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FESTES de

Cultura Festiva per a les activitats de les Falles de 2020
Esta comissió ha rebut subvencions de la Regidoria de
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SALUDA PRESIDENT
JOSÉ RAÚL LLUCH

 Un any més és un honor poder dirigir a tots vosal-
tres estes línies. Un honor perquè ho faig com a President 
d’esta falla tan especial. Representar-vos és  molt important 
per a mi, vos assegure que per a qui ho ha viscut que no 
passa desapercebut en la seua vida. 

 Passada la voràgine del 25 Aniversari de la Co-
missió,  hem d’enfrontar-nos  a nous reptes, ens hem 
embarcat en un gran projecte,  com la “Macromascletà 
Universal de Benicalap”, amb la nostra inclusió en la Fede-
ració d’Amics de la Pólvora, com a membres de ple dret, 
esdeveniment que de la mà de les falles que ho compo-
nem superarà en creixes l’espectacle que vam viure al ba-
rri l’any passat, amb la finalitat de col·laborar en projectes 
comuns , sense perdre l’ identitat individual. Ens agrade o 
no,  és el futur de la festa,  és la supervivència  front  les es-
trictes reglamentacions i les cada vegada més extenses 
normes,  que fan retallar les possibilitats a les comissions. 

 Evolucionar,  sense perdre les nostres arrels del 
passat és el futur de la festa,  tenim la gran sort de pertàn-
yer a uns dels barris amb més projecció de València,  on 
conviuen moltes comissions i entre tots tenim  l’obligació 
de ser escoltats en el món faller. 

 Pedro Cabanes, la nostra comissió torna a estar 
on mai degué deixar d’estar, tots hem fet un esforç per 
donar cabuda a nous fallers,  podem dir amb orgull, que 
superem els 300 membres , entre ells més de 100 infan-
tils, que ens fa pensar en la continuació de la comissió 
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i  que hem sembrat un bon futur,  això ens ha obligat 
a modificar  pressupostos,  plans, carpa , aplicar-nos 
en la logística logística i mil un problemes que hem  
d’intentar solucionar de la millor manera possible i 
dic hem, perquè ací és on no puc deixar de donar 
les gràcies a la meua Directiva,  sense la qual , totes 
estes coses es convertixen en impossibles,  però vos 
assegure que ells fan  fàcil i possible  l’impossible.

 Enguany hem tornat a apostar per un incre-
ment de pressupost en els monuments, hem apostat 
per un canvi en els artistes de les falles Major i Infantil, 
una aposta que espere, els membres del jurat sàpien 
valorar. 

 Crec que Pedro Cabanes té un futur espe-
rançador si sabem cuidar-lo , el creixement sostingut 
és la base de la consolidació dels projectes  i només 
la unió dels membres de la Comissió , ens portarà 
a continuar avançant any a any, sense mirar arrere i 
només veient nous horitzons i nous reptes. 

 I com no unes paraules molt especials per a 
les meues acompanyants,  com a representants de 
la Comissió: 
A tu Amparo,  la nostra Fallera Major Infantil, dolça xi-
queta, gràcies per la teua implicació, per la teua sim-
patia i saber estar, espere que disfrutes  la setmana 
fallera com estàs disfrutant de cada acte fins ara, es 
nota en la teua cara que ho vius tot molt intensament i  

això per als que estem al costat ens entendreix el cor. 
 I a tu Sara, Fallera Major,  la meua compan-
ya i amiga  d’enguany , deixada darrere eixa timi-
desa que sembles tindre, eres una gran fallera i una 
gran persona, una de les “Top de Benicalap 2020“, 
portes el teu somriure a tots els costats ,  gaudeixes 
de la teua gent i de cada acte com si fora l’últim, ja 
tenim mil anècdotes  i les que ens queden!!!! De debò 
que espere que la setmana fallera satisfaça els teus 
desit jos i que cada moment de tots els que tenen 
que vindre es convertisquen en records especials. 

 Només si gaudiu i els vostres somnis es com-
pleixen,  serà la manera en què el vostre President i la 
vostra comissió es senten  feliços. 

 Gràcies a tota la meua família pel seu suport 
incondicional,  sense vosaltres  res haguera sigut pos-
sible. 
 
 I a vosaltres falleres i fallers de Pedro Cabanes,  
només em queda desit jar-vos unes bones  Falles 
2020, és el moment de gaudir de la nostra setmana 
gran!!!!!!.

 José Raúl
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Saluda Fallera Major
SARA MARTINEZ GUILLEM

 Estimats falleres i fallers, amigues i amics:

 Per a mi és un honor i un privilegi dirigir-me a 
vosaltres com la Fallera Major de la nostra Comissió, a 
la qual tinc el plaer de pertanyer des de fa ja 26 anys.

 Tots aquells que em conegueu sabíeu la il·lu-
sió que tenia des de ben xicoteta de representar a la 
meua falla, per a mi la meua segona casa, on m’heu 
vist créixer i en la que he viscut milers de moments ino-
blidables.

 Diuen que el somnis realment importants són els 
que tenim quan estem desperts, i jo estic vivint enguany 
el millor somni de la meua vida. M’agradaria donar les 
gràcies a totes aquelles persones que estan fent que açò 
siga possible, a tots els que esteu acompanyant-me en 
este camí i vivinit-lo amb les mateixes ganes.

 També vull donar les gràcies de tot cor a la nos-
tra Junta Directiva i a tots els  que treballen desinteres-
sadament durant tot l’any per a que cada acte i cada 
activitat siguen perfectes i podem gaudir any darrere any 
de la festa que tant estimem, sou una part fonamental de 
la nostra comissió.
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  I per supost, donar les gràcies  a una part im-
prescindible d’este somni, la meua família, per estar al 
meu costat i recolzar-me en tot moment.

 Enguany tinc la sort de viure el meu regnat junt a 
Amparo, Fallera Major Infantil, i junt a José Raul, el nostre 
president. Sóc afortunada de poder compartir este any 
junt a vosaltres, sou la millor companyia que hauria po-
gut tindre. Joserra, gràcies per teu el esforç i dedicació, 
no podiem tindre millor capità per a embarcar-nos en 
este somni.

 I, per a acomiadar-me convide a tots a gaudir 
de la setmana fallera i compartir amb mi cada instant. 
Espere contagiar-vos la meua felicitat i amor per esta 
festa, ja que el meu desig és que les falles del 2020 
siguen inoblidables per a vosaltres i les recordeu en el 
vostre cor; i que la germanor fallera estiga present durant 
totes les festes.

VIXCA LA FALLA PERE CABANES -JOAN XXIII!

VIXQUEN LES FALLES! 

Sara
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Sarita, Sarita, Sarita...
Què podem dir de tu?

Que eres filla de la nostra falla,
Que pràcticament et vam vore nàixer.

Bonica, preciosa... Un xicotet terratrèmol,
Sempre darrere de les xiques més majors,

El soroll, el griterío dels adults
érem el teu millor sedant,

Prompte t’habilitavem un llitet damunt d’un banc.

Però què estem parlant? Esta nineta ja no existix,
Estos records entranyables, 
són només això, records,

Com a bella papallona que ja ha patit
la seua metamorfosi,

Tenim davant nosaltres a una bellíssima
senyoreta, a una Dona.

Sí, Sara, ningú millor que tu,
Ningú per a ostentar este honor,
Cap que més s’ho meresquera,

Cap que més ho desit jara.

Sara, que orgull ens  envaïx en vore’t al
capdavant de la teua Cort d’Honor,

Sempre amb el teu saber estar,
impecable, preciosa,

Este és el teu any, eres la nostra Fallera Major,
Et volem Sara, t’estimem tots família,

amics i ta comisió,
No et preocupes de res, només complix

amb la teua obligació.

Que no és una altra que viure-ho
y gaudir a muntó,

Que al teu costat, dispossats a que no
et falte de res, tens a ta comissió.

Vixca Sara!! Vixca nostra Fallera Major.

S.G.R

A SARA
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 Sara i Amparo, volem dedicar-vos unes pa-
raules, transmitint nostre recolzament incondicional o 
dir-vos l’orgull que sentim per vosaltres, per la vostra 
total entrega i tot el bé que ho esteu fent, representant 
a nostra volguda comissió.

 Estem molt feliços de vore-vos i gaudir en 
cada acte, compartint amb vosaltres la il.lusió que 
vos acompanya, i sabeu que estem al vostre costat 
en cada moment.

 Gràcies per fer-nos formar part del vostre 
somni i compartir-lo amb tota la gent que vos estima.

No deixeu de somniar mai i vos desit jem tot el
millor per a la Setmana Fallera, perquè  volem que 
ho passeu d’allò més bé i gaudiu de tots els actes 
tan bonics que vos esperen. Vos volem.

 Volem donar les gràcies també als 
components de la Falla que sempre estan pendents 
de nostres Sara i Amparo, per a que mai les falte 
res. Ara arriba vostre moment, eixe que tant estaveu 
esperant. 

VIXCA LA FALLA PERE CABANES-JOAN XXIII!

VIXQUEN LES FALLES 2020!

 I QUE VIXQUEN LES NOSTRES FALLERES MAJORS!

10

PARAULES A AMPARO I SARA



11



Qui ha sigut el moment que ha marcat el teu regnat?

Han hagut moltíssims moments que han marcat el meu any 
de Fallera Major, des de la Proclamació, les jornades culturals, 
la plantà, Presentació i per supost la setmana de falles que no 
la canviava per res del món. Però, si tinguera que quedar-me 
amb un a soles, triaria el dia que ens nomenaren als quatre, 
amb nostres nervis, nostra emoció i sobre tot les nostres ganes 
de viure-lo. Des d’aquell moment, el somni començà, compar-
tir-lo amb ells era allò que sempre haviem volgut i per fi se va 
fer realitat. 

Quin acte esperaves amb més ganes?

Triar un és complicat, però és veritat que l’espera fins que ens 
impossaren la banda se va ver un poc llarg, tots els caps de 
setmana, parlàvem de com seria la presentació, quin seria el 
tema, com seria rebre la banda i que ens exaltaren. Per a mi, 
va ser un somni fet realitat i sens dubte el recordare sempre. 
¡Espolintes, formación!

Com se du allò de vestir-se de valenciana tot un any 
cada cap de semana i acudir a tantes presentacio-
nes?

Tot el món que em coneix un poc sap que per a mi vestir-me 
de valenciana és un plaer i això ha sigut durant tot l’any, no 
feen mal els peus, no apretava la falda i molt menys molestava 
cap ganxo. He gaudir compartint eixe moment amb la meua 
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mare cadascún dels caps de setmana, al final eren 
instants que sempre seran nostres. 

Has tingut algun moment negatiu en el teu 
any?

Al principi de l’any rebiem una notícia que ens va tren-
car el cor a tots, una cosa que no deuria d’haver pas-
sat per que va pasar. Este fet ens va unir i a la fi torna-
rem a demostrar la família que som.

Què tal ha sigut la relaciò en la resta de repre-
sentants?

Per a ells sols tinc paraules d’agraïment, d’estima i d’ad-
miració per brindar-me l’oportunitat de vore les falls des 
dels ulls de la inocència i ensenyar-me tantíssim sens 
donar-se conte. Per a mi formen part de la meua famí-
lia i gràcies a ells este any ha sigut tan especial.

Esperaves que el teu càrrec fora com ha sigut?

Sempre que somnies acaves imaginant com serà 
cadascun dels moments. Jo he tingut la sort que tot 
allò vixcut no se pot comparar amb res de lo que haja 
pogut imaginar, des de qualsevol acte, la presentació 
o fins i tot la lectura de premis, cada moment ha sigut 
únic i irrepetible.

Vas representar a la Falla al seu 25º aniversa-
ri. Quin és l acte o el momento que recordes 
amb més emociò? 
Ha sigut tot un privilegi poder ser representant de nos-
tra comissió, pero és veritat que gràcies al vint-i-cinc 
aniversari, hem pogut gaudir de molts més actes. Si 
tinguera que destacar algú, eligiria el moment que vaig 
impossar la joia de nostra comissió a cadascun dels 
representants d’estos 25 anys, em vaig sentir una privi-
legiada per fer lliurament d’ella, per tot allò que significa.
 
Ja ha passat un any de regnat i és moment de 
“tornar” a ser fallers normal… com vos sentiu?
Per a mi poder viure-lo ha sigut un regal. Sabia des 
del primer moment que arribaria el dia que acabaria, 
pero si alguna cosa tinc clara és que este somni es 
cumplix dos voltes: durant l’any en el que ho vius i en 
el teu record que és per a sempre.
 
Què consell li donaries a les representants del 
2020?

Si tinguera que donar un sol consell a nostres represen-
tants seria que exprimiren cadascun dels moments, 
perquè tindran la sort de poder viure el millor any de la 
seua vida i sobre tot, compartir-lo. 
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Dedica unes paraules a la teua comissió com 
a despedida:

La meua comissió, la meua falla i la meua segona 
llar. Per a vosaltres solts tinc paraules d’agraïment, orgull 
I datisfacció. Considere que mai donaré les gràcies su-
ficientment per haver-me fet somiar durant tot un any, 
per demanar-li a la bruixa Juanka per a que no plo-
guera, per sorprendre’m amb ‘espolitenes’ i sobre tot 
per fer-me viure el millor any de la meua vida.

Per a mi ha sigut tot un orgull poder dir que sóc la 
Fallera Major de Pere Cabanes-Joan XXIII. Gràcies als 
que fa 25 anys s’uniren per fer-nos el millor regal de 
tots, la nostra falla.
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JUNTA DIRECTIVA
President:
José Raúl Lluch Luján

Vicepresidenta 1ª i Economia 
i Loteries: 
Inmaculada Roca Sebastiá

Vicepresident 2º i Comunica-
ció i Protocol:
Roberto Sahuquillo Caudet

Vicepresidenta 3ª i Cultura:
Laura López Pérez

Vicepresident 4º i Festejos:
Sergio Ibáñez Tena

Secretari:
Rafa Soria Domínguez

Vicesecretari:
Pablo Llavata Atiénzar

Tresorer :
Antonio Villalobos Gontán

Comptadora:
Tamara Jurado Rodríguez

Vicecomptadora:
Rosa Lluch Luján

Delegat d’Infantils:
Javier Company Burguera

Subdelegada d’Infantils:
Patricia Torres Roca

Delegat de Festejos:
Jorge Sánchez García

Subdelegada de Festejos:
Elena Adalid de San Juan

Delegada de Protocol i Play-
back:
Raquel Gallego López

Delegada de Mit jans de
Comunicació:
Vicky Ortiz Pardo

Delegada de Cultura:
Isabel Gallego López

Bibliotecària-Arxivera i Llibret:
Paula de Miguel Solís

Delegat de manteniment:
Joaquín Méndez Risueño
Delegat d’Activitats Diverses:
Kike Martínez Moreno
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Marta Adalid De San Juan
Elena Adalid De San Juan
Ainoa Alba López
Ket ty Alonso Ramo
Miriam Aparicio Clemente
Mª Luz Atiénzar Sancho
Maribel Balsera García
Ana Barberá García
Elena Bernabéu Jiménez
Adriana Bernardo Navarro
Carmen Blasco Balastegui
Luna May Borja Quiles
Gemma Bravo Martí
Seila Calabuig Muñoz
Saray Castellano Vilaplana
Carla Cavilla Brell
Tatiana Cherp Venzal
Eva María Collado García
Marta Company García
Laura Cuartiella Núñez
Patricia De Miguel Solís
Paula De Miguel Solís
Pilar Escamilla Cervera
Ángeles Escamilla Cervera
Noemí Escamilla Navarro

Paula Escamilla Navarro
Josefa Feliu Dueñas
María Luz Fernández Del Blanco
Gema Ferrer Belenguer
Mª Dolores Ferrer Sánchez
Sandra Flor García
Verónica Frasquet Navarro
Mª Pilar Fuente Cava
Lucía Fuertes Tudón
Mayte Fusté Haro
Raquel Gallego López
Isabel Gallego López
Ana García Álvarez
Francisca García Álvarez
Ana Maria García Álvarez
Sara García Cervera
Carolina García Garzón
Rosa María García Guerrero
Araceli García López
Verónica González González
Ana María González Vázquez
Irene Grau Nácher
Mª Carmen Hernandis Mont
Pepita Horcajo Terrones
Teresa Jara Tinoco

Paula Jarque García
Tamara Jurado Rodríguez
Rosa María Lluch Luján
Claudia Lluch Montalbán
Isabel López Collado
María López Pérez
Laura López Pérez
Alba Lozano Arribas
Mriam Lucía Lozano Requena
Rosa Luján Salvador
Ángela Martínez Guillem
Sara Martínez Guillem
Teresa Martínez Ruipérez
Arantxa Mate Puig
Marta Méndez Hernandis
Rosa María Merchante Revilla
Eva Merchante Revilla
Yolanda Miralles Garcerá
Claudia Montalt Toledo
Raquel Morato Castaño
Miriam Morelló Palacios
Encarna Muedra Mateo
Benilde Muñoz Pozuelo
Vanessa Orero Guerrero
Ana Isabel Ortiz Pardo

CORT D’HONOR
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Vicky Ortiz Pardo
Rebeca Otero De Ávila
Lorena Pastor Ribes
Andrea Pérez Collado
Milagros Pérez Simón
Susana Plaza Martínez
Amparo Plaza Paredes
María José Plaza Paredes
Susana Pommerening
Neus Puig Real
Amparo Quiles Latorre
Elisa Reig Temprano
Noelia Rquena Lozano
Marta Rey Rostoll
Inmaculada Roca Sebastiá
Mayte Romaguera Faura
Alba Ros Marco
Ana María Rostoll Díaz
Chelo Ruipérez Monteagudo
Teresa Ruipérez Monteagudo
Andrea Sampedro Villar
Pilar San Juan Jarque
Esther Sánchez Albaladejo
Mª Carmen Sanchis Rausell
Irene María Sancho Atanet

Asunción Santamaría Iniesta
Cristina Simarro Merchante
María Simarro Merchante
Aurora Solaz González
Raquel Solaz González
Mª José Solís Sanchis
Agnés Talaya Sánchez

Patricia Torres Roca
Ana María Valero Real
Ainhoa Vallés García
Azahara Vallet Sánchez
Ana Villalobos Roca
Hermi Villar Monteagudo
Reme Zornoza Zornoza



Vicente Adalid Lliso
Alberto Alemán Muñoz
Alberto Alepuz González
Mario Almazán Puig
Paco Antón Laborda
Luis Ramiro Aragón Ambrosio
José Vicente Asensi Alonso
Santiago Ballester Bauset
Luis Ballester Zafra
Alberto Barberá García
Enrique Beltrán García
José Manuel Benítez Mas
José Bernardo Pizarro
Luis Blázquez García
Miguel Bueno Martín
Carlos Carrilero González
Pedro Hilario Cegarra Macián
Francisco Cerdán Márquez
Carlos Claramunt Campos
Javier Company Burguera
Javier Company García
Francisco José Escobí Montaño
Pablo Esteban Escamilla
Alberto Esteban Escamilla
José Antonio Esteban Gil
Ramón Estellés I Feliu
Agustín Fernández Fusté
Agustín Fernández García

Javier Ferrer Sánchez
Alejandro Fuster Sánchez
Simeón Gallego Ramón
Juan García Barea
Pablo García Bravo
José García San Valero
Cristóbal Gil Romero
Juan Antonio Guardia Gómez
Jorge Guillot Artés
Vicente Heredia Martínez   
Sergio Ibáñez Tena
Ángel Isach Gómez
Francisco José Lizán González
Pablo Llavata Atiénzar
Daniel Llavata Atiénzar
Manuel Llavata Sancho
José Raul Lluch Luján
Manuel López Millán
Luis Lozano Arribas
José Lozano Mártir
José Manuel Mallo Fernández
Sergio Manzanares Muñoz
Víctor Manzanares Muñoz
Francisco José Manzanares Pérez
Jose Mª Marín Fernández
Ernesto Martínez Navarro
Nacho Martínez Almerich
Pepe Martínez Martín

Rubén Martínez Martínez
Juan José Martínez Martínez
Enrique Martínez Moreno
Carlos Martínez Ruipérez
David Mediano Ruiz
Joaquín Méndez Hernandis
Joaquín Méndez Risueño
Pedro Merchante Revilla
Joaquín Miguel Montes
Pascual Montaña Martínez
Enric Morelló Palacios
Cristian Morelló Palacios
Julián Moya Arribas
Vicent Muedra I Villar
Vicent Josep Muedra Mateo
Vicente Manuel Muñoz Mir
Abel Navarro Ros
David Ortega Fabado
David Panach Benedicto
David Pastor García
Félix Pastor Valero
Óscar Pérez Segovia
José Mánuel Pizarro Quesada
José Manuel Planillo Lahuerta
Rafael Puerta Moya
Ricardo Quintana Muñoz
Sergio Rodrigo Horcajo
Antonio Rafael Rodrigo Martínez

Andrés Roque Ródenas
Carlos Rubio Collado
Roberto Sahuquillo Caudet
Juan Carlos Sánchez Fernández
Jorge Sánchez García
Víctor Olmo Sánchez Martínez
Manuel Segarra García
Mario Sevillano López
Antonio Simarro Pérez
Rafael Soria Domínguez
Manuel Soriano García Reyes
Victorio Soriano Mayordomo
Javier Soriano Muedra
Juan Miguel Valiente Martínez
David Vallés García
Antonio Vallet Sánchez
Alejandro Vilaplana Sanchis
Antonio Villalobos Gontán
Alejandro Villanueva Gabriel
Benito Zornoza Zornoza
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BUNYOL D’OR I BRILLANTS 
AMB FULLES DE LLORER

Rafael Soria Domínguez

BUNYOL D’OR AMB FULLES
DE LLORER

Ana Mª Valero Real
Nacho Martínez Almerich
Isabel López Collado
Simeón Gallego Ramón
Paula De Miguel Solís

BUNYOL D’OR

Azahara Vallet Sánchez
Ana Isabel Ortiz Pardo
José Antonio Estaban Gil
Adriana Bernardo Navarro
David Pastor García
Alberto Barberá García
Josefa Feliu Dueñas
Alberto Alepuz González

BUNYOL D’ARGENT

Carlos Claramunt Campos
Reme Zornoza Zornoza
Esther Sánchez Albaladejo
Ángeles Escamilla Cervera
Luis Ballester Zafra
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RECOMPENSES DE LA 
JUNTA CENTRAL FALLERA



 Ha passat un any de l’exercici tan especial que 
hem viscut i encara que enguany no tenim el quadre d’ho-
nor complet, els nostres representants han dut el nom de 
nostra Falla per allà on han anat. I com podeu vore al Llibret 
d’enguany, les Falles 2019 van ser molt especials per a 
tots, perquè eren les del nostre 25º aniversari i esta setma-
na de març ens multiplicà l’alegria i les ganes de fer falla.

 En maig coneixíem els noms de les Fallres Majors 
que acompayarien a Joserra durant este exercici. Amparo 
Roque García y Sara Martínez Guillem eren elegides en
 Junta General i ja pensaven en l’acte de la festa de Sant 
Joan quan celebraríem els seus Nomenaments. 

 Una vesprada molt especial on començaren les 
seues primeres fotografies en comú, que ja les contem per 
centenars; les seguirien els primers berenars de la Federa-
ció, presentacions, xarrades de cultura i visistes especials, a 
més de la cloenda del nostre 25º Aniversari, on tinguérem 
la visita de les Falleres Majors de València 2019 i les seues 
Corts d’Honor, amb nostra Azahara entre elles. 
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CRÓNICA REPRESENTANTS
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 L’estiu ens va omplir d’orgull i expectatives. 
Amanda i Laura ens representarien a l’antic llit del Túria 
en la Preselecció de Benicalap. Tinguérem la sort de 
que nostra Laura isquera triada per a la última fase en 
l’Elecció de Fallera Major de València 2020. L’alegria 
de tota la Falla l’acompanyà a la Punxà i a la Batalla 
de Flors i pensàvem ja en animar-la a La Fonteta. 
Encara que allí no sonara el seu nom, nosaltres mai 
tindrem dubtes de la seua valia i de que ella era una 
més que digna candidata a Fallera Major de Valèn-
cia.

 Per segon any, la Falla despedia als seus re-
presentants de l’exercici anterior en un acte diferenciat 
de la Proclamació. Sergi, África, Amanda i Laura dien 
adéu a un any redó ple de records, vivències i il·lu-
sions, amb l’agraïment de tota la Falla.
 
 Uns dien adéu i altres encetaven el seu any 
amb les Proclamacions. Actes on les llàgrimes foren 
les grans protagonistas dels rostres d’Amparo i Sara, 
desvetlant eixe gran sentiment faller de les nostres Fa-
lleres Majors 2020. Encara que Amparo no tenia Pre-
sident Infantil, les menudes i els menuts de la comis-
sió infantil la recolzaren en este acte on el seu somni, 
com si de la llàntia mágica sorgira el seu encanteri. 
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 Enguany l’acte de Proclamació major canvià el seu protocol 
habitual. Un complet vi d’honor va precedir este acte per a Sara. Els 
seus amics, la seua família i la resta de la Falla tampoc es van perdre 
la Proclamació on, a més, rebia, com Amparo, la joia de la Falla.

Però no cregau que l’activitat en la Falla és l’única que tenen. 
Pertanyem a una Federació amb més de 31 comissions i, enguany, 
també ens sumem a una nova Federació, la d’Amics de la Pólvora 
de Benicalap. Per això ens du a molts actes en comú, a més dels 
que ja organitza Junta Central Fallera i als que no han volgut faltar. 
Estigueren presents a les Exaltacions de les Falleres Majors de Valèn-
cia i, també, matiners en la processó de Nostra Senyora de la Pau, la 
parròquia del nostre barri. Events diferents als que es reclama la seua 
presència i als quals sempre han estat somrients però responsables.

 Les seues agendes no han parat des de llavors, com 
podem vore en totes les imatges que són constants en la nostra 
página web i també ací, al Llibret. Un Llibret que hem de tancar 
igualment abans de celebrar l’Exaltació de les Falleres Majors, tot 
i que enguany hem adelantat esta data dos setmanes. Este 2020 
serà a febrer quan a Amparo i Sara se’ls imposen les seues bandes.

 Amparo, Sara, vos queda el millor, les Falles. Vos desi-
tjem a les dos que l’any termine amb eixa mateixa il·lusió 
i felicitat que vos hem vist a llarg de 2019 i 2020. Bones Falles!! 
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RECORDEM EL 2019
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LA FALLA GRAN
LEMA “UBICATS””

ARTISTA: JUANE CORTELL
SECCIÓ: 6B

‘Ubicats’. 

Eixe és el lema de la falla major. Juane 
Cortell és el capità del nostre 

cadafal amb un tema que gira entorn a 
les xarxes socials. 

El ninot central: 

la xica que està ubicada en les xarxes 
socials més 

utilitzades: Facebook, 
Twit ter, Instagram i WhatsApp. 

Qui sap si d’ací uns anys serà la major
 ‘influencer’ de Tik-Tok?
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La visibilitat dels majors: 

unes de les funcions en les 
que ha derivat l’ús de les 
xarxes socials és per a 

encontrar parella. 

Aplicacions com Tinder, 
Lovoo, Grindr, etc. serveixen 
per a conèixer gent nova, 

pero avans de que arribaren 
al nostre dia a dia, les parelles 

es trobaven en bars o 
s’enviaven missatges
per correu o telèfon. 

Les persones majors que 
amagaben la seua sexualitat 

veuen amb orgull com el 
joves poder viure cada

molta més lliures.
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Raimon: 

El mític jardiner del Llevant U. E. 
És l’encarregat de cuidar el camp del Ciutat de 
València per a que la pilota rode a la perfecció. 

Un home que esperem que continue amb la seua 
labor de conservació de la gespa durant molts anys

 i siga donant alegries a les xarxes socials. 

Boro Peiró: 

Ens agraden els ‘Di jousos’ (i els Dimi jousos 
d’enguany), per això, Boro Peiró, protagonista indiscutible 
de la Sala Canal durant els concursos de play-backs 

no podia faltar dins la falla. 
El seu humor fa que estem pendents d’ell en cada

descans conectant-nos a Instagram.
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Malalt de falles: 

Nosaltres sí que estem malats per les nostres falles, 
vivint amb por de rebre una mala crítica. Confiem 
que aquest any no tenir cap mala experiència al 

respecte ni estar dins la seua diana. 

El desubicat: 

Encara no entenem què fa aquest home ací. Està 
perdut i no sap on ubicar-se. 

Per això viat ja d’un lloc a l’altre del carrer intentant 
encontrar el seu lloc. 
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 Enguany hem tingut un exercici ple d’activitats 
culturals. Com ja és costum, hem tingut les nostres 
Xarrades Culturals, les XII en aquesta ocasió. Hem tin-
gut el privilegi de contar amb Elena Garin, propietària 
de la fàbrica sedera Garin que compleix 200 anys, 
reconeguts per la seua forma tradicional de teixir els 
seus espolins. Una altra xarrada fou la col·locació de 
la mantellina, impartida per Juanma Mencanta, en-
senyant-nos diferents tipus d’encaix, des del de Bruse-
l·les fins al Chantillí. Per últim, tinguerem el plaer de que 
artistes fallers de la mida de Chuky i Juane Cortell i 
dissenyadors com Dani Gomz, Paco Camallonga i 
Carlos Benavent.

DELEGACIÓ DE CULTURA
XARRADES DE CULTURA
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 A més, com fa ja uns anys, presentarem els 
esbossos de les falles que ens representaran en la 
nostra demarcació durant la setmana fallera i que 
forem a visitar per a descobrir totes les sorpreses 
el passat febrer. En la falla infantil anem a participar 
als premis Lambda, a la Policia Local, al Llevant i 
al Premi Caliu, un premi al que ens presentem per 
primera vegada i que reconeix el tractament de la 
igualtat en les falles. Santi Muñoz és el nostre artista 
infantil i estem molt contents amb ell i està totalment 
volcat amb la idea. Juane Cortell és el nostre artista 
major i estem molt agraï ts del treball que està fent. 
Tenim moltíssimes ganes de vore el treball terminat. 
Hem de recordar també que amb la falla major ens 
presentem també al Llevant i al Lambda, a més de 
anar al primer premi Valenbisi. 

 Més enllà de les falles, hem participat en al-
tres concursos. Per exemple, Rafa, Laura i Pablo ana-
ren a la Federació al campionat de Cultura Fallera. 
Van traure la millor nota a l’examen, però a la ronda 
final contaven amb una desventaja per ser els millors 
i intentar compensar al demés. Finalment guanyaren 
el segon premi. Tamara va participar al concurs de 
Declamació de Junta Central Fallera, pero enguany 
no ha aconseguit portar-se cap premi com en anys 
anteriors. 



 Per últim, gràcies als infantils, hem realitzat un 
catàleg de joguets no sexista. El lema de la falla infantil 
es “Llibertat per a jugar” i xiquetes i xiquets jugaren 
lliurement amb allò que preferien i realitzarem una 
sessió de fotos amb tots ells. 
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FALLA PERE CABANES - JOAN XXIII
 llibertat per a jugar

TOYS

PER SANTI MUÑOZ



 Estem orgullosos i orgulloses de que la nostra 
falla recolze un any més totes les propestes culturals 
de la nostra delegació, fomentan la cultura valencia-
na i fallera. 
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 De nou, aprofitem les pàgines del nostre lli-
bret per a fer un resum d’allò que la Delegació de 
Festejos ha dut a terme durant este exercici. De-
mostrant que nostra Falla té ànima festiva, hem fet 
festes per tot, des de l’Apuntà, fins a Carnestoltes. 
Tot per a mantindre activa esta comissió, a la que li 
agrada passar-ho bé siga com siga, durant tot l’any.

 Sempre pensant en continuar com a fa-
lla, nostra primera festa fou l’Apuntà, que la férem 
coincidir en el Primer de Maig, unint dos festes 
com a enceta de l’exercici. No esperàrem tantes 
altes, fins i tot, quasi fem curts de paella. I com som 
persones obertes, esta festa va servir per a donar 
la benvinguda a noves cares a nostra comissió. I 
com no podia ser d’altra manera, ens esperava 
la Festa Andalusa, que un any més ens alegrà la 
nit amb sevillanes, rebujito, pescaíto i les ganes de 
passar-ho bé, tots vestits de flamenco, encara que 
alguns s’enganyaren amb això del flamenco…

 

I amb perdó de tots els que no són valencia-
nistes, nostra comissió va recolzar al València 
CF en la final de la Copa del Rei que va guanyar 
front al Barcelona, baixant a vore el partit al nostre 
casal i amb un sopar molt futboler. Una vespra-
da de germanor que va acabar en el centre de 
la ciutat celebrant el títol de Copa per al València.38

CRÒNICA DE FESTEJOS: 
LES FALLES, MÉS QUE UNA SETMANA    
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 Sense dubte, el gran repte tornà a ser la 
festa de Sant Joan. Junt al quint i tapa, la nostra 
foguereta i els jocs infantils, recuperàrem la tradicio-
nal festa de la escúma, que va presidir el tardeo 
d’esta festa que és la més esperada per la co-
missió i, sense dubte, de tot el barri. Sant Joan va 
servir, junt a la Delegació de Protocol, per a nome-
nar a les noves Falleres Majors per a l’any 2020.

 
En tornar de l’estiu i les vacances, tinguérem una 
molt bona degustació de paelles, per a celebrar el 
mig any de les Falles. D’esta manera agarrariem for-
ces per a la segona part de l’excercici, que en plan 
fester començava amb la popular Oktoberfest de 
nostra falla. Molta birra i moltes salsitxes per a tots!

 I com tot l’any té que haver festa, Ha-
lloween ens esperava en novembre, amb mons-
tres i zombies i un sopar de por, allargant la festa 
dels infantils. I acabàrem l’any, com és habitual, 
amb el nostre particular Sopar de Nadal. Ja en 
2020, per a preparar-nos per a Falles, tinguérem 
la festa de Carnestoltes, que va plenar de dis-
fresses el casal, celebrant una nit molt divertida.
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 Si alguna cosa sap esta Delegació és fer festa 
i moments de diversió, com en els campionats in-
terns de la Falla, un clàssic que la Delegació de Fes-
tejos no oblida, perquè sempre ha d’haver un mo-
tiu de festa en la Falla i nosaltres sabem com fer-lo.

 De nou, tenim que donar les  gràcies a tots 
els que de forma desinteresada han baixat a tirar 
una maneta en cadascuna de les nostres festes. 
Només ens queden uns dies per a les Falles 2020! 
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 El dia 5 de juliol de 2019 celebràrem el 
nostre 25º aniversari. Una data molt especial per 
a tots, perquè feia exactament 25 anys que des 
de Junta Central Fallera s’autoritzava a l’Associació 
Cultural i de Festejos Joan XXIII a ser, per fi, una 
Falla en plenes condicions. La lluita que portaven 
els membres abonats desde 1989 per a poder 
ser-ho havia donat els seus fruits. I eren ben dolços.

 D’esta manera, celebràrem les noces d’ar-
gent de la comissió, fent un acte com cal, amb pastís, 
amb la presentació de la recopilació  commemo-
rativa que recordarà els 25 (+6) anys d’història de 
la Falla Pere Cabanes – Joan XXIII i amb la inaugu-
ració, també per a poder continuar esta història en 
format digital, de la nova pàgina web (falla374.com).

 L’acte el presidiren les Falleres Majors de 
2020, Amparo Roque i Sara Martínez, i també els 
nostres representants de 2019, Sergi Ibáñez, África 
Martínez, Amanda Martínez i Laura López, a més del
nostre president d’ambdós exercicis, Joserra Lluch. 
Ells van rebre, a més, les Falleres Majors de València 
2019, Sara Larrazábal i Marina Civera, i les seues 
Corts d’Honor, entre les quals ens fa molta il·lusió 

trobar a Azahara Vallet, membre de la nostra comissió.

 Durant l’acte també descobrirem un ví-
deo recordatori de tot el nostre 25º aniversari i 
rebèrem els quadres amb els nostres estandarts 
originals, que tenen més de 30 anys d’història. A 
més, Chelo Ruipérez, Fallera Major de la comis-
sió dels anys 2000 i 2001 recuperà el quadre 
que ella mateixa regalà a la Falla amb el nom 

CLAUSURA 25 ANIVERSARI 
TANCÀREM LES CELEBRACIONS DELS 

NOSTRES 25 ANYS  



original (Pere Cabanes – Camí de Montcada) 
i que estava fixat a l’anterior casal, ubicat al ca-
rrer de Castellonet, número 3. Des d’este exercici 
podrà lluir dins del nostre actual casal, com a re-
cord del seu regnat, i de la nostra història fallera.

 Per fi, les nostres Falleres Majors 2020 i 
el nostre President van bufar les veles i tots can-
tàrem el Cumpleaños feliz per a celebrar 25 
anys més, com brindà Sara Martínez, amb 
el pastís tan especial que ens preparà nos-
tre reboster més estimat, Simeón Gallego.
de Nadal. Ja en 2020, per a preparar-nos per a Fa-
lles, tinguérem la festa de Carnestoltes, que va plenar 
de disfresses el casal, celebrant una nit molt divertida.
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 Tal i com proposa el nostre Reglament de 
Règim Intern, la comissió votà, després de l’estiu, 
en Junta General Extraordinària, a les quatre can-
didatures proposades per distints fallers.  L’elecció 
més votada va ser la de triar com a galardonat 
del II Premi Fernando Barberá a en Ramón Este-
llés i Feliu, qui ha sigut secretari general de Junta 
Central Fallera durant tres anys i, a més, fou presi-
dent també de la nostra Falla altres tres exercicis.

 Ramón arribà a la nostra comissió i, de 
seguida, proposà unes Jornades Culturals que 
encara es celebren al nostre casal cada any, for-
mant xarrades culturals i debats en torn a la falla i 
a altres festes de València. També és impulsor de 
les Jornades Pepe Monforte que s’organitzen a la 
Federació de Falles Benicalap-Campanar. I, com 
molta gent coneix, és un home culte, llegit i que 
escriu (i fa correccions i traduccions al valencià) 
en nombrosos llibrets de falla. De fet, per a la nostra 
ha guanyat i ha sigut nominat a més d’un premi.
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II PREMI FERNANDO BARBERÁ I 
INSÍGNIES D’OR DE LA FALLA



 Ramón arreplegà este II Premi Fer-
nando Barberá, que l’any passat fou entre-
gat també al expresident de Junta Central 
Fallera, Félix Crespo Hellín, en un acte protoco-
lari al nostre casal el dissabte 23 de novembre. 

 Este mateix acte va servir per a imposar 
les Insígnies d’Or als fallers que enguany cele-
bren el seu 25º i 26º aniversari a la comissió. 
Este any, i votat per tota la falla, els infantils que ara 
són majors i sumen 25 anys en total dins de la 
comissió, reberen esta distinció, que va ser en-
tregada també als que, per obvietat, sumaven 
26 anys. Així, enguany l’Insígnia d’Or ha sigut 
per a: Ket ty Alonso, Alberto Barberá, Ana Barberá, 
Marta Company, Patri de Miguel, Paula de Miguel, 
Pablo Esteban, Raquel Gallego, Ángela Martí-
nez, Carlos Martínez, Sara Martínez, Teresa Mar-
tínez, Rebeca Otero, Josema Planillo, Susana 
Plaza, Roberto Sahuquillo, Juanki Sánchez, 
Cristina Simarro i María Simarro. L’enhorabona a tots! 
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 Ja som un membre més de la Federació 
d’Amics de la Pólvora de Benicalap (Benifap). Una 
entitat que sorgí l’any 2018 per a poder crear la 
primera ‘Mascletà Universal’ al barri de Benicalap, 
que barrejava a set falles del barri en una unió pi-
rotècnica que permet fer més esforç i soroll a una 
de les aristes més conegudes de les Falles. La 
mascletà és emblema, tot un pilar fonamental 
que es coneix per tot el món, i que tots els turistes 
volen viure en primera persona. Des del mes de 
març de 2019, Benicalap compta amb una gran 
mascletà que es dispara el dia de Sant Josep (19 
de març) i que va atraure a milers de persones.

 Enguany, nostra Falla s’ha unit a esta Fede-
ració creada, com a nou membre en actiu, i els 
amics d’esta Federació ens donaren la benvingu-
da al nostre mateix casal, firmant el contracte d’unió, 
amb huit traques fent molt de soroll a la nostra de-
marcació, i amb un vi d’honor que presidiren tam-
bé les nostres Falleres Majors 2020, Amparo i Sara.
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FEDERACIÓ DE LA PÓLVORA: 2020, 
ANEM A FER SOROLL!



 Manuel Castellano, president de la Fede-
ració d’Amics de la Pólvora de Benicalap recordà 
que, a més de la benvinguda a la nostra Falla i de 
la pròpia mascletà, durant este any tindrem, també, 
activitats, conferències i més sorpreses. Des d’eixe 
dia, nostra comissió participa en actes i festes or-
ganitzades per esta Federació, com és el cas dels 
monòlegs, exposicions fotogràfiques o conferèn-
cies sobre el món de la pólvora i les mascletaes.

 Enguany, esperem que tots pugam gaudir 
d’una gran macro mascletà, que de segur farà tre-
molar a tota València i farà que el nom de nos-
tra Falla vaja unit al de la pólvora i al de nostres 
amigues, ara més amigues encara, Falla Acà-
cies - Picayo, Av. Burjassot-Serra d’Agullent, Ciutat 
de l’Artista Faller, Els Generals, Manuel Meliá i Fus-
ter-Carlos Cortina, Manuel Meliá i Fuster-Mª Fer-
nanda d’Ocón i Periodista Gil Sumbiela-Azucena.
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Guanyadora concurs portada ll ibret infantil  Ainhoa Soto

LLIBRET INfANTIL 2020



FINALISTA CONCURS PORTADA LLIBRET INFANTIL 
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NATALIA VALIENTE
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 Hola a tota la comissió!

 Ser Fallera Major Infantil per a mi és un somni fet reali-
tat, i voldria agrair este somni a la meua familia, amics i a tota 
la comissió. Gràcies als meus pares per l’esforç que fan, per dedi-
car la major part del seu temps en mi, i per voler-me tant. Papàs, 
gràcies per fer este any inoblidable!

 En tot este temps he conegut a persones meravelloses, però 
em quede amb la meua Fallera Major, Sara, ja que sempre està 
pendent de mi i donant-me consells; també amb el meu president 
Joserra, ja que ens riem molt junts i ens ho passem genial. Junts 
formem l’equip 2020.

 Per últim, volia donar les gràcies a tota la comissió per 
estar al meu costat i acompanyar-me acte a acte sempre, m’encan-
taria compartir amb tots vosaltres estes Falles 2020 i, sobre tot, 
disfrutar-les al màxim.
Gràcies per deixar-me complir este somni. Un bes!

Vixca la Falla Pere Cabanes – Joan XXIII!

                                                     Amparo

SALUDA FALLERA MAJOR INFANTIL
AMPARO ROQUE
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La comissió necessitava una lideresa,
i Ampar-ho volia ser-ho.
El binomi era el millor,

perfecte, ja tenim fallera major.

Tot este exercici ha sigut molt especial.
Has assistit a multitud d’actes; 

a molts, com a convidada preferent;
a uns altres, com a actriu principal.

Però el terratrèmol final està per arribar, 
no et perdes ni un, tot passa molt ràpid, 

i si ho vius, queden en el teu record,
i pots recordar cada moment mil vegades més:

Presentacions, passacarrers, la setmana fallera
El colofó final! La plantà, els premis,

l’Ofrena, la cremà...
tot un carrusel d’actes

Amparo, aprofita l’ocassió,
tot és per a tu,

les falles de 2020 en el record quedaran
tu has de fer que tot siga genial.

Amparo, darrere de ti, els infantils de ta 
comissió,

orgullosos, de que sigues, nostra Fallera Major.

S.G.R

POESIA A AMPARO



Quin ha sigut el moment que ha marcat la teua 
presidència?
Hi han hagut molts moments importants, però un dels 
que més m’ha marcat va ser el meu nomenament com 
a President Infantil. 

Quin acte esperaves amb més ganes?
La Presentació i l’Ofrena.

Com se du allò de vestir-se de valencià tot un any 
cada cap de setmana i acudir a tantes presenta-
cions?
És un poc pesat, però s’aguanta molt bé, amb moltes 
ganes.

Has tingut algun moment negatiu en el teu any?
No

Què tal ha sigut la relació en la resta de represen-
tants?
Molt bona.

Esperaves que el teu càrrec fora com ha sigut?
Sí.

Vas representar a la Falla al seu 25º aniversari. 
Quin és l’acte o el moment que recordes amb més 
emoció?
El sopar del 25ºaniversari, perquè en ell s’entregaren 
els primers premis Fernando Barberà, que em va fer 
molta il·lusió.

Ja ha passat un any de regnat i és moment de ‘tor-
nar’ a ser fallers normal… Com vos sentiu?
Trist, però content a la mateixa vegada. Perquè he 
sigut part de la història d’esta comissió.

Què consell li donaries a les representants del 2020?
Que ho aprofiten i disfruten al màxim, perquè passa 
molt ràpid tot. L’any es passa volant! 

Dedica unes paraules a la teua comissió com a 
despedida:
Moltes gràcies a tots pel recolzament i l’estima que 
m’heu donat durant este any. El meu desig és que 
continuem creixent com a comissió.
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ENTREVISTA A  
SERGI PRESINDET 2019
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Quin ha sigut el moment que ha marcat el teu
 regnat?
Sense dubte, l’Ofrena i la Presentació.

Quin acte esperaves amb més ganes?
La Presentació.

Com se du allò de vestir-se de valenciana tot un any 
cada cap de setmana i acudir a tantes presentacions?
La veritat, molt bé. Al final t’acostumbres perquè al 
anar a les Presentacions t’ho pases molt bé.

Has tingut algun moment negatiu en el teu any? 
No

Què tal ha sigut la relació en la resta de 
representants?
Boníssima, m’ho he passat genial amb tots i totes i he 
fet moltíssims amics i amigues.

Esperaves que el teu càrrec fora com ha sigut?
Sí, fantàstic i inoblidable. 

Vas representar a la Falla al seu 25º aniversari. Quin 
és l’acte o el moment que recordes amb més emoció?

L’Ofrena, quan tots els Presidents i Falleres Majors 
anaven darrere de nosaltres amb les seues bandes. 

Ja ha passat un any de regnat i és moment de
 ‘tornar’ a ser fallera normal… Com et sents?
Molt bé, pero sé que ho vaig a trobar a faltar.

Quin consell li donaries a les representants de 2020?

Que disfruten cada moment com si fora l’últim, perquè 
quan es vagen a donar compte ja s’haurà acabat. 

Dedica unes paraules a la teua comissió com a 
despedida.
En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots i totes per 
acompanyar-nos des del primer acte fins a l’últim, per-
què entre tots heu fet que enguany haja sigut inoblidable; 
m’ho he passat genial i he disfrutat moltíssim gràcies a 
vosaltres. Ha sigut el millor any de la meua vida. Mol-
tíssimes gràcies a tots per estar ahi. Visquen les Falles i 
Visca la Falla Pere Cabanes – Joan XXIII!!! 

ENTREVISTA A  
AMANDA FMI 2019



Quin ha sigut el moment que ha marcat el teu 
regnat?
El dia que van nombrar-me.

Quin acte esperaves amb més ganes?
La Presentació.

Com se du allò de vestir-se de valenciana tot un any 
cada cap de setmana i acudir a tantes presenta-
cions?
De tantes vegades t’acabes acostumant. 

Has tingut algun moment negatiu en el teu any? 
No

Què tal ha sigut la relació en la resta de 
representants?
Molt bona.

Esperaves que el teu càrrec fora com ha sigut?

Ha sigut millor del que m’esperava.

Vas representar a la Falla al seu 25º aniversari. 
Quin és l’acte o el moment que recordes amb més 
emoció?
L’acte al restaurant de La Ferradura, perquè va ser 
un acte molt emotiu.

Ja ha passat un any de regnat i és moment de ‘tor-
nar’ a ser fallera normal… Com et sents?
Bé, de les dues maneres.

Quin consell li donaries a les representants de 2020?
Que el disfruten al màxim i que mai perden el 
somriure. 

Dedica unes paraules a la teua comissió com a 
despedida.
Moltes gràcies per haver-me acompanyat este any.
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ENTREVISTA A  
AFRICA FM1 2019



Adrián Abril Marín
Ferran Abril Marín
Isaac Alcaide Jurado
Neizan Álvarez Castellano
Lucas Asensio Izzo
Miquel Ballester Romaguera
Fran Barcelón Eslava
Manuel Benítez Ferrer
Luis Blázquez Plaza
Izan Cabrera Valero
Alejandro Campillo Moya
Adrián Carballeira Pedrosa
José Carrera Martínez
Pablo Esteban De Miguel
Pau Esteban Ferrer
Daniel Ferrer Garcés
Jaime Ferrer Garcés
Lucas Fonseca Santos
Guillem Garrido Escobí

Sergio Gil Ibáñez
Marc Gimeno Martínez
Marco Hervás García
Sergi Ibáñez Pastor
Pablo Ibáñez Pastor
Hugo Lozano González
Pablo Madrid Sánchez
David Mallo Ruipérez
Héctor Mallo Ruipérez
Pedro Martínez Merchante
Daniel Mediano Frasquet
Marc Méndez Morató
Mario Moreno Gallego
Óliver Muñoz Dimas
Nicolás Navarro Mate
Nacho Navarro Ortíz
David Nieto López
Sergio Palma Pacho
Mateo Pastor Santamaría

Marc Pérez Collado
Leo Plaza Pulido
Bruno Quintana Simarro
Lucas Roca Martínez
Neil Rodríguez Cantalejo
Álex Royo Rodrigo
Álvaro Royo Rodrigo
Adrián Segarra Balsera
Luca Sevillano Vallés
Marco Sevillano Vallés
Aitor Solaz Calero
Rodrigo Torrent Olcina
Víctor Tuzón Fernández
Marc Valiente Ortíz
Joan Villalba Herrero
Alejandro Villanueva Calabuig
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COMISSIÓ MASCULINA INFANTIL



Arianne Albacete Gimeno
Aitana Antón Talaya
Nerea Aragón Fuente
Claudia Asensio Izzo
Noa Barcelón Del Castillo
Gemma Beaus Torres
Rosa Benítez Ferrer
Marina Blázquez Plaza
Noa Bueno Lillo
Adriana Campillo Moya
Abril Carrilero García
Claudia Cerdán Cavilla
Laura Company Miralles
Olivia Domínguez Rubianes
Daniela Escobí Otero
Sofía Escobí Otero
Bela Esteban De Miguel
Carmen Esteban Ferrer
Maya Ferrer Robles

Lorena Fonseca Santos
Alba García Bravo
Nerea García De Miguel
Paula Gil Ibánez
Sofía Giménez Lozano
Daniela Gómez Fernández
Alejandra Gómez Fernández
Marta Guerrero Calderón
Leire Hervás García
Naima Isach Górriz
Gara Liberto García
Noa López García
Caterina Lucini Gomis
Cristina Martínez Jara
Paula Martínez Jara
Amanda Martínez Lluch
África Martínez Lluch
Inés Martínez Merchante
Valeria Marzo Fernández

Lluna Méndez Morató
Andrea Muñoz Dimas
Sara Muñoz Marqués
Rocío Navarro Mate
Emma Pastor Santamaría
Patricia Pommerening
Alma Pretel Magdalena
Vega Quintana Simarro
Paula Qiongqing Ortega Solana
Érika Ríos Grau
Vega Rodrigo Grau
Ariadna Rodrigo López
Ariadna Rodrigo Trobat
Valeria Rodrigo Trobat
Isabella Rodríguez Cherp
Amparo Roque García
Martina Royo Rodrigo
Candela Rubio Sánchez
Elba Solaz Calero

Cristina Soriano Pérez
Natalia Soriano Sánchez
Martina Soriano Sánchez
Daniela Soto Calero
Ainhoa Soto Calero
Adriana Tuzón Fernández
Daniella Valdés Pérez
Natalia Valiente Ortiz
Alma Verdú Soriano
Alba Villanueva Calabuig
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CORT D’HONOR INFANTIL



DISTINTIU D’OR

Natalia Valiente Ortíz
Pablo Ibáñez Pastor

Alejandro Campillo Moya

    

DISTINTIU D’ARGENT

Adriana Tuzón Fernández
Luca Sevillano Vallés
Amparo Roque García

Erika Ríos Grau
Rocío Navarro Mate

Nicolás Navarro Mate
Marc Méndez Morató
Lucas Fonseca Santos

Sergio Gi Ibáñez 
Alejandra Gómez Fernández

Izan Cabrera Valero
Lucas Asensio Izzo

Adrián Segarra Balsera
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RECOMPENSES INFANTILS



Marco Sevillano Vallés

Abril Carrilero Garcia

Daniel Mediano Frasquet 

NAIXIMENTS 2020
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Artista: Santi Muñoz
Seccion: 13

Enguany la falla infantil representa una 
tenda de joguets. Una tenda en la que 

xiquets i xiquetes són lliures per a jugar i 
convertir-se en allò que desitgen. Per això, 

en “Llibertat per a jugar” encontrem
diferents escenes en les quals, cada ninot 

escolleix el que vol ser. Benvinguts i
benvingudes a “Toy Cabaneros”.
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA INFANTIL
LEMA “LLIBERTAT PER A JUGAR”



LA XIQUETA POLICIA:
 En primer lloc, a la part exte-
rior de la tenda trobem a una 
xiqueta que vol ser com Amparo 
Ciurana, una dona policia que 
protegeix els ciutadans. Amb el 
seu cotxe recorre els carrers de 
la ciutat per a que cap delin-
qüent faça males coses.Poden 

ser menuts o grans
i en poc paper els faràs.

Imaginació per a usar les 
mans

i molts volaors tindràs

Deixa que el volaor gire
i mira com vola al vent.

Sempre que el paper no es tire,
podràs fer inclús cent

BALLARÍ:
a les escales avans d’entrar 
trobem a un xiquet que somia 
amb ser un gran ballarí i poder 
arribar a ser uns dels protago-
nistes del musical “Billy Elliot”. 
La dansa és la seua passió i el 
demostra vestint un tutú per a 

fer ballet clàssic.
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L’ARQUITECTA:
dins ja trobem a una xique-
ta construit uns dels estadis 
del Llevant U.E. A més d’una 
gran interessada en les cons-
truccions, també l’interesa el 
futbol. Amb la seua perfecta 
reconstrucció segur que la con-
traten d’ací uns anys per a fer 

noves remodelacions. 

L’ASTRONAUTA:
Valentina Tereshkova va ser la 
primera dona en anar al espai 
i és el perfecte referent per a 
la nostra xiqueta astronauta. 
Com Valentina, ella també vol-

dria viatjar al espai quan creix-
quera i lluitarà pel seu somni 

estudiant i sent constant. 

EL MODISTA:
El món de la moda té grans 
noms masculins al llarg de la 
seua història, i per al nostre xi-
quet no serà una eina compli-
cada encontrar el seu referent, 
ja que només posant la tele pot 
encontrar el seu programa de 
televisió. No obstant, és una fei-
na molt complicada i complica-
da i va a requerir que fassa un 

gran esforç per a destacar.
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LA DEPORTISTA:
En esta escena tenim a una altra aficionada als 

esports. Porta una samarreta del València C.F, pero 
ella porta a les mans un àlbum de cromos on apa-

reixen representats 9 destreses esportives de la 
Comunitat Valenciana i que està íntegrament de-
dicat als esports femenins. Si no el poden vore, no 

poden somiar-lo ni ser-lo. 
L’INFERMER:

Per últim, trobem al ninot de la Exposició. Un xiquet 
que vol ser infermer i, en especial, comare. Per això, 
juga amb diferents tipus de famílies perquè per a ell 

no existeix cap distinció entre elles. 
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       Seran xiquets… Però són molt grans!!
 Hola menudes i menuts! El futur de nostra fa-
lla ha sabut gaudir de tots els actes que hem preparat 
per a que l’esperit faller no falte a la comissió infantil. 
Un any més, la delegació ha fet possible que els ‘nanos’ 
de Pere Cabanes-Joan XXIII tingueren què fer en nos-
tra falla.

 Sense dubte, sabem que nostres mares sempre 
són les millors, per això preparàrem un berenar amb 
una activitat per a fer el millor regal per a totes elles. 
Aixì celebràrem el Dia de la Mare, que va enllaçar 
nostres ganes de passar-ho bé al dia següent, quan en 
l’apuntà esperàrem als nous amics i amigues botant als 
unflables que tinguérem.

 Igual que els majors, els infantils de la falla 
ballaren sevillanes a la festa andalusa infantil i no ens 
oblidem de la final de Copa del Rei, en la que animaren 
al València CF, adornant el nostre casal amb escuts del 
club i Senyeres. 

 Però si hi hà una festa que a tots ens agrada, 
eixa és la de Sant Joan. Com sempre, peraparen nostra 
foguera, que enguany ens va dur fins a la lluna en un 
cohet espacial. Jocs d’aigua i moltes ganes de passar-ho 
bé, amb un bon esmorçar i, per supost, una boníssima 
paella per a dinar. I per la nit, ball amb la discomòbil. 
Per cert, en la festa de Sant Joan, acompanyarem a 
nostra Fallera Major Infantil 2020, Amparo, que va 
ser nomenada com a tal. 

 Octubre i novembre sigueren uns mesos amb 
molta activitat per a nosaltres. Per a celebrar el Dia de 
la Comunitat Valenciana, feren un taller per a saber

DELEGACIÓ D’INFANTILS
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cóm es fa les fruitetes de Sant Donís, la piuleta i el 
tronador. Gràcies a un reboster molt especial, Sime, i a 
les seues pinxes, que ajudaren a que puguren, infantils 
i alguns majors també, fer nostra mocaorà. I ja a la 
tardor, nostres xiquets i xiquetes donaren molta por a 
la ja tradicional festa de Halloween. 

 També està el berenar de Nadal, on aprofita-
ren per a decorar el casal amb arbre de Nadal i unes 
decoracions molt particulars. I com enguany la nostra 
falleta tracta de jugar en llibertat, nostres infantils 
feren un catàleg de joguets, al que deixaven clar que 
tots podem jugar a allò que més vullguem. En estos dies 
de vacances visitaren Expojove, on passàrem un dia de 

jocs i diversió, el circ Wonderland i el teatre Flumen, 
per a vore el musical ‘El Mago de Oz’. Ademés, també 
ens visitaren, un any més, Ses Majestats el Reis Mags 
d’Orient, deixant regals per a tots en una nit molt fami-
liar.
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 Demostrant la nostra solidaritat, la delegació, 
junt a la de Cultura i Monument, organitzà una re-
collida solidària de joguets, per a que tots els xiquets 
tingueren regals estos nadals.

 No voldríem oblidar que enguany els nostres 
infantils aconseguiren el segon premi en el Concurs de 
Playbacks Infantil de Junta Central Fallera i com ens 
agrada tant els musicals, tornarem al Flumen on pre-
senciaren el musical de ‘Campanilla’.

 Però ademés de festes i excursions, nostres in-
fantils han participat en campionats de la Federació. 
Als concursos de Parxís, de Redacció i Dibuix, ambós 
últims amb doble primer premi, s’han unit al de Play-
backs, aconseguint el primer premi en Categoria Grup 
Menuts, segon premi en la Categoria Grup Majors i 
tercer premi en Categoria Individual.

 També participàrem al campionat de Làser 
Game, passant un matí molt divertit. Més esportius si-
gueren els campionats de Ping pong, al que guanyàrem 
el primer premi i, per supost, el campionat d’Atletisme, 
que encara que var ser una jornada molt calorosa, par-
ticipàrem amb molta esportivitat.

 I així es podria resumir l’exercici dels infantis 
de Pere Cabanes-Joan XXIII. Només ens queda convi-
dar-vos a que passeu les millors falles, en harmonia i 
ganes de seguir fent falla infantil. Bones falles, mini 
cabaners!
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Que nostra falla és especialista en playbacks no és un 
misteri, perquè si d’alguna cosa està plena la nostra 
comissió es d’artistes que demostren el seu ben fer en el 
ball i l’actuació, en una activitat que enganxa i agrada 
a menuts i grans. Són els playbacks, una disciplina 
que ha marcat nostra Falla durant la seua història.

Un any més, els nostres infantils arreplega-
ren el testimoni i dugueren endavant el playback 
‘Cabanesaurus’, un món de fantasia ambientat a 
l’epoca dels dinosaures. Els xiquets i xiquetes del 
grup ja rodaren l’any anterior per diferents escena-
ris, preparant el concurs de Junta Central Fallera de 
‘Cabanesaurus’, que va tindre la seua preestrena en 
el concurs de playbacks de la Federació, on queda-
rem en segon lloc en la modalitat de Grup Majors.

Però la Sala Canal ens esperava. Nervis, hores de 
maquillatge, assajos, esforç, implicació de pares 

i mares, un decorat ben fet i unes ganes de demos-
trar els bons artistes de les nostres menudes i me-
nuts feren que ‘Cabanesaurus’ aconseguira el se-
gon premi de Junta Central Fallera en Modalitat A

Un premi agredolç que tornà a il·lusionar a tots els 
amants dels playbacks de nostra falla i que manté el 
cuquet de l’escenari al cos de tots, aixina que ja pen-
sem en els projectes de l’any que ve. ‘Cabanesaurus’ 
no sols ha triomfat en Junta, ha sigut un èxit en Pre-
sentacions de falles amigues i segur que ho serà en 
concursos i festivals que puguen vindre en el futur. 

EL BALL, NOSTRA GRAN PASSIÓ
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I és que els menuts i menudes de Pere Cabanes-Joan 
XXIII són uns artistes que els volen en qualsevol lloc 
per a que deleiten al respetable en el seu playback.

Els nostres dinosures sigueren Natalia Soriano Sán-
chez, Martina Soriano Sánchez, Alba García Bravo, 
Natalia Valiente Ortiz, Héctor Mallo Ruiperez, Nacho 
Navarro Ortiz, Patricia Pommerening, Laura Com-
pany Miralles, Claudia Asensio Izzo, África Martí-
nez Lluch, Amanda Martínez Lluch, Amparo Roque 
García, Rocío Navarro Mate, Ainhoa Soto Calero, Ai-
tor Solaz Calero, Daniela Escobí Otero, Adriana Tuzón 

Fernández, Bela Esteban de Miguel, Rodrigo Torrent 
Olcina, Daniela Soto Calero, Carmen Esteban Ferrer, 
Nerea Aragón Fuente i Aitana Antón Talaya, amb la 
presència especial de Bruno i Vega Quintana Simarro.
.
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Pero ademés de ‘Cabanesaurus’, nostres infantils parti-
ciparen en la Categoria de Grup Menuts al concurs de 
la Federació amb el número ‘Nidos de colores’, plenant 
de color i plomes l’escenari, aconseguint el primer premi 
d’esta modalitat amb molt de ritme i ganes de ballar 
samba. Els ballarins són: Claudia Asensio Izzo, Da-
niela Escobí Otero, Sofía Escobí Otero, Bela Esteban de 
Miguel, Pablo Ibáñez Pastor, Cristina Martínez Jara, 
Mario Moreno Gallego, Daniela Soto Calero, Rodrigo 
Torrent Olcina, Adriana Tuzón Fernández, Daniela 
Valdés Pérez, Lucas Asensio Izzo, Laura Company Mi-
ralles, Elba Solaz Calero i Martina Soriano Sánchez.

I no ens oblidem de ‘Choices’, que aconseguí el tercer 
premi en la Categoria Individual d’este concurs, amb 
una magnífica interpretació de les tres artistes, con-
vertides en estudiants i científiques: Natalia Soriano 
Sánchez, Natalia Valiente Ortiz i Aitana Antón Talaya. 

L’any que ve segur que arribarem més alt, si es pot, 
i tornarem a demostrar que nostra falla és sinònim 
de playback, en definitiva, és sinònim d’art. Gràcies a 
tots, i gràcies també als ajudants en decorat, en ves-
tuari, en coreografia… Gràcies als directors i direc-
tores. A tots. Vos esperem per a ballar l’any que ve!!
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Bruno y Vega QuintanaAndrea Muñoz Dimas Ariadna Rodrigo Carmen Esteban

Amparo RoqueAlma Verdú Amanda Martínez Andrea Muñoz Dimas 

Alejandra Gómez.Adriana Tuzón África Martínez Alma Pretel
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PARTICIPANTS V CONCURS PORTADA LLIBRET INFANTIL 2020



Marc Valiente

 Joan Villalba

Laura Company Mario Moreno

Isaac AlcaideDavid Nieto

Martina Soriano

Jaime Ferrer

Daniela GómezDaniel F Daniela Escobí Daniela Soto
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Sofía Escobí

Rodrigo

 Sara Muñoz Víctor Tuzón

Pablo IbáñezÓliver Muñoz

Lucas Fonseca  

Patricia Pommerening

Nicolás NavarroNerea Aragón Nerea García  Noa Bueno
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ENHORABONA
A TOTS

ELS ARTISTES!



DISSABTE 7 DE MARÇ
11.00 hores: Visita al Museu Faller de Junta Central Fallera
14.30 hores: Dinar a la demarcació
17.00 hores: Tardeo i concurs de disfresses 
22.00 hores: Sopar a la demarcació
23.30 hores: Festa Remember a la Ciutat Fallera

DIUMENGE 8 DE MARÇ
12.00 hores: Concurs de Paelles a la nostra demarcació
16.00 hores: Finals dels campionats interns

DIJOUS 12 DE MARÇ
Durant tot el dia: Esperarem a vore plantada nostra carpa 
i escenari

DIVENDRES 13 DE MARÇ
Durant tot el dia: Trasllat de mobiliari i útils del casal a la 
nostra carpa per a la setmana de Falles

22.00 hores: Sopar patrocinat per la Fallera Major 2020, 
Sara Martínez Guillem per a la comissió major i invitats
00.00 hores: Ambientació musical al casal

DISSABTE 14 DE MARÇ
11.00 hores: Unflables per a la comissió infantil
14.00 hores: Dinar 
18.00 hores: Lectura al casal del veredicte del Ninot Indul-
tat Infantil
19.00 hores: Recollida del Ninot Infantil a la seu de la 
Federació
20.30 hores: Entrega recompenses i premis infantils
21.15 hores: Sopar de la Plantà Infantil
00.00 hores: Plantà de la falla infantil
00.05 hores: Orquestra
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PROGRAMA DE FESTEJOS



DIUMENGE 15 DE MARÇ
09.00 hores: Visita del jurat a la falla infantil
10.30 hores: Jocs infantils
14.00 hores: Dinar 
16.30 hores: Manualitat infantil
18.00 hores: Lectura del veredicte del Ninot Indultat
19.30 hores: Recollida del Ninot a la seu de la Federació
20.00 hores: Retransmissió dels premis de falles infantils
20.00 hores: Sopar infantil
22.00 hores: Sopar de la Plantà major
23.30 hores: Entrega recompenses i premis comissió ju-
venil i major
00.00 hores: Plantà de la falla gran

DILLUNS 16 DE MARÇ
09.00 hores: Visita del jurat a la falla gran
12.30 hores: Pasacarrers
15.00 hores: Dinar
16.00 hores: Recollida dels premis de la falla infantil (si 
tenim)

20.00 hores: Retransmissió dels premis de falles grans
20.30 hores: Sopar infantil patrocinat per la Fallera Major 
Infantil, Amparo Roque García, per a la comissió infantil i 
invitats
22.00 hores: Sopar de ‘sobaquillo’ major
23.30 hores: Discomòbil

DIMARTS 17 DE MARÇ
09.00 hores: Recollida dels premis de la falla gran (si tenim)
12.30 hores: Pasacarrers
15.00 hores: Dinar 
19.30 hores: Concentració per a anar a l’Ofrena a la Mare 
de Déu
En tornar de l’Ofrena es podrà baixar a la carpa per a fer 
resopó amb ambientació musical

DIMECRES 18 DE MARÇ
12.30 hores: Pasacarrers
15.00 hores: Dinar
16.00 hores: Unflables per a infantils
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20.30 hores: Sopar infantil

22.00 hores: Sopar major

00.00 hores: Orquestra

DIJOUS 19 DE MARÇ
11.00 hores: Misa de Sant Josep a la

Parròquia de La Paz

12.10 hores: Pasacarrers fins a la carpa per a

12.30 hores: Imposició dels corbatins de nostres Fa-

lleres Majors als nostres estandarts

13.00 hores: Pasacarrers fins a la ubicació de la 

Mascletà Universal

14.30 hores: Mascletà Universal a l’avinguda del Le-

vante UD

16.00 hores: Dinar

18.00 hores: Tardeo

19.00 hores: Desmuntatge de la carpa i trasllat d’ele-

ments al casal

22.00 hores: Cremà de la falla infantil

00.00 hores: Cremà de la falla gran

00.30 hores: Brindis per les Falles 2020 i 2021 amb 

mistela al casal

* Qualsevol canvi en hora i acte podrà variar i es 

notificarà a la major urgència possible. La Falla es 

reserva el dret a crear més actes
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PUBLICITAT

La falla 
Pere Cabanes

Joan XXIII 
agraïx l’ajuda dels seus 

col·laboradors
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DISTRIBUCIÓN 

HELADERÍA – HOSTELERÍA 

622 299 569 – 607 268 651 

Suministros de materia prima para heladería, bebidas, envases… 
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