns ninots, només de cartó sen-

se pintar ni res, a un artista faller, 

d’estos ninots van eixir tots els que 

portava la falla, de cada un d’ells es 

van fer diferents moles, a uns s’els 

canvia la cara, tenien diferents po-

ses, en fi que no s’assemblaven en 

res als primers originals, comenca-

rem a fer ninots, després pintar-los 

de blanc amb cola i algeps després 

lijarlos i per ultim esls pintavem 

i es guardavem. Per a fer la  bola 

del Butà es van comprar varetes 

de fusta d’uns 3 cm. d’ample les 

quals acanades en la seua carcassa 

corresponent li vam donar la forma 

de bola, després se li pega el paper 

es pinta de blanc i se lija i per ultim 

es pinta i ací vingue el problema, 

quan entrarem en el taller al dia 

següent, la bola ja no era una bola, 

era qualsevol cosa menys bola, 

havíem tingut un fallo, com no ens 

quedava paper de què s’usava per 

a fer els ninots, ho vam fer amb 

paper de sacs de farina que era 

molt mes fort el qual a l’secar-se 

tira de les varetes el que va fer que 

es deformara la bola, però al fi tot 

s’arregla gràcies a l’experiència de 

Fauli i tot queda en un susto però 

amb una bola que pesava el triple 

del normal, quant al campanar es 

va fer amb cartó de caixes de neve-

ra, llavadores i altres que arreplegà-

vem en la tenda de Pascual Marti. 

Va ser per a tots algo gran ja que 

en el treball reynava-la camarade-

ria i l’amistat i era tot un espectacle 

vore a Manolo Alcaide discutir amb 

Fauli per un centímetre de fusta, 

com vore als altres omplint els mo-

les amb paper i cola, ajustant i ape-

gant les figures, pintar-les de blanc 

i després lijarles, moltes vegades no 

saviem els que eren els ninots de 

tan blancs com ens posàvem, però 

era tanta la il·lusió de vore acabar 

un ninot darrere de l’altre, vore 

com prenia forma el remat, però 

sobretot tenint la certesa de que el 

Barri Trinquet tindria la seua falla.

En la falla treballem tots, però cal 

destacar a Fauli que en la seua 

gran experiència ens va dirigir 

alhora que ens ensenyava el com 

es fa una falla,  Manuel Alcaide 

que s’encàrrega de la carcassa 

de fusta sempre vigilat per Fauli,  

Vicente Prats pintant els ninots, la 

bola i les bases  de la falla gran, el 

campanar ho van pintar Marcos 

Garrote , la seua germana Pili i 

Manolo  el seu cunyat   i   Fran-

cisco Botet  pinta tota  la falla 

xicoteta, tots els altres vam posar 

el nostre granet d’arena segons 

les possibilitats de cada u.
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Mentrestant ja estava en marxa el 

llibret, l’encarregat de la seua con-

fecció va ser Francisco Botet, que va 

comptar amb  un gran autor com 

ho va ser el Sr. Ramón Soriano de 

Gràcia el qual realitza un gran treball 

component els versos a les Falle-

res Majors, la critica de les falles, la 

Salutació i altres versos que van fer 

possible el 1r Premi al Llibret de Falla 

atorgat pel G.A.V  pels seus treballs 

en llengua Valenciana i 4t de la Junta 

Local Fallera, la portada va ser obra 

del nostre amic Francisco  Botet.

I per fi arriba el dia de la nostra 

primera Presentació, va ser el dia 9 

de Gener de 1983, a les 11 del matí 

en l’Auditori Germanies, en  un 

acte conjunt de Majors i Infantils i 

els seus respectives Corts d´Honor.

Va ser el nostre Mantenidor el Sr. 

Ramón Serrano de Gràcia, actuant 

com a presentador de l’acte el Sr. 

José Giner Muñoz.

Perquè l’acte fora un èxit, conta-

rem en la molt estimable ajuda de 

dos comissions amigues, la Falla 

La Saleta d’Aldaia que ens prepara 

el guió de la Presentació , sent un 

dels seus fallers el que presenta 

l’acte. Per un altre costat la Falla 

El Carmen de la nostra ciutat que 

col·labora aportant el seu quadro 

artístic, el qual en la primera part 

de l’acte, representa la comèdia 

en valencià original de A. Virosque 

Samper titulada “ Els Feres Manses 

“, per a la majoria  de nosaltres, va 

ser la primera presentació a què 

assistíem i la primera vegada que 

ens vestiem de Faller o Fallera.

El dia 12 de Març participarem en 

la Cavalcada del Ninot, en la que 

mos va ser atorgat el 5t Premi.

El dia 15 de Març a les 19.00 hores, 

es planta la nostra primera falla 

Infantil, anteriorment va haver 

berenar i jocs per a tots els xiquets 

i xiquetes tant de la comissió com 

del barri. 

I per fi arriba la nit mes esperada, 

la de la Planta, després del tra-

dicional sopar, comencarem el tre-

ball pel qual havíem estat barallant 

tot l’any i que gràcies a la col·la-

boració de tots prompte anàvem 

a tindre  el que era el nostre major 

desig, veure plantada  la primera 

falla oficial en el Barri del Trinquet. 

I així va ser, a poc a poc el monu-

ment s’anava montant, fins que 

quasi sense donar-nos compte, allí 

estava davant de tots nosaltres, el 

fruit de la nostra il·lusió, el nos-

tre treball però sobretot l’amistat 

i camaraderia que existia entre 

tots, tant fallers, falleres i totes les 

persones que van col·laborar amb 

nosaltres perquè la falla fora una 

realitat. Segurament els pareixerà 

una cursileria però no per això 

deixa de ser cert el que una vega-

da acabada de plantar la falla, tots 

els presents formem un rogle al 

voltant d’ella i la majoria de nosal-

tres estava plorant de goig al veure 

la falla que havíem fet entre tots i 

que al mateix temps sèrbia perquè 

en el nostre barri tinguera per fi la 

seua festa fallera.

Vam obtindre el 5t premi a la falla 

Gran, però el millor premi ens ho 

adjudiquaren la gran quantitat de 

publiq de tot Manises que la visita 

i queda gratament sorprés tant per 

la critica com per l’originalitat dels 

ninots ja que estaven vestits amb 

roba vella com les primeres falles, 

però sobretot el campanar, fidel 

reflex del de Sant Joan Baptiste. 

Quant a la falla Infantil se’ns va 

concedir el 4t premi, lo que mes 

cridava l`atencio d’esta falla era 

la gran quantitat de cartons d’ous 

que portava al voltant, segons la 

idea del nostre secretari Eugenio 

Sanchez (el Pastisser) però açò és 

només una anècdota perquè la fa-

lla estava molt ben acabada i amb 

uns ninots preciosos. 

I ja estem en la setmana fallera, va 

haver de tot, despertaes, xocola-

te, cercaviles,ofrena, també vam 

tindre un trofeu de Trinquet i un 

altre de Frontenis en fi tota una 

gran festa fallera i tot això acom-

panyats per la nostra pròpia Banda 

de Cornetes i Tambors formada 

per 24 components els quals van 

donar un major realç a la festa.

Arriba la nit de Sant Josep i en ella 

la Crema, la Infantil a les 22.00 ho-

res i la Gran a les 24.00 hores, i en 

este acte acaba el nostre primer 

exercici, el qual deixa en tots no-

saltres l’agradable sensació d’haver 

passat un any inoblidable, tenint la 

certesa que ja no hi havia marxa 

arrere perquè la comissió s’havia 

consolidat i que els 19 Fallers, 6 

Falleres i 58 Infantils s’anaven a 

multiplicarse en els pròxims exer-

cicis, com així va ser.

I este és el relat del que per a mi 

va ser el primer any d’esta co-

missió,fa XXXV anys, segurament 

que m’he deixat a molta gent en 

el tinter, van ser tants i tan im-

prescindibles tots que només puc 

dir-los que encara que el seu nom 

no conste en este articul, estan 

presents en la història de la Falla 

Trinquet.

Francesc Aragó i Gimeno
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Falla Barrio San Francisco
XV Aniversario

En éste ejercicio 2016-2017, la Falla 

Barrio San Francisco cumple su XV 

Aniversario. Para comprender me-

jor  el espíritu de la Comisión, me 

gustaría contaros como se gestó 

y como vio la luz, hace ya quince 

años. Esta es la historia:

El Barrio San Francisco, pe-

queño, humilde y antaño algo 

marginado, fue poblado por 

inmigrantes de varias partes de 

España. La mayoría andaluces, 

que crearon la Cofradía Virgen 

de la Cabeza, para tener aquí, en 

Manises, ese trocito de corazón 

Andaluz. También se creó la Co-

misión de Fiestas de San Fran-

cisco de Asís, patrón del Barrio. 

Ambas entidades se esforzaban 

en integrar al Barrio en la Ciu-

dad de Manises.

A falta de celebrarse las fiestas Jo-

sefinas, fue la Comisión de Fies-

tas, quien durante varios años y 

junto a los vecinos que se suma-

ban, creaban y quemaban por San 

José (con trastos y muñecos) algo 

que parecía más una hoguera que 

una Falla. Y fue aquí, en el seno 

de la Comisión de Fiestas, donde 

empezó a gestarse la idea de fun-

dar una Falla. Además también, 

algunos vecinos y vecinas, ya 

barajaban la idea. Y con la unión 

de éstos vecinos con los festeros, 

se creó. Concretamente el dos de 

Mayo de 2002 se constituyó y se 

registró.

El comienzo fue difícil, partiendo 

de un cero absoluto, sólo con la 

ilusión de un puñado de vecinos 

y festeros. Mientras se buscaba 

local, la Comisión de Fiestas nos 

lo prestaba, para las reuniones y 

alguna comida.

Además de su gran ayuda, conta-

mos con los consejos y apoyo de 

todos los Presidentes de Manises, 

a quienes damos las gracias, espe-

cialmente, al anterior Presidente 

de Junta Local Fallera don Pedro 

Montoro, y como no, al actual don 

Juan Ros (por entonces Presiden-

te de la Falla Centro) que incluso 

nos aconsejó hasta en los trajes 

regionales.

También contamos con la inesti-

mable ayuda de un gran fallero (de 

Na Jordana) y amigo, don Isidro 

Esteve. Fallero que confeccionó 

nuestra primera presentación, 

(representación teatral que el mis-

mo dirigió) el primer Llibret (que 

obtuvo el 2º premio) e incluso la 

letra de nuestro Himno. (Siempre 

de forma altruista).

Quisiera hacer una breve pausa 

en ésta historia y aprovechar, para 

pedir si algún músico quisiera 

poner la música a nuestro Himno. 

(De forma altruista claro).

En ésta historia, no puede faltar el 

cómo se creó nuestro Escudo y su 

significado. Le hicimos el encargo 

de su diseño (también de forma 

altruista) a un gran ceramista 

manisero, don Juan Colón, quien 

también en su día, fue vecino del 

Barrio San Francisco. Aceptó el 

encargo inmediatamente y a la 

primera prueba creó, para nuestro 

orgullo, el Escudo que nos repre-

senta. En él, se recoge un barque-

ro y su barca, típico de un socarrat 

que representa a Manises y cuya 

vela es la Real Señera. En la parte 

superior, el murciélago que repre-

senta a Valencia. En el fondo unas 

cuevas que representan el Salt 

del Moro y nuestro Barrio. Por fín, 

en la parte inferior, nuestro nom-

bre “Falla Barrio San Francisco” 

Manises, culminado con el fue-

go redentor. Siempre estaremos 

agradecidos a éste gran Artista. 

GRACIAS JUAN.
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Dar las gracias también a la 

Familia Barato, que nos donó los 

Estandartes con nuestro Escudo 

bordado y otras tantas cosas. 

Muchas gracias.

Explicar que nuestro nombre, se 

registró en castellano a concien-

cia, en honor a todos los inmi-

grantes del Barrio.

Bueno, la historia no termina, han 

sido quince años, que  de segu-

ro serán muchos más. Que siga 

escribiéndose la historia de ésta 

gran Comisión, que crece día a 

día, al compás del Barrio.

Lejos queda el sabor agri-dulce 

de nuestra primera plantá y nues-

tra primera cremá. Sabor agrio, 

porque nuestro primer Monumen-

to quedó incompleto (le faltó el re-

mate principal) y parecía más a las 

antiguas hogueras que hacíamos, 

que a una Falla. Pero sabor dulce, 

por el Monumento infantil , cuya 

escena de Pinocho, fue indultada 

y en la actualidad en el Museo de 

Junta Local Fallera.

Espero que ésta pequeña his-

toria, ayude a que se conozca 

nuestra Comisión. Historia en 

la que incluso una de nuestras 

Falleras Mayores, Raquel Casti-

llo, fue Fallera Mayor del Pueblo, 

llevando nuestro nombre a lo 

más alto.

Muchas gracias a todos los Falleros 

y Falleras de Manises, a todos los 

Presidentes y Presidentes infanti-

les, a todas las Falleras Mayores y 

Falleras Mayores Infantiles.

Muchas gracias a todos los Falle-

ros y Falleras de nuestra Comisión, 

Falla Barrio San Francisco, por 

pertenecer a ésta Gran Familia, 

que de seguro, cumplirá muchos 

Aniversarios más. MUCHAS GRA-

CIAS,

Se despide un Fallero de la Comi-

sión

Falla Barrio San Francisco
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Resum d’actes celebrats per J.L.F. 
en l’eixercici 2015 – 2016

Després d’un canvi de govern en 

l’Ajuntament de Manises, en la J.L.F. 

es produïx un canvi de la direcció 

d’esta. El Sr. Alcalde, propon a Juan 

Vicente Ros Torrent, per a ocupar 

el càrrec de President eixecutiu. 

També es presenta atre candidat 

a ocupar este lloc, pero després 

d’una votació dels presidents de 

les distintes comissions falleres de 

Manises, alcança la majoria Juan 

Vicente Ros Torrent, passant a ocu-

par el càrrec de President eixecutiu 

de la J.L.F. des de eixe moment. 

Després de que les distintes comis-

sions falleres, deleguen als com-

ponents de cadascuna d’elles per 

a forma part de la J.L.F. se forma la 

directiva i acte seguit es posen a 

treballar.

El primer acte seria la elecció de les 

Falleres Majors de 2016, per a que 

després de les pertinents entre-

vistes, siga elegida la senyoreta 

que ocuparia est any el càrrec, de 

Fallera Major de la Ciutat de Mani-

ses, havent decidit el jurat que fora 

Patrícia Munuera Risalde de la Falla 

Santa Fèlix. En la infantil al no haver 

atra candidata, queda nomenada 

Fallera Major Infantil de la Ciutat de 

Manises Cristina Camacho Fernàn-

dez.

L’acte de Proclamació, va tindre lloc 

el dia 5 de juliol en la seu de la J.L.F, 

al que van acodir, nostres primeres 

Autoritats, les Falleres Majors de 

la ciutat de 2015, els Presidents de 

les distintes comissions falleres de 

Manises i components de la J.L.F. 

El dia 19 de setembre, com cada 

any es va celebrar “El Dia del Faller”. 

La novetat d’est any va ser que per 

primera vegada este acte en lloc de 

fer-se per lo matí, a petició de les 

distintes comissions, es va realisar 

per la vesprada-nit, en els carrers 

del polígon industrial a on es troba 

el casal de la Falla Trinquet. Una 

festa de germanor, en la que les 

distintes comissions falleres, van 

compartir un temps de convivència 

i diversió.
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El dia 26 de setembre tingué lloc 

en el Auditori Germanies, l’acte de 

despedida de les Falleres Majors de 

2015, Laura Asensio Pérez i Maria 

Pancorvo Sànchez. Acte seguit es 

va procedir a la solemne presenta-

ció de les Falleres Majors de 2016, 

Patrícia Munuera Risalde i Cristina 

Camacho Fernàndez. Les Falleres 

Majors, a la arribada al Auditori, 

varen ser rebrides per música de 

tabal i dolçaina així com per balls 

valencians. El mantenedor de l’acte 

fon el Vise- president primer de 

J.L.F, Jaime López Lorente, així com 

amenisat en música en directe 

de tabal i dolçaina en el moment 

de l’exaltació. Acte seguit, es va 

realisar un Vi d’Honor en la Casa de 

Cultura.

El dia 17 d’octubre es va iniciar els 

campeonats de truc i parchís, que 

seguiren celebrant-se al llarc de va-

ries semanes en els distints casals 

fallers de la ciutat.

El dissabte dia 21 de novembre, es 

va realisar en el Auditori Germanies 

de la nostra ciutat l’acte d’Exaltació 

de les Falleres Majors de la ciutat 

de Manises i de totes les Falleres 

Majors i Majors Infantils de les 11 

comissions falleres. Es va iniciar 

l’acte en el recebiment de cadas-

cuna de les Falleres Majors de les 

comissions falleres, a les que una 

a una Paco Tos, els va dedicar un 

vers. Per últim arribaren a ocupar el 

tro, Patrícia i Cristina falleres Majors 

de la Ciutat de Manises, a les que 

després d’un joc de llums i una 

musica adequada, Jaime López els 

va dedicar unes precioses paraules 

d’exaltació com a mantenedor. Pri-

mer els versos i després les parau-

les del mantenedor, varen omplir 

d’emoció i valenciania l’acte de 

l’Exaltació, que fon magníficament 

presentat per, Tania Lara Igual i 

Javier Medina Andujar. Al finalisar, 

va tindre lloc un Vi d’Honor en la 

Casa de Cultura.
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El dia 14 de febrer, va quedar in-

augurada en la Casa de Cultura, la 

Exposició del Ninot. 

Exposició que podria ser visitada 

per el públic faller i no faller, fins al 

dia 22, que quedaria clausurada. 

També en l’acte es va procedir com 

es costum, a la firma en el Llibre 

d’Honor tant de les Falleres Majors 

de la Ciutat, com de les Falleres, Ma-

jors, Majors i Infantils així com dels 

Presidents i Presidents Infantils, de 

les comissions falleres de Manises.

Els dies 19 i 20 de febrer, la música 

i les cançons valencianes, varen 

recorre els casals fallers, en la típica 

Nit d’Albades. La novetat d’est any 

es que es va realisar en dos jorna-

des seguides. El dia 19 visitaren els 

casals de Barri San Francisco; Falla 

Nostra; Falla Llum i Soroll, Plaça del 

Mercat; Santa Fèlix i finalisant en 

el casal de la Falla Manises. Al dia 

següent dia 20 novament es varen 

iniciar les Albades després de sopar, 

en el casal de la Falla El Carmen; 

continuant per Falla Socusa; Falla 

Pensat i Fet; Falla Trinquet; Falla 

Centre i finalisant en esta ocasió en 

la seu de J.L.F. A on els varen cantar 

a les Falleres Majors de la Ciutat de 

Manises. Fon una bona experiència, 

puig els dos dies varem tindre gran 

acompanyament al llarc de tot el 

recorregut, de gran cantitat de gent 

fallers i no fallers, pero tots amants 

de la música valenciana.

El dia 27 de febrer, des de el balcó 

del Ajuntament de Manises, tingué 

lloc l’acte de la Crida. Este emotiu 

acte, es va iniciar, fent entrega de 

les Claus de la Ciutat, a Cristina i a 

Patrícia de mans del Alcalde de la 

Ciutat D. Jesús Borràs. Acte seguit 

fon Cristina la Fallera Major Infan-

til, la que per primera vegada des 

de que se celebra est acte, la que 

davant del micròfon, feu una sim-

pàtica crida a tots els infantils de 

les comissions falleres i no fallers, 

convidant-los a viure tots junts 

unes falles inoblidables. Foren des-

prés les paraules de Patrícia nostra 

Fallera Major, les que en gran 

emotivitat, convidaren a fallers i 

no fallers i a tots els visitants, per a 

que compartirem en gran felicitat 

estes festes de les Falles, a les que 

a tots convidava a participar. Des-

graciadament i degut al gran aire 

que en eixos moments es va girar, 

fon per causa de seguritat, que el 

castell de focs artificials que estava 
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programat disparar, es va tindre 

que anular.

Al finalisar, el mon faller es va 

reunir en el Hotel Azafata, per tal 

de assistir al tradicional Sopar de 

Gala. Després de sopar, es feu en-

trega del nomenament de Fallera 

Insigne a Vicenta Zamora Tarin, 

així com també es varen entregar 

els quadres commemoratius de 

45 aniversari a la Falla El Carmen i 

del 35 aniversari a la Falla Pensat i 

Fet. Finalisant la velada, en música 

i ball per a tots i una bona nit de 

convivència fallera.

Arriba l’acte tant esperat per tots 

els fallers com es la Cavalcada del 

Ninot, tant en versió majors com 

infantils. Un acate per el que totes 

les comissions han estat treballant 

al llarc dels últims mesos, per a 

traure al carrer les millors criti-

ques, representades per els distints 

artilugis i trages, que poc a poc 

han anat confeccionant en molt 

de secret, en els seus casals. El dia 

5 de març a les 7 de la vesprada 

foren els majors els que varen eixir 

al carrer i el dia 6 els infantils, els 

que en les seues característiques, 

simpàtiques i gracioses compar-

ses, nos varen delectar a tots els 

que els varem contemplar. 

Les dos cavalcades es varen iniciar 

en la Avinguda dels Tramvies fina-

lisant en la Plaça 2 de Maig, a on 

es trobava el jurat qualificador.

El dia 13 de març, casi iniciant 

la Semana Fallera, es va tornar a 

reprendre un simpàtic acte que en 

temps passats es venia celebrant, 

com es “La Ronda Ciclista Falle-

ra”. Al acte varen acodir majors i 

infantils, que es varen concentrar 

en la seu de J.L.F. Des de esta 

ubicació a les 9,30 del matí es va 

posar en marcha la ronda ciclista, 

que acompanyats per protecció 

Civil, varen fer un recorregut, 

visitant cadascú dels casals fallers 

de la nostra ciutat, a on varen ser 

rebrits en ilusió i com no, siguen 

convidats a un refrigeri per tal de 

recuperar forces.

El dia 18 de març, com ve siguen 

costum, totes les falles de Mani-

ses, en gran emoció li varen oferir 

les flors a la Verge en eixe acte 
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tant emotiu com es l’Ofrena de 

Flors. 

La novetat d’est any es que les 

Falleres majors de la Ciutat de Ma-

nises, acompanyades per el Presi-

dent i Vicepresident de J.L.F, varen 

presenciar el pas de les distintes 

comissions, en un sitial d’honor, 

que estava ubicat en el Carrer de 

Ribarroja, aproximadament a la 

mitat del recorregut. Després de 

passar l’última comissió varen ser 

les Falleres Majors de la Ciutat de 

Manises, les que acompanyades 

pels components de J.L.F, varen 

dirigir-se fins al cadafal de la Verge 

dels Desamparats, per a depositar 

en devoció i emoció les seues 

flors. Desgraciadament la pluja feu 

acte de presencia en els últims 

moments, pero en pluja i tot po-

guérem acabar la emotiva Ofrena 

de Flors. Atra novetat fon que al 

pas de cada comissió,a ofrenar 

les flors a la Verge, Javier Medina 

els anava recitant un vers alusiu al 

acte i a la comissió.

Degut a les previsions del temps, 

la missa del dia 19, no es va poder 

fer junt al cadafal de la Verge i per 

segon any consecutiu, hi hagué 

que realisar-la en la Parròquia del 

Immaculat Cor de Maria. Al fina-

lisar la missa i com el temps nos 

ho va permetre, es va disparar una 

mascletà també en un lloc no ha-

bitual, com es el carrer de la part 

de darrere de la Plaça de la Llenya.

Donant per finalisats els actes de 

la Semana Fallera, en la cremà 

dels monument primer infantils i 

després els grans, no havent cap 

incident a destacar.
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