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Estimats fallers i falleres de la comissió Falla Carrera Sant Lluís - Avda. Dr.
Waksman:
Gracies per donar-me l’oportunitat de ser President Infantil i així poguer viure
d’atra forma intensa les falles.
Espere que jo junt a la nostra Fallera Major Infantil María Molina os feem
pasar unes bones festes plenes d’alegría, ninots, xoxolates, xurros, balls i
bones mascletaes.
També desitje que el nostre President Jaume i la Fallera Major Tania ens aju-
den a mi i a María durant tot este any y falles 2015 tan emocionants.
El vostre President Infantil Robert Eloy Expóxito Giménez os desitja un bob any
i bones falles 2015.

SALUTACIÓ DEL
PRESIDENT INFANTIL
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Recorde aquell dia de gener,
no sé si plovia o nevava.
No sé si el sól brillava,

si hi havia boira o feia vent.
Perqué aquell dia de gener,
quan la mitjanit s'apropava,
tu, com una llum imponent
apareixies en mig del camí
i la meua vida il.luminava

Eixe dia vaig aprendre a amar-te.
Amar-te com sols ho fa un pare.

T'he vist crèixer, riure, jugar... i caure.
He procurat estar al teu costat per

alçar-te

Mire a ta mare i et mire a tu.
Sé que molt pronte aniràs allunyant-te,

però vull que sàpigues segur
que quan vullgues, estarem ahí per

ajudar-te

T'observe hui, tretze anys després.
Et veig vestida de valenciana
I ab un somriure de nostàlgia
recorde aquell dia de gener

en que una nineta mig dormida,
de ulls grans i cara redoneta
em mirà pausada i fixament

i canvià per sempre la meua vida.

José Julio Molina i Monleón

A LA FALLERA MAJOR

María Molina i Tena

NFANTILI
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FALLA

INFANTIL
ARTISTA: 

ARTURO 

VALLÉS BEA

¿T'ATREVIXES A
SOMIAR?

PUIX ANEM A
ESCOMENÇAR…

Vaig a fer-vos un relat
que és l´història d´un presagi
durant molt temps amagat
i que a mi me l´han contat
com un misteriós adagi.

Puix com la bella dorment
en un món de fantasia

esperava el seu moment
presa d´un encantament…

¡És el somi de Maria!.

A la finestra asomada
quan per fi la nit s'acosta,

mirant al cel esglayada
i en la careta embobada,
busca la seua resposta.

No ho cessa de desijar,
per a ella és una quimera,
deixa el seus somis volar

fantasiejant…, fent brollar
una mirada riallera.

Perque presa d´un embruix,
dels chiquets de la falleta

ella vol ser regineta…
Mes si el desig no es complix…

… la petició ya esta feta.

Mentres dorm està somiant,
…mentres somia és feliç

els pensaments van flotant
ansiant un demà fragant
i tan dolç com un pastiç.

Imagina eixint el sol
i el despertador sonant,
pero ella alçar-se no vol
i es cobríx baix el llançol
per a continuar somiant.

També pensa en el gosset,
que segur que està dormint,

anit li va fer l'ullet…
ell també sap el secret

que es comenten a sovint.

El rellonge en la bandeixa
com si el desdejuni fora,

li porta, sense una queixa,
sa mare, que esta perpleixa,

mirant-la malcriadora.

Somiant com un querubí…
el rellonge no es vianda,
la bandeixa es un coixí
i… ella vist un espolí

¡Sa mare porta la banda!.

La nineta encantadora
esta a punt de despertar,
el rellonge marca l'hora
i el sol anuncia l'aurora

d'un dia particular.

L'astre rei ya li somriu
¡El rellonge vol cridar!
El gosset es mou actiu

i brilla un ambient festiu,
¡Maria va a despertar!.

- Te demane en molt d´encomi
mai despertes d´este somi.-

MARIA PER FI DES
PERTA... ¡I YA
COMENÇA LA

FESTA!

¡En el món de fantasia
en el que es troba Maria

es la nit de la plantà!
I del seu somi desperta

quedant-se mig boquioberta
del treball del artesà.

¿Estic desperta o dormida?
Es pregunta divertida

dubtant del que està veent…
¿Ha arribat el màgic dia,
el que anhelava Maria,

en el cor i el pensament?

¡El cor se li ix del seu pit!
¡Pot sentir el seu glatit!…
Hui de la plantà és testic,
mes per a donar-se conte

que la festa arriba pronte…
…ha de donar-se un pessic.

Ya té la falla plantada
i seguix alucinada…

¡Açò és millor que somiar!
És regina dels menuts,

fallerets i coneguts,
¡i acaba de despertar!

La plantà és com l'eixida
i no pot estar dormida,

¡És el principi del fi!
El treball de tot un any

cal fruir-ho en tot l´afany,
¡La festa escomença hui!

per Inmaculada Ballester i Montava
EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE TOT LO QUE CONTA 

LA FALLA INFANTIL QUE PORTA PER LEMA

“EL SOMI DE MARIA”
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La festa s´acaba així…
Nostres amics de la mar
a sa casa han de tornar
anant-se pronte d´ací…
Fent de tornada el camí
arrivant fins l'escullera

que està molt prop de Cullera
regressant al fons marí.

- La sardina i la tonyina
s´han banyat en purpurina.- 

ENGUANY LLUITEM
PER EL PREMI

QUE ES DONA PER
L´IN “GENI”.

¡La falla és gràcia, és ingeni!
i com de la llàntia eixits,
tres genis enforfoguits,
ab la cara de malgeni,

en l´artista han fet conveni
per en ell col-laborar.
Cal les muses aparcar

puix com sempre es parla d´elles,
tiren rajos i centelles

volent també treballar.

L'artista, molt agraït
els fa homenage en la escena

i al seu cor els encadena
sentint-se retribuït
per haver-li beneït

en dons dels que ell no tenia,
la música o la poesia,
i una tècnica secreta

que per ell va ser la treta
per a trobar l'harmonia.

Mes fins a arribar ací
ha patit nostre artesà

les bromes que algu rufià
li ficava en el camí,

fent-li perdre fins al juí…
¡Mireu només l'expressió

i tindreu la solució!…
Puix les caretes dels genis
reflectixen molts milenis

de goig i satisfacció.

Quan treballava tranquil,
li amagaven els ninots
i de la pintura els pots

fent-lo en el major sigil,
puix de forma molt subtil,

li furtaven els pincells
negant haver segut ells,

dient-li no saber res
i burlant-se d'ell, els tres,

darrere dels aparells.

Mes quan estava afonat
pensant que era molt roí,
s'alçaven molt de matí
desfent el desaguisat
en gràcia i habilitat.

Bromes i barrabassades
són d'allò més variades

i a l'artista li han fet creure
que té que deixar de beure

a força de fer trastades.

Treballant, dia tras día,
al final s'han fet amics
aclarint els embolics.
Puix la falla de Maria
és un motiu d'alegria

que els quatre volen gojar,
desijant enguany el premi
que es donarà pel in“geni”
mes li´l tenen que guanyar.

- Chico, Harpo i Groucho Marx,
en l´artista han treballat.- 

¿UN PASSEIG PER
LA CIUTAT

QUAN NO HI HA
TRANQUILITAT?
Nostre artista, molt didàctic,

en esta escena ha volgut
ilustrar d'un modo pràctic

als xiquets i a algun… cabut.

Perque l'Himne, la Senyera,
la llengua, i el nostre escut,

no son motiu de burrera
ni que afecte a cap menut.

Ella portava la grava
i es recorda com anava
en atres nits de plantà.
Al costat del president

vol plantar el monument
o almenys tirar una mà

Als chiquets cal animar
i fer-los colaborar

plantant ells la seua falla,
del cadafal fins al cim,
treballant i filant prim,

agranant despres la palla.

Han de carregar l´arena
doblegant un poc l'esquena

per fixar el cadafal,
posar l´herba i els ninots,
tirant els majors capots
des del principi al final.

Una falleta infantil
no és un treball cap pueril.

Requerix d´un bon relat,
ingeni i gràcia fallera

no traspassant la barrera
del mal gust sense trellat.

Per conseguir un bon premi,
ha de tindre un toc bohemi
i un humor, un poc subtil

dirigit a la xicalla
que provoque la rialla,

devent mantindre un estil.

¡Nostra falla ya està a punt!
Tot en ella és el conjunt

del treball de molta gent…
Farà falta tindre sòrt

per a d'esta no eixir tòrt
i un jurat un poc valent.

Com no creient-se el que veu
demanà un desig a Deu…
¡Dels ninots d'esta plantà

del foc u d´ells salvarà
i a sa casa s´andurà,
en la nit de la cremà!.

- El colofó de la festa
comença una nit com esta.- 

YA ELS DEYA EL
CALAMAR

ALS SEUS AMI
GUETS DEL MAR…

Els habitants de la mar
nostra festa han descobert,
crec que ha segut un encert

deixar un ratet la llar
vindre´s en el calamar
i disfrutar de la festa

en lloc de dormir la sesta
tras menjar en El Palmar.

¡Se sent tocar la bocina!
La sorpresa ha segut grossa,

apareix una carrossa
feta en claixa de pechina,
puix li han posat gasolina

al coche al que va enganchada
per recórrer la barriada
d'una manera divina.

De la carrossa, la eixida,
anuncien caballs marins
tocant fort el seus clarins

d´una forma repetida
com per a fer una crida

a la que la gent s´acosta,
donant la seua resposta
i fent-la més divertida.

D´una màgica sirena
podem vore la figura

que té el cos de criatura,
en la cua de ballena

com si estiguera en l'arena
veent revistes de moda,
puix coqueta s´acomoda
desfent-se la seua trena.

¿Qué és el que ara estic veent?
¿Puix no pareix un “sireno”?
¡Ah! i damunt està moreno…

¡Se l'ha “currat” de valent!
Pareix un poc… diferent,

puix el note com… molt fi,
seran coses del destí

o potser siga… “l´ambient”.
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- Si dus a la Mare una flor,
li aplega directe el cor.-

El que ens mostren les figures,
succeïx any rere any,

sense trobar-li el apany
per a nostres criatures.

- És per a tots una pena
que açò ocórrega en l'ofrena.-

De l´ofrena, les dos vies,
resulten insuficients

però els xiquets són valents,
els del centre i rodalies.

- El problema és molt antic
i origina un embolic.-

¡La Mare de Deu ens crida!
I Valéncia li contesta

oferint-li una tempesta
de devoció sense mida.

- I diem tots a una veu
¡Vixca la Mare de Deu!.-

¡Mare dels Desamparats!
a este poble que t'adora
protegix-lo a tota hora…

¡No ens deixes abandonats!

- ¡I no nos desampareu
quan estigam front a Deu!

- L'ofrena, tot el món diu,
que és l'acte més emotiu.- 

L'AUTORA D'ESTE
LLIBRET

VOS DEDICA UN
SONETET.

Després de fer un curset
per a versar com Deu mana

crec donar en la diana
a l'escriure este llibret.

Només falta que la musa
haja estat del meu costat

i estiga tot ben rimat
sense posar cap excusa.

Són Alapont i Melià
mestres de la meua mà

i als que demane un palet

Puix “El somi de María”
es mereix eixa alegria

i el llibret ya el tenen fet.

Yo vos demane amb apremi
que li doneu un bon premi.

També ha aprofitat la falla
per a fer un ràpit “tour”,
ensenyant-li a la chicalla

qué és Valéncia en estat pur.

El passeig per la ciutat,
per racons i monuments,

és bonic en realitat
pero no es pot fer corrent…

“Torres dels Serrans i Quart”,
despuix toca el “Micalet…”,
menjar fins quedar-se fart

per recuperar l'alé.

Anar al “Mercat Central”…
és bonico i divertit,
i a la fi la “Catedral”

sense parar,… tot seguit.

Si vas a la mascletà
voras nostre Ajuntament

i si hui no pots…, demà…
mes no pergues ni un moment.

No hi ha que perdre detall
¡de Valéncia es el “Tour”!,

cal correr amunt i avall
i tornar… a bon segur.

- I el nostre día es remata
en un got fresquet d´orchata” 

NI EL CANSAMENT
NI LA NIT,

LLEVA EL QUE ES
DU DINS DEL PIT.

El cor de tot valencià
atresora un sentiment

que aborrona a nostra gent
en la força de un volcà.

- En l´escena, nostre artista
a tots el cor nos conquista.-

En la semana fallera
esclata la devoció,

com si fora una explosió,
Valéncia es bolca sancera.

- Valéncia trenca en un plor
que ix de l'ànima i del cor.-

El camí que la fe traça,
uns al braç i atres a peu,
per nostra Mare de Deu
recorrem fins a la Plaça.

- La Verge és el talismà
d´este poble valencià.-

Segons reflectix l´escena,
els dos chiquets s´han dormit

i un banquet servix de llit
de camí cap a l'ofrena.

- Ya s'han dormit d'improvís...
tenen sòn... ¡Era precis!.-

Porta al chicon el seu pare,
al braç, com si no pesara,
és la Verge qui li ampara

perque també ella es mare.

- De l'ofrena la fatiga
pot ser la gran enemiga.-

Mes mirant-la embadalit
i en la tendresa en els ulls
el ram que porta en capulls

li separa del seu pit.
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11 MAIG

Les nostres falleres majors i presidents van assistir a
la processó a la Mare de Déu dels Desamparats.

17 MAIG

Les nostres falleres majors i presidents van assistir a
l'acte del Besamà de la Mare de Déu dels Des-
amparats.

24 MAIG

Els nostres infantils van ser d'excursió al Gulliver
acompanyats per les nostres delegades d'infantils i
van passar una vesprada magnífica.

A la nit nostra Delegació de Festejos va oferir la Nit
de Champions, en la que vam veure la final de la
Champions, amb quint i tapa i entrepans a preus
populars.

30 MAIG

Gran nit de sopar i Karaoke oferida per la nostra
delegació de festejos en què es van entregar premis
a les millors representacions. (Menudes veus...).

8 JUNY

La nostra Delegació d'infantils va oferir un berenar,
per a després pintar els ninots que s'anaven a cre-
mar en la Verbena de Sant Joan. 

14 JUNY

VERBENA DE SANT JOAN. Un any mes i que no
siga l´ últim, els més menuts de la comissió i com no
algú major també feren la GUERRA DE L´AIGUA, i
com tanta aigua dona molta set, pogueren llevar-la
en el QUINTO I TAPA. Per la vesprada nostra dele-
gació d´infantils va oferir un berenar de despedida
del nostre president infantil Pablo Miguel Estévez. 

Per la nit tingueren sopar amb els ja coneguts entre-
pans d´embotit del nostres amics “La botifarrera
d´Ontinyent”. A continuació tinguerem la popular,
com no mana la tradició una TOMBOLA a ón sempre
toca un pito o una pilota. També presentaren a tot
el barri les nostres Falleres Majors, la chiqueta
María Molina i Tena i la senyoreta Tania Bonilla Mar-
tínez, moltes felicitats a les dos!, també contaren en
una espectacular disco-móvil en la qual fins els més
oxidats ballaren en els temes més actuals...” Paquito
el Chocolatero”, “Tractor amarillo”, “Macarena”...

23 JUNY

La nostra Fallera Major Isabel Benet acompanyada
del nostre vicepresident Juan Vicente López anaren
als Jardins del Palau a arreplegar el palet de cam-
pions de truc del Sector Quatre Carreres. Des
d´açí donem l´enhorabona als nostres jugadors Raul
Sierra i Daniel Flors que jugaren com els àngels. 

4 JULIOL

Als jardins del Palau de la Música va acudir la nostra
Fallera Raquel Gilabert Nelo com a representant de
la nostra comissió a l´acte de Preselecció de les
Corts d´Honor de les Falleres Majors de Valen-
cia. No tinguerem sort pero pitjor per a ells perque
no saben el que es van perdre...

PROGRAMA DE

FESTEJOS



13 SETEMBRE

Els nostres fallers Carlos Cobo i Ramon María juga-
ren al Parc de Capçalera el marató de dominó de
JCF. No guanyaren pero deixaren el pavelló molt alt.
Gracies als dos.

27 SETEMBRE

La delegació d'infantils va oferir un berenar per als
xiquets, amb sorpresa per als nascuts al Juliol, Agost
i Setembre

6 OCTUBRE

Al teatre de la Rambleta es va representar l´obra
“Violins i trompetes” que participaba en el con-
curs de JCF en la modalitat Curta -A-. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
IMPRESIONANT¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Gràcies als nostres
actors i actrius així com al director de l'obra per tan
magnífica representació i la dedicació i l'esforç que
van posar en ella.

11 OCTUBRE

La delegació de festejos va organitzar la Festa
Reentree en la que vam tindre el tradicional quint i
tapa en doble sessió matinal i de vesprada. A la ves-
prada comptaren amb la presència de l'Orquestra
Dysturbia que va amenitzar la vetlada i després es
va continuar amb sopar de sobaquillo i més música.
(que no pare la festa).

18 OCTUBRE

La delegació d´infantils de l´Agrupació organisá el ja
tradicional Festival Infantil de l´Agrupació en
gran quantitat d´unflables i moltes ganes de diversió,
on els nostres infantils gaudiren a topeeeeeee...

25 OCTUBRE

La delegació de festejos va celebrar la Festa Hippie,
Remember 60/70 i Flower Power, amb sopar de
sobaquillo i la millor música espanyola i remember.

Amb colpet de regal si baixaves disfressat o porta-
ves un casset.!!!!!!!! Que bé ho passarem!!!!!!!!"

31 OCTUBRE

Festa de HALLOWEEN per als més xicotets, amb
berenar i disfraços terrorífics dels nostres fallers
infantils, organitzada per les nostres delegades
infantils, que s´ho curren d´allò més bé. 

1 NOVEMBRE

Festa de HALLOWEEN, la festa mes terrorífica i mis-
teriosa, els morts cobren vida i algú mortal es voldrà
morir de la por, terrorífic túnel del terror, espectacu-
lar festa i un sopar de por, un deu per als compo-
nents de festejos.

15 NOVEMBRE

Un dels actes mes emblemàtics de la falla, PRO-
CLAMACIÓ de la nostra Fallera Major Tania Boni-
lla Martínez, estabes radiant!, estem segurs de que
será un any maravellós i ple de sorpreses. Moltes
felicitats¡¡¡

16 NOVEMBRE

El torn dels mes menuts que feren la PROCLAMA-
CIÓ de la Fallera Major Infantil, la chiqueta María
Molina i Tena a la li desitgem que tinga un dels anys
més bonicos de la seua vida.

14 DECEMBRE

La nostra Delegació d´infantils organitzà una ves-
prada al Circ, que va ser tot un éxit d´asistencia,
anaren més de 180 persones. Un deu a l´organitza-
ció.

Per la vesprada les nostres Falleres Majors i els pre-
sidents anaren a la presentació d´esboços de
L´Agrupació a la Unió Musical de Sedaví i contaren
amb la presencia de la Fallera Major de Valencia.

17 DECEMBRE

Per la vesprada anarem al Teatre La Rambleta a les
nominacions del Concurs de Teatre en llengua
valenciana, en la que van nominar al nostre actor
Josep Vicente de las Heras, com a millor actor
secundari. Enhorabona.

20 DECEMBRE

Pel matí, FIRMA DE CONTRACTE INFANTIL amb
tots els menuts de la comissió, on el nostre ja amic
Arturo Vallés, que es un més de la nostra Comissió i
que aquest any fa doblet, el nostre president Rober
Expósito Giménez i la nostra Fallera Major María
Molina Tena signaren el contracte de la falla que
segur portará un bon premi estes falles... Jurat,
volem un palet, perfiiii,!!

Per la nit FIRMA DEL CONTRACTE del nostre
monument pel nostre president Jaume Serfaty
Benolol i la nostra Fallera Major Tania Bonilla Martí-
nez, on de nou, el nostre artista faller Arturo Vallés
ens explicá en que consistix el nostre monument,
que de segur que ens portarem un bon premi com
l´any pasat. 

21 DECEMBRE 

Jugarem el torneig de Fútbol Indoor en la ciutat
esportiva del Valencia C.F. a la que anarem 2 equips
de la nostra Falla i encara que no guanyarem, deixa-
rem el pavelló molt alt.

Eixe mateix día la Fallera Major i el president anaren
a vore l´última partida de pilota del nostre equip de
Divisió d´honor, que es proclamà campió de la máxi-
ma categoría. Enhorabona als campeons. Ja ens
tocava...

27 DESEMBRE

Visita dels menuts i no tan menuts de la falla a
Expojove, on passarem un día d´alló més be. Puja,
baixa, torna a pujar... Quin mareig!!

Per la vesprada la delegació d´infantils va organitzar
una Festa de Nadal per als xiquets de 10 a 14 anys
amb berenar i disco-móvil i lo pasaren d´alló més be.

28 DESEMBRE 

Per la vesprada la delegació d´infantils va organitzar
una Festa de Nadal per als més xicotets amb xoco-
latà i jocs. Mare meua com curren les delegades...

5 GINER

Un any mes i ja portem un grapat d´anys que tenim
la sort de tindre la visita dels REIXOS, els de veritat,
no com en l´ajuntament… en una vesprada plena de
regals, rialles i lo millor de tot, la cara dels més
menuts del barri.

11 GENER

Visita al taller del nostre artiste Arturo Vallés per a
vore els nostres monuments tant infantil com major,
per cert molt bonics els dos, que de segur que ens
portarem premi.

16 GENER

Es va celebrar la Gala de la Cultura al Teatre Princi-
pal, per a entregar els premis del concurs de teatre
en llengua valenciana, en la que estaba nominat el
nostre actor Jose Vicente de las Heras, pero no tin-
gueren la sort de l´any passat. No pasa res Josevi,
per a la Comissió es tot un orgull tindré un grup de
teatre com el que tenim. Seguirem lluitant. 

25 GENER

Solemne acte de PRESENTACIÓ de la nostra
Fallera Major Infantil, la chiqueta María Molina i
Tena, i la seua Cort d´Honor en el Teatre Salesians
del nostre barri. Novament participarem al concurs
de presentación de JCF en el meravellós apropòsit
“Un tresor antic” escrit per Yolanda Navarro i García i
baix la fantástica dirección de José Julio Molina i
Monleón. Segur que guanyarem premi. 
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30 GENER

22:30 h. Al Palau de la Música, Solemne Exaltació
de la Fallera Major de Valencia, Estefanía López
Montesinos i la seua Cort d´Honor, amb la presencia
de la nostra Fallera Major Tania Bonilla i Martínez i el
nostre President Jaume Serfaty i Benolol.

31 GENER

18:00 h. Al Palau de la Música, Solemne Exaltació
de la Fallera Major Infantil de Valencia, xiqueta
Srta. María Donderis Sanchís i la seua Cort d´Honor,
amb la presencia de la nostra Fallera Major Infantil
María Molina i Tena i el nostre President Infantil
Roberto Eloy Expósito Gimenez.

8 FEBRER

13:00 h. Al Palau de l´Exposició, intercanvi de
fotografíes amb la Fallera Major Infantil de
Valencia de nostra Fallera Major Infantil María Molina
i Tena.

16:30 h. Al Palau de l´Exposició, el día mes important
per a un faller, on reconeixen a un faller tota una vida
dedicada a les falles, per la festa, i per Valéncia,
enguany han tingut l´honor de rebre el BUNYOL
D´OR I BRILLANTS EN FULLES DE LLORER de
Junta Central Fallera: 

- Begoña Balaguer Zamora

- Mª Asunción Navarro Calatayud

- Mari Carmen Rodríguez Fernández

- Mª Isabel López Hernández 

- I per últim i a títol pòstum Rafael Morata Vidal
(q.e.p.d.)

14 FEBRER

PRESENTACIÓ de la nostra Fallera Major, la sen-
yoreta Tania Bonilla i Martínez i la seua Cort d´Honor
en el Teatre Salesians, en la qual representaren
l´apropòsit en llengua Valenciana “Tics lluna Tics”

escrita i dirigida un any més per la nostra ja amiga
Inma Ballester i Montava, que com mana la tradició
participa en el concurs de JCF... de segur que tin-
drem també premi com els infantils.

15 FEBRER

11:45 h. Al Palau de l´Exposició, intercanvi de
fotografies amb la Fallera Major de Valencia de
nostra Fallera Major Tania Bonilla i Martínez.

20 FEBRER

21:30 h. Gran Gala Fallera al recinte ferial amb la
presencia de la nostra Fallera Major i el nostre presi-
dent i tot aquell que vullga apuntar-se.

SEMANES DEL 17 al 28 
de FEBRER

Sopar en el casal i després anirem a posar les sen-
yeres per tot el barri... banderetes, banderetes oé,
oé, oéééé!!

22 FEBRER

7:30 h. Es celebra la clásica macrodespertá i
macrodespertà infantil que va del Carrer La Pau a
la Plaça de L´Ajuntament, amb representació de la
nostra Comissió.

10:00 h. Casi segur que anirem tots al Trinquet de
Pelayo a donar suport als nostres pelotaris infantils i
Majors, que de segur es clasificaràn per a jugar la
Gran Final del Campionat de Pilota Valenciana.
Oeoeoeoeoeoeoeoeoeoe. 

19:30 h. Fallers, Valencians, gent de tots els racons,
ens donarem cita en les Torres de Serrans per fer la
CRIDA a tota Valéncia i al món, per a invitar tot lo
món a que vinguen a la millor festa de l´univers...LES
FALLES!!!!

23 FEBRER 

19:00 h. GALA DE L´ESPORT INFANTIL, on anirem
a replegar el nostre premi de campions de LLiga de
Pilota Valenciana. Els nostres pelotaris infantils
dónen pànic als contrincants i mos tenen ja mal
acostumats... Palet... Palet...

27 FEBRER 

21:00 h. GALA DE L´ESPORT, on anirem a replegar
el nostre premi de campions de Pilota Valenciana en
Divisió D´Honor, estos també mos tenen mal acostu-
mats... Palet... Palet...

28 FEBRER

En el Restaurant del nostre barri, “Arrocería Va&Ven”
farem un sopar en agraïment als nostres Fallers
d´Honor, que tan importants són per a la nostra
comissió, i any darrere d´any contem en la seua pre-
sencia. Mil gràcies a tots! Sou els millors!

1 MARÇ

Internacional partit entre FADRINS FC vs CASATS
CF, més d´un lesionat caura al el terreny de joc, que
ja teniu una edat cavallers. Per cert guanyaran els
fadrins com sempre... Fadrinssss Ooooo, Casatssss
Ooooo.

SEMANA DEL 2 AL 5 DE MARÇ

- Anirem als comerços a fer la REPLEGÀ, segur que
els nostres comerços ens donaran una gran ajuda.

- RECOLLIDA DE LLIBRETS i CARNETS, durant la
semana es podrán recollir en el casal sempre que
estiguen al corrent en les cuotes. Tots al día per
favor!!!

7 MARÇ

12:00 h. CONCURS DE PAELLES internacional,
este any continuem fent-lo de matí, esperem passar
un matí de rialles i bon humor, es premiara la millor
paella de totes... arros, arroooos. Mmmmm!

18:00 h. Contarem amb la presencia dels nostres
amics FITIPALDIS BAND que ja ens vam deleitar en
la Oktober Fest de l´any pasat.

8 MARÇ

12:00 h. Esmorsar per als infantils i després entrega
de les RECOMPENSES INFANTILS que otorga
Junta Central Fallera.

14:00 h. Més o menys, dinar de Sobaquillo de la
comissió major per fer entrega de les RECOMPEN-
SES de JCF i dels campeonats fets al llarg de tot
l´any.

12 MARÇ

18:00 h. En el quarter de les Forces Armades de
Sant Joan de Ribera, al passeig de l'Albereda de la
nostra ciutat, Homenatge de les Forces Armades
a les Falleres Majors de València i els seus Corts
d'Honor, acte al que asistirán les nostres Falleres
Majors i els nostres presidents.

14 MARÇ.  COMENÇA LA FESTA 

18:15 h. REPLEGÁ DEL NINOT INFANTIL, ja que-
darem per anar al pabelló a esperar al nostre preciós
ninot, al tornar tindrem un BERENAR oferit per el
nostre President Infantil Rober Expósito Giménez i la
Fallera Major Infantil María Molina i Tena.

22:00 h. Sopar per a tota la comissió, que ja estem
en fallesssssss.

24:00 h. Contarem amb la presencia de L´Orquesta
COUGAR que de segur reventaran l´escenari i balla-
rem fins a que mos tiren.JEJEJE



15 MARÇ.
EL DÍA DELS PEQUES

8:00 h. PLANTA INFANTIL en l´ajuda dels majors,
que tenim que portar-nos algún premi i dels bons,
després mini despertà.

11:00 h. PARC INFANTIL per als chicotets, tindreu
moltes activitats i molts jocs.

14:00 h. Després farem un alt i DINARAN els chi-
quets a la carpa.

Per la vesprada continuarem amb el parc infantil.

18:00 h. REPLEGÁ DEL NINOT GRAN. Anirem en
bus a recollir el nostre ninot en pitos, trompetes, …a
fer molt de soroll.

20:30 h. SOPAR per als més menuts de la comissió.

22:00 h. SOPAR DE LA PLANTÁ en la monumental
carpa per agafar forces, el famós embotit del nostre
faller d´honor “LA BOTIFARRERA D´ONTINYENT”
que está... requetebó! Després ajudarem al nostre
artiste a plantar el nostre monument, i a continuació
música i copes a la carpa. Ballant... me pase el dia
ballant... Lalalala!!!.

16 MARÇ.
!!AÇÓ NO EL PARA NINGÚ!!

12:00 h. Primer PASSACARRER de les falles PER
TOT EL BARRI, esteu ben bonicos!!

14:00 h. Primera MASCLETÁ en la que farem tre-
molar tot el barri junt la nostra pirotecnia “RICARDO
CABALLER”.

16:30 h. Concentració en la carpa per a recollir els
PREMIS INFANTILS, que segur que tindrem un gra-
pat. A fer pesses!!!

20:30 h. SOPAR en la carpa dels menuts de la falla.

22:00 h. SOPAR de tota la comissió major, agarreu l´
entrepà que tenim que agafar forces.

24:00 h. DISCOMÓVIL

17 MARÇ.  EL DIA DESPRÉS

10:00 h. Concentració a la carpa per anar a recollir
els PREMIS MAJORS, segur que tindrem un fum de
premis perque som els millors, no val quedarse dor-
mint!, al tornar PASACARRER per a ensenyar els
premis al barri.

14:00 h. Segona MASCLETÁ a càrrec dels nostres
ja coneguts de la PIROTÈCNIA “RICARDO CABA-
LLER”.

17:30 h. Una vegada més tenim el CONCURS DE
DISFRASSOS INFANTIL, heu d´ anar molt bonicos i
sobre tot originals, molta sort a tots.

20:30 h. SOPAR per als peques de la falla, no falteu
ningú!!

22:00 h. SOPAR de la comissió major, oferit per la
nostra Fallera Major Tania Bonilla Martínez.

24:00 h. Actuació musical de L´ORQUESTA
“ECLIPSE”, amb els que tenim la festa garantisada
fins a altes hores de la madrugada, ja sabeu…fins a
les 4!. L´any pasat gaudiren “de lo lindo” amb ells.

18 MARÇ.  EL DIA MÉS GRAN

12:00 h. Tercer PASSACARRER de les falles, esteu
en ganes? Posseu-se l´espolí!

14:00 h. Grandiosa MASCLETÁ que fará tremolar
tot el barri a mans de la nostra pirotécnia “RICARDO
CABALLER”.

18:15 h. Concentració en la carpa, arriba el moment
més esperat, el més bonic, eixe moment personal i
únic, gràcies per fer-nos fallers i valencians, anirem
tots en tota la nostra devoció a L´OFRENA de la
MARE DE DEU.

24:00 h. Una altra nit de llegenda de la nostra
comissió, amb el REMEMBER FESTIVAL, en el que
tindrem DJ 80-90, Tributo a Los Inhumanos i Pont
Aeri, tenim una nit molt llarga i de molta festa que no
s´en vaja ningú a gitar-se, hui empalmem!!!! EEEee-
eeeeeeee.

19 MARÇ.  ENCARA QUEDEN
FORCES? AÇO ENCARA NO
HA ACABAT…

8:00 h. GRAN DESPERTA DE SANT JOSEP, heu de
vindre tots, soroll, soroll i mes soroll, i sobre tot…
molta pólvora, que és la única d´enguany! A desper-
tar al barri, és nostre día gran.

11:00 h. PASSACARRER I MISA en honor a SANT
JOSEP, el patró de les Falles, després en la pèrgola
del Parc de Blancaneus s´ imposaran els corbatins
als nostres estandarts i cantarem els nostres him-
nes al só de L´UNIO MUSICAL CULTURAL D´ESTI-
VELLA.

14:00 h. Apoteósica MASCLETÁ dels ja coneguts
PIROTÈCNICS de “RICARDO CABALLER” que segur
donaran tot per deixar-nos en la boca oberta.

18:00 h. Passacarrer de DISSFRASOS per tot el
barri, teniu que baixar tots, majors, infantils,... tota la
gent. És l´acomiadament fins l´any que vé!

20:30 h. Últim SOPAR del chiquets de la falla.

22:00 h. Rober i María en tot el seu dolor li prendràn
foc a la seu falla en la CREMÁ INFANTIL.

22:30 h. També últim SOPAR de tots els majors.

24:00 h. MASCLETÁ DE COLOR de nostra PIRO-
TÈCNIA “RICARDO CABALLER”, i a continuació el
moment on tot el treball d´un any es convertix en
cendra, tant Jaume com Tania en llagrimes als ulls,
donaràn foc al nostre monument gran! Gràcies a la
Lluna i a nostra Láctea per formar part del barri
durant estos díes!!.

Després a la Carpa la nostra Secretaria li farà entre-
ga de les cendres a les nostres Falleres Majors i els
nostres Presidents.

!!!!VIXQUEN LES 
FALLES DE 2015!!!!

NOTA:

- Recordeu agafar els carnets per a sopar en la
carpa.

- Recordeu que les taules estarán numerades com
l´any passat.

- Qualsevol canvi d´horari es comunicarà en la pis-
sarra de la CARPA.

- La delegació de Festejos vos desija unes bones
FALLES 2015.

JUNTS
FEM 

FALLA
Com ho
vols... 

de taronja
o de llima?
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Nostre barri esta de festa,
rebossant felicitat,

oferint-li-la a Valencia
quan aplega el mes de Març.

Ses femelles primoroses
sa gracia van derramant,
mentres la musica ompli

d’armonia al veinat

Nostra comissió es senzilla,
dins del marc encantador

d’una bona barriada
feta pel treballador.

Al ser naixcuda de L’Horta
que existía aci fa uns anys,

nostra falla es la collita
d’enorme valenciania

que sembraren hortolans.

(Estribillo)

Deixeu pas a la Carrera
de  la Font de Sant Lluis
comissió de gran solera
que jamai te que morir

Sempre avant en alegria,
sens detindre son camí,
per obtindre la victòria

del guardó que du la glória
del guardó que du la glória

i que al barri fa feliç.

(Al estribillo)

¡Avant sense pausa,
Mirant al demà!

¡Per nostra València
mirem sempre avant!
¡Avant per a sempre
vivint sempre units!.

¡Que vixca la falla
Carrera de Sant Lluis!






