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José Miguel Fandos i Hoyos
quest és ja el tercer any que em dirigisc a
vosaltres com a President. Vull donar-vos les
gràcies a tota la Comissió per confiar un any
més en mi, i en la junta que m’acompanya
per dur endavant aquesta meravellosa Falla.

es falles passades vaig tindre el privilegi de dedicar-vos unes paraules com a Fallera Major de
Sueca, però qui em diria a mi que enguany seria
jo l’afortunada de dirigir-me com a la Fallera Major de la Falla Avinguda 18 de Juliol.

Tinc el plaer enguany d’estar acompanyat per Bernat
Peris i Melero, com a President Infantil, i d’Eila Colomar
i Ribera, com a Fallera Major, als quals voldria dir-los que
disfruten de tots els moments, ja que és una experiència
que per sempre quedarà en el record i poder dir sempre “jo
vaig ser president infantil o fallera major de la falla Avda.
18 de juliol”.

És per a mi un somni fet realitat ja que sols em quedava
representar com a Fallera Major a la meua falla, ja que en
l’any 2000 ho vaig fer junt a ma mare com a Fallera Major
Infantil.

A tots els fallers dir-los que deguem sentir-nos privilegiats
de pertànyer a una de les comissions més antigues del
poble, una falla que ha sabut créixer any rere any, i que
cada vegada, està més consolidada en el respecte a les
tradicions, a la festa i a la resta de comissions. Que disfruten de la festa, ja que estem tot l’any treballant, per poder
viure al màxim la gran setmana fallera.
També convidar a tot el veïnat i al poble de Sueca, a què
disfrute de les falles, ja que és una festa del poble, ja que
tots junts, aconseguirem fer una festa més gran.
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Eila Colomar i Ribera

Aprofite l’ocasió per a dirigir-me a tots els fallers de la nostra comissió, i dir-vos que és tot un orgull poder representar-vos, ja que com bé sabeu, sou com la meua segona
família per què m’heu vist créixer des de que vaig nàixer.
Al mateix temps em dirigeixc a veïns i amics, per a fer-los
partícips de la nostra festa fallera, i dir-los que al nostre
cau sempre seran benvinguts.
I per últim, i com no, vull donar les gràcies a la meua família i en especial als meus pares per compartir aquest somni amb mi, ja que sense cada u de vosaltres res seria igual.
Desitge que junt al nostre President Jose Miguel, el President Infantil Bernat, i junt a tota la comissió passem unes
molt bones festes falleres!
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Delegats Festes
Delegat Esports
Delegat Barra
Delegada Juventut
Delegata Cartons
Delegada Infantils

Comissió Major
6

Juan Andres Asuncion Naval
Jose Vicente Beltran Tomas
Juan Jose Biendicho Nieva
Joan Bono Aguilar
Rafa Bono Aguilar
José Israel Corts Regadero
Odin Colomar Ribera
Rafael Colomar Soler
Sergio Diaz Martí
Henry Daniel Evequoz
Pascual Fernandez Gisbert
Juan Ferrando Fernandez
Daniel Ferrando Piera
Vicent Ferrer Juan
Francisco Ferrer Ripoll
Angel Ferri Almor
Sergi Fos Franco
Bernat Josep Franco Matoses
Salvador Franco Meseguer
Ferran Fuster Mira
Fernando Fuster Polo
Jose Vicente Fuster Polo
Jose Ricardo Garcia Mira
Pascual Granell Biendicho
Joaquin Grau Mulet
Silvio Lena Bou
Aitor Lletí Marrades

Francisco Lletí Ripoll
Oscar Lloret Fernandez		
Ivan Martí Egea		
Jorge Martínez Rosello		
Manuel Martínez Viel		
Pedro Luis Matoses Granell		
Albert Micó Cebolla		
Pascual Molina Berenguer		
David Mompo Riera		
Javier Montros Fernandez		
Jose Vicente Nadales Garcia		
Luis Oller Caballé		
Rosendo Ortells Simo		
Fernando Pastor Pons		
Raul Pastor Bixquert		
Jose Salvador Pedralva Campins
Manuel Pedralva Campins		
Juan Vicente Perez Martinez		
Ricardo Rebull Cabrera		
Jose Maria Ros Martinez		
Jose Miguel Rumbau Ruescas
Llorenç Saez Beltrán		
Ernest Sapiña Tamarit		
Vicent Sendra Mafe		
Santiago Sierra Labrado		
Francisco Valero Artacho		
Luis Vendrell Borras		
Cesar Viel Soler		

Cort d’Honor Fallera Major

Junta

Delegats Cultura

Jose Miguel Fandos Hoyos
Joan Martí Aguilar Solves
Francisco Vidal Guillem
Hector Biendicho Romeu
Jose Miguel Mulet Vela
Irene José Coves Cuenca
Ivana Gorris Blasco
Salvador Peiro Rubio
Esther Garcia Moreno
Teresa Claver Valero
Purificación Gorris Blasco
Felicidad Ribera Navarro
Vicent Peret Martinez
Rosa Maria Muñoz Jimenez
Rebeca Perez Ferrer
Ester Perez Ferrer
Alberto Matoses Corbera
Jacobo Riera Domingo
Candido Serra Mars		
Carles Aguilar Coves
Jaume Galiana Palop
Eila Colomar Ribera
Gema Isabel Mulet Vela
Nadia Gutierrez Roldan

Comissió Major

President
Vice-President 1er
Vice-President 2on
Vice-President 3er
Vice-President 4t
Secretaria
Vice-Secretaria
Tressorer
Comptadora
Vice-Comptadora
Delegada Loteries
Bibliotecaria Arxivera
Delegats JLF

Martina Aguilar Coves
Maria Amparo Albelda Bernardo
Isabel Alcañiz Garcia
Maria Dolores Andres Viel
Raquel Arnau Pedralva
Juana Baldovi Castillo
Lara Bartolome Muñoz
Aida Beltran San Andres
Maria Julia Bernardo Ferrando
Alexandra Blasco Monto
Lolita Bolo Mortes
Maria Elena Carlos Morales
Amparo Colecha Arlandis
Zaida Fandos Gorris
Maria Carmen Fernandez Torvisco
Carla Ferrer Baldovi
Maria Carmen Ferrer Granell
Andrea Ferri Vidallach
Alba Galiana Moya
Marta Garcia Gomez
Cristina Isabel Garcia Mafe
Andrea Garcia Muñoz
Eloisa Garcia Valiente
Maria Amparo Hermano Blay
Rosa Maria Hoyos Lasvacas
Maria Carmen Juan Granell
Sonia Juan Granell
Alba Juarez Colomer
Paulina Juraviciute
Monica Lloret Fernandez
Ana Isabel Lominchar Solano
Marta Lopez Gonzalez		

Noelia Mancebo Vidal		
Carolina Marks Martinez		
Sara Marti Corts		
Marai Jose Marrades Estrelles		
Marina Melero Comes		
Inmaculada Merino Vidal		
Silvia Merino Vidal		
Elsa Messeguer Martinez		
Silvia Meseguer Ruiz		
Marian Mira Benedito
Nerea Mortes Marrades		
Josefa Muñoz Alberola		
Sari Muñoz Alberola		
Maria Oller Fernandez		
Maria Isabel Ortells Simo		
Angela Peiro Garcia		
Maria Perez Campillo		
Rebeca Piera Bolo		
Amparo Rebull Lledó		
Esperanza Rebull Leal		
Sonia Riera Vercher
Nuria Rodriguez Raurell
Maria del Castillo Romeu Perez
Maria Isabel Rubio Cuquerella		
Lucia Rumbau Ferrandis		
Ana Vidal Alcañiz		
Maria Isabel Vidal Alcañiz		
Nuria Vidallach Escriva		
Roser Viñoles Tarin		
Mª José Vives Rubio		
Rosana Zamora Vendrell		
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Artiste Faller MAURI

O Tots Moros o Tots Cristians

“
8

per

María Amparo Albelda i Bernardo

Pensava
que tanta fortuna
la disfrutaria
de bona gana

El cristià
ha pagat
una bona quantitat
per a ajusticiar

L’altre el posa verd
davant dels cristians,
li cauria el pèl
si saberen la realitat

Mil i una nits
de contes
va escoltar
el moro

Tanmateix arribaren
els cristians
i li ho llevaren
tot de les mans

El moro pirata
s’ha deixat subornar,
clar, a ell li interessa
tindre mà ací i allà

Aixina continua el joc
fins els nostres dies
tothom coneix el complot
com dos i dos fan quatre

Mil i una
mentides
ens traguem
com a bobos

Què curiós
este contenciós
entre dos bàndols
ens sona i molt

Per molt enemics
que pareguen
han trobat el punt intermedi
per a no perdre

Ens volen fer creure
que un burro vola,
però pateix molt el poble
ja ningú s’ho traga

A la lluna
de València
el moro dormia
com un liró

Tots volien
el poder
sense que els importaren
el més mínim la gent

Un es proclama
defensor d’Alà
però si fa falta
el deixa de costat

O tots moros,
o tots cristians,
igual justícia per a tots
ja està bé de robar

ola sóc Bernat, enguany President Infantil de
la meua falla, la Falla Avinguda 18 de Juliol.
Tinc el plaer de representar a la falla i poder
dirigir-me a tots vosaltres per a convidar-vos a
les festes de Sant Josep.
Primer voldria agrair als meus pares per donar-me l’oportunitat de ser President Infantil.
També voldria aprofitar per a dir-vos que m’acompanyareu en cada un dels actes que hi han programats i que
disfrutem tots junts d’aquestes festes tan importants per
a mi.
Res més dir-vos, sols que visquen les falles i que visca la
Falla Avinguda 18 de Juliol.

Comissió
Infantil
Junta Infantil

President			
Bernat Peris Melero
Vice-President 1er		
Carlos Fernandez Gutierrez
Vice- Presidenta 2on		
Clara Pastor Hermano
Secretaria			
Aina Ferrer Ferrando
Tresorera			
Esther Ortells Nadal
Comptadora			
Nadia Galiana Gorris
Delegada			
Layna Grau Garcia
Delegadat			
Ferran Pastor Hermano
				
				

Cort d’Honor Fallera Major Infantil

Zoe Beltrán Piera
Martina Carbonell Peret		
Julia Esteve Sarmiento		
Roser Ferrando Zamora		
Daniela Fuster Meseguer		
Andrea Galiana Gorris		
Ainara Garcia Piera		
Daniella Granell Beltrán		
Leyre Grau Garcia		
Martina Matoses Colomar		
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Alia Montros Carlos		
Nagore Mulet Claver		
Lorena Pedralva Tamarit		
Alba Peris Melero		
Roser Redondo Ferri		
Adriana Riera Perez
Mayra Rumbau Meseguer		
Paula Sendra Andres		
Maria Serra Marks		

Comissió Infantil

Bernat Peris i Melero

Enrique Corts Cervero		
Jose Corts Cervero		
Pau Fandos Gorris		
Pablo Fenollar Rubio		
Alex Fernandez Gutierrez		
Llorenç Ferrando Zamora		
Vicent Ferrer Ferrando		
Hugo Ferrer Mulet		
Jose Antonio Ferrer Mulet		
Natxo Fuster Meseguer
Adam García Albiñana
Salva García Albiñana		
Artur Garulo Riera		
Benjamin Garulo Riera		
Ferran Garulo Riera		
Vicent Gimenez Mancebo		
Pau Lloret Merino		
Rafa Lloret			
Xavi Matoses Perez		
Raúl Salvador Mompo López		
Erik Muñoz Sanfelix		
Ian Pedrós Vayá		
Marc Riera Perez		
Miquel Rumbau Meseguer		
Joel Sanchez Albelda		
Erik Sanfelix Rebull		
Yago Segarra Peral		
Marc Sendra Andres		
Andreu Sierra Vidal		
Victor Sierra Vidal		
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Benvinguts!
Xavi Matoses i Pérez
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Enguay volem donar la
benvinguda als nous membres
de la nostra comissió, que durant
aquest exercici han nascut i que
de seguida han volgut formar
part d’aquesta falla, donant així
un colp d’aire fresc acompanyat
d’una vitalitat i alegria acollidora.

Llorenç Ferrando i Zamora

Joel Sánchez i Albelda

Víctor Sierra i Vidal

Adam García i Albiñana
Salva García i Albiñana

Mayra Rumbau i Meseguer
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Artiste Faller MAURI

“

14

El Primer Aniversari
per

Rebeca Pérez i Ferrer

El primer aniversari
volem celebrar
començarem
agafant-nos per la mà

Amb molta cura
i poquet a poquet
la xiqueta intenta
seguir al cuiner

Roja, verda i blava
i alguna groga també
el xiquet les vol provar
abans de temps

Cada any serà celebrat
el dia que has nascut,
ja està tot preparat
i aquesta tortada ha aparegut.

El xef està tastant
un tros de tortada
sembla que al paladar
li pareix molt bona

Per això ha posat
cara d’enfadat
cal aguardar
el moment apropiat

Els ciris cal bufar
el nombre cada any creix,
un desig et vas a pensar
i de segur que es compleix.

Estem de celebració
i llepolies no poden faltar
cal menjar-ne amb precaució,
ja que al començar, és dificil parar.

El xef necessita ajuda
que vinguen els vostres amics
que es posen els barrets deseguida
i es quedarà tot per a xuclar-se els dits

Any
d’Activitats

un
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I Concurs de Fotografia

2ON PREMI

3ER PREMI

1ER PREMI

Renàixer per Irene Coves i Cuenca

Teta vullc ser com tu per José Miguel Fandos i Hoyos

PARTICIPANTS

Jaume Galiana i Palop | Marina Melero i Comes | José Miguel Fandos i Hoyos | Cándido Serra i Mars | Tamara Alcaide i Rubio
| Ximo Palacios i Capellino | José Miguel Rumbau i Ruescas | Irene Coves i Cuenca | Nadia Guitierrez i Roldan | Eila Colomar i
Ribera | Jacobo Riera i Domingo

Emoció per Jacobo Riera i Domingo
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Recompenses Falles 2015
RECOMPENSES JLF
COMISSIÓ INFANTIL
BUNYOL DE COURE

BUNYOL DE COURE

BUNYOL D’ARGENT

Gabriel Alberola Segovia
Zoe Beltrán Piera
José Enrique Corts Cervero
Alia Montros Carlos
Yago Segarra Peral
Victor Tomas Torres

Raquel Arnau Pedralva
Andrea Ferri Vidallach
Cristina Isabel García Mafe
Joaquín Grau Mulet
Oscar Lloret Fernandez
Jose Salvador Pedralva Campins
Noelia Mancebo Vidal
Lucia Rumbau Ferrandis
Candido Serra Mars
Alexandra Blasco Montó
Henry Daniel Evequoz
Rosa Maria Hoyos Lasvacas
Francisco Valero Artacho
Alba Juarez Colomer
Paulina Jureviciute
Roser Viñoles Tarin

Carles Aguilar Coves
Aitor Lleti Marrades
Salvador Peiró Rubio
Esther Garcia Moreno
Maria Nadia Gutierrez Roldán
Ana Isabel Lominchar Solano
Maria Carolina Marks Martínez
Inmaculada Merino Vidal

BUNYOL DE ARGENT
Vicent Giménez Mancebo
Alex Moreno Hermano
Nagore Mulet Claver
BUNYOL D’OR
Aina Ferrer Ferrando
Artur Garulo Riera
Kevin Moreno Hermano
Clara Pastor Hermano
Bernat Peris Melero
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RECOMPENSES JLF
COMISSIÓ MAJOR

BUNYOL D’OR
Maria José Matías Martínez
Gemma Isabel Mulet Vela
José Miguel Mulet Vela
Fernando Pastor Pons
Rut Sarmiento Huerta
BUNYOL D’OR AMB FULLES DE
LLORER
Ivana Gorris Blasco
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Per a nosaltres les falles són tot l’any.
El 19 de març no celebrem el dia del pare, celebrem el dia de la
cremà del monument.
Només mengem bunyols en falles, tenint carabassa tot l’any.
Les dos del migdia no són les dos, és l’hora de la mascletà.
Qualsevol excusa es bona per a tirar una traca.
Sempre hi ha un ball que acabes amb un adhesiu al blusó que
diu ”si en falles no folles en pasqua no falles”.
No demanes casalla amb aigua en gas sinó que dius posam
un nuvolet.

Alguna vegada has pensat que
diferència a un faller 100 % de la
resta de la gent?
Ací vos deixe alguns punts en els
que un vertader faller segur que
s’identifica
per Rebeca Pérez i Ferrer

A la nit es sol dir, la ultima i a casa que demà vull anar a la
despertà.
Els fallers no juguem a cartes, juguem al truc.
Acumulem tantes camisetes i polars que no hi ha prou dies
per a posar-te’ls tots.
Després de la cremà no estem tristos, no s’acaben les falles,
comencen les falles de l’any següent i ja estem pensant en
nous projectes.
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A

Passeig
Costa
Un

per la

per Rebeca Pérez i Ferrer
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Avui m’alçat inspirada,
el dia comença i el sol s’acosta.
aniré a fer una ullada,
i pegar una volta per la costa.

Un edifici de gran inversió,
i en poques ocasions,
acull en convenció,
a aquells que fan creacions.

Continue amb el meu camí,
de sobte em trobe a altre terreny,
un cartell m’advertí
que ara estic al terme del Mareny.

Donem la benvinguda
a un pàrquing amb prou cabuda,
encara que la sorra no han compactat
i algun cotxe s’ha quedat estancat.

Agafe la bicicleta morada
unfle un poc les rodes
ja vaig tota preparada
per a passar una estona a soles.

Tire cap a la dreta
i el mareny blau és el que veig,
primera parada feta,
i arribe a l’àncora del passeig.

Encara que s’ha posat remei
en més d’una vegada,
a la Platja del Rei
l’aigua es veu contaminada.

Continue amb la meua marxa
enfilant per vora mar,
hem trobe amb una xarxa
on vòlei es pot practicar.

Primer, passe per davant
del camp del meu pare,
la taronja va endavant
i en menjar-ne segur que no tarde.

És un mareny particular
d’aigües blaves i netes,
on la gent pel mig del carrer sol anar
i les finques fa mil anys estan fetes.

Amb el dit veig d’on ve el vent,
cal decidir on he de nadar
i si cap a la dreta va el corrent,
a Motilla hem vaig a tirar.

Accesos per a discapacitats
he vist al llarg del camí,
es poden banyar amb més facilitats,
i molt bona gent treballa allí.

Per la carretera “d’Inagra” vaig,
el sol hem pega de cara,
pedalejar a pressa és el que faig
i observe que l’arròs no ha eixit encara.

Ara toca el que més m’agrada
on des de menuda estiuege,
del mareny del mig estic enamorada
i cap mar envege.

Encara es poden veure
pedres mig soterrades, a Motilla
compte on vaig a seure,
per traure l’esmorzar de la motxilla.

Al Perelló he arribat
el vent ha canviat a lleveig,
i m’agrada molt com està dissenyat
el trencadís del passeig

Intente no anar cap a la vora,
ja que no hi ha cap protecció,
si sense voler, la roda se’n va fora
caic a la sèquia sense compassió.
´
A mà dreta es veu una zona
que té grans vistes,
“InspirArte” és el que diu a la casona,
i acull a diferents artistes.

Molt orgullosa de la conservació de les dunes,
cap passeig les invadeix,
i rentapeus en compte de dutxes
gran canvi, que vos pareix?

A Palmeres acabe d’arribar
i veig que l’arena s’estreta,
des del balcó et pots tirar
a la mar com un vertader atleta.

No sé si seré una despistada,
però cap bandera blava he trobat,
la costa podria estar millor aprofitada
però que l’estime, és una realitat.

És una forma d’estalviar
però no per a tots igual,
si a la dutxa et vols rentar
primer l´hauràs de buscar.

Encara no es veu aglomeració
de cotxes pels carrers,
en ple estiu es una exageració,
i per a aparcar es perden els papers.

Text participant al
Concurs de Poesía Satírica del 2015
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El

Sainet

Hem interpretat molts i diferents sainets, uns que corresponia a l’època antiga i altres a l’època actual, uns que
l’acció es desenvolupava en València i altres en qualsevol
poble i sempre amb l’humor que ens representa a nosaltres els valencians.

per Rafael Colomar i Soler
Delegat de Sainet

U

Un sainet és una pesa dramàtica jocosa en un acte i normalment de caràcter popular, que es representava en
l’intermedi d’una funció o al final.
El sainet valencià es un reflex de la vida social. Entre els
sainetistes valencians més destacats trobem a: Eduardo Escalante, Josep Bernat i Baldoví i Francesc Palanca
Roca.
Josep Bernat i Baldoví (Sueca, 19 de Març de 1809 al 1
de Gener de 1864) va ser un escriptor i poeta valencià,
cèlebre pels seus sainets. El nostre conciutadà va ser
l’autor del primer llibret de falla en l’any 1855 i és considerat l’iniciador del teatre popular valencià. La seua obra
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més coneguda és el sainet “El virgo de Vicenteta”.
El virgo de Vicenteta és un sainet eròtic valencià escrit
el 1845, es considera una de les primeres obres, si no la
primera, del teatre valencià profà del segle XIX.
Els actors dels sainets eren aficionats treballadors, que
tenien el seu ofici, però que per vocació personal o per
influència familiar es dedicaren a fer comèdia. La major
part dels actors començaren de xiquets o joves en el
teatre amb el gènere valencià. La causa fou l’existència
d’un públic addicte al sainet valencià, què els mostrà
una continuada fidelitat fins ben avançada la Guerra
Civil.

Eren freqüents les notícies sobre la gran concurrència
que registraven els locals dedicats al gènere. Els espectadors volien anar al teatre a passar una vetllada agradable.
Quan parlem de Sainet ens ve a la memòria la tradició
que tenim en el poble de Sueca pel concurs que, any darrere any, les comissions falleres posem en escena en el
Centre Cultural Bernat i Baldoví. La tradició ens ve de fa
molts anys quan es representava en el Teatre Serrano i
desprès en el Cine La Pau. En la nostra falla les persones
que han passat interpretant als diferents personatges
han sigut molt diferents, xiquets, joves, majors, homes,
dones, etc.

Des de l’any 1998 no hem faltat a cap cita anual per a
participar en el concurs de sainets, així que hem anat
agarrant una experiència que amb molta il·lusió desenvolupavem tots els anys. La preparació de l’escenari i les
hores i hores d’assajos (en els que ens riguem molt) ens
posem en un estat de nervis que desapareixen quan posem en escena el sainet, però a l’acabar la representació
ens sentim tan orgullosos que de seguida pensem en el
de l’any que ve.
El grup de teatre va renovant-se i participant gent jove,
que veu una nova forma de viure les falles, ja que tenim
que lluitar pel nostre poble i per la nostra llengua que els
nostres avantpassats tan dignament ens van deixar i
que nosaltres he de seguir.
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15
TeleSueca
anys

de la Pedra. Coneixedors de la nostra audiència sabem
que estos actes religiosos són molt esperats pel públic
de telesueca.

de

E

En este article repassarem alguns fets que ens ha brindat la televisió local de Sueca. Gràcies a Sueca Televisió,
el nostre poble compta amb un arxiu de més de 15 anys
de programació, que es pot consultar a la Biblioteca Suecana i a la mateixa seu de la televisió.Ara tal volta este
arxiu no pareix que tinga molt de valor, però per als historiadors i etnòlegs del futur que estudien com era la vida
a principis del s. XXI en un poble de la Ribera els caurà
la bava quan vegen este fons documental. Pocs pobles
tenen un arxiu videogràfic on hi ha imatges de cada dia
des de l’any 2001, com les fortes pluges de setembre de
2008, el soterrament de Puchades, o com ha canviat la
fisonomia de la ciutat.
Els funcionaris de l’Ajuntament, ens recorden als treballadors de “Telesueca” que abans de l’arribada de la cade-
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El programa “bon profit” va durar en la graella de telesueca molts anys. Gràcies a l’arxiu es podran recuperar
moltes receptes de la nostra gastronomia, des de dolços
senzills com plats molt elaborats. A més es mostraven
els plats característics de cada època de l’any, com els
rotllets de sant Blai, la paella en ànec de tiraes, l’espardenya, el rotllet de Catalinetes, els bunyols i un llarg etç...

per Eugeni Alcañiz i Mari Carmen Redondo

na local, els plens de l’Ajuntament duraven molt menys.
Des que es fa en directe el ple municipal, els regidors i
el públic assistent han volgut guanyar protagonisme durant l’emissió, augmentat considerablement el temps de
durada de cada plenari. No tenim dades del share dels
plens però segurament estarà a la par amb l’audiència
dels programes de premsa rosa.
A part del ple, altres dels programes més esperats de la
graella de programació de la tele local són els playbacks
i sainets fallers. Sueca TV ha consolidat estos esdeveniments, ja que l’aforament del C.M. Bernat i Baldoví es
queda curt, i la televisió aconsegueix que arribe a totes
les cases dels suecans. A més, es pot observar com han
anat millorant les posades en escena any rere any gràcies a la repercussió mediàtica.

Sueca TV ha aconseguit que tots els suecans puguem
entrar a llocs emblemàtics o prohibit del poble, com per
exemple, les estances de les monges de l’Asil d’Ancians,
els campanars o cases antigues de particulars.
Durant molts anys les càmeres de telesueca han invadit el mercat dels divendres amb l’objectiu de conéixer
l’opinió dels suecans sobre tot tipus de temes. Al ser divendres de mercat es poden trobar tot tipus de persones
amb diversos punts de vista i maneres d’entendre les coses. Molts fugien de les càmeres encara que altres fins i
tot es maquillaven per a l’ocasió.
Un dels compromisos de Sueca Televisió que no ha
abandonat en estos 15 anys han sigut la retransmissió
de celebracions religioses importants, com la missa major de la Mare de Déu de Sales i la missa del Benissants

Molta gent ens pregunta per què no emetem pel·lícules.
La ficció és molt cara, el preu d’emissió d’una pel·lícula ens costaria el pressupost de mig any de telesueca.
Encara que en la nostra televisió també hem tingut ficció, un programa de sketch anomenat Mae Meua. Este
programa era una crítica satírica sobre els suecans i la
seua idiosincràsia, cap personatge il·lustre escapava de
ser parodiat en algun capítol.
Altra de les coses que hem perdut en telesueca són les
felicitacions. Quan érem un canal analògic, durant moltes hores s’emetia el teleban, un espai dedicat a informació a base de imatges fixes. En el teleban es podien
encarregar felicitacions personalitzades per aniversaris
o bodes. Es va intentar que la gent de Sueca també posaren les esqueles en el teleban, però no va funcionar,
el setmanari “Sueca” no es pot desbancar en este tema.
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Sueca
a
Roma
En 1960 es celebraren els Jocs Olimpics a Roma, entre els boxejadors que participaren en aquelles olimpíades estaven Muhammad Ali, Nino Benvenuti i Fernando Riera.
Fernando va nàixer a Sueca el 28 d’abril de 1940, i fou
membre de la comissió de la Falla avinguda 18 de juliol quasi tota la seua vida.
Es va introduir en el món de la boxa, per casualitat,
com un joc de xiquets, quan tan sols tenia 16 anys. Un

per Jacobo Riera i Domingo | Ester Pérez i Ferrer

dia, estaven ell i uns amics en la porta del cementeri,
quant passà per allí un xic amb uns guants i els va
proposar jugar a un joc. Eixe xic, els va explicar en qué
consistia i d’ahí va sorgir aquella idea, que després poc
a poc i amb molt d’esforç es va fer una realitat.
A partir d’eixe moment, Fernando i un altre amic, buscaren ajuda en l’alcalde de Sueca, el qual en qüestió
d’una setmana els va ajudar a muntar un gimnàs en el
carrer Mare de Déu, ja que a Sueca no hi havia cap en
aquell moment.

El primer combat fou a Sueca (com no), i el millor i més
difícil de la seua carrera es va celebrar a la plaça de bous
de València, contra el cubà Santos Menéndez, portant-se
la victòria. Des d’aquell moment, no ha parat de boxejar.
Fernando ostenta el títol de Campió d’Espanya i del Llevant, en pes lleuger, requisit imprescindible per a poder
participar a les Olimpíades.
Uns quants anys després, va tindre l’oportunitat de ferho a Roma, representant Espanya en l’esport que tant
estima. Aquella fou una experiència inoblidable, ja que el
va enriquir com a persona i com a esportista.
Per a poder preparar les olimpíades, els concentraren
a Madrid durant dos mesos. Després a Roma, estigue-

ren unes quatre setmanes on fins i tot pogueren visitar
l’ambaixada espanyola a Itàlia. L’experiència la recorda
amb molta estima, encara que molt al seu pesar, el van
eliminar en el primer combat. Així i tot, va guanyar “ser
olímpic”, que es el més important. En 1992 va dur la torxa durant la celebració dels Jocs Olimpics a Barcelona.
Fernando ho conta amb orgull, és sense dubte el més
gran en la seua carrera esportiva. Si tornara a nàixer, ens
confessa, seria boxejador i defineix el boxa, com un esport noble amb total respecte al contrincant.
Als 75 anys seguix dirigint el seu gimnàs junt al seu fill
que també fou boxejador, i manifesta que encara no ha
acabat.
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La Nostra Cuïna
arròs del pessic

per Josevi
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Fuster i Polo

Ingredients per a 4 persones

Preparació

Oli
Sal
Colorant
Pebre dolç
400grs. Arròs
6 Blanquets
1kg. Costella
300grs. Cigrons
2 Pimentó roig
3 Tomaques pera
2 Dents d’alls

Comencem posant l’oli i sofregim amb ell la costella i ficarem sal.
Després en una cassola fem el brou amb els cigrons durant dues
hores. Després sofregim un poc els blanquets i retirem tallant-los a
rodanxes.
A continuació sofregim el pimentó i retirem, continuant fiquem la
tomaca ratllada en un alls picats. Abocarem el brou en els cigrons i
l’arròs seguit del colorant, i el pimentó dolç degustant la sal al gust.
Deixarem l’arròs fins que rebaixe el brou i afegirem els blanquets i el
pimentó roig.
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Sóc faller
des de l’any
1976

He rebut
el bunyol d’or
i brillants amb fulles
de llorer junt a
dos amics
més

També són
membres de la
falla la meua dona
i el meu fill, que fa
uns quants anys
va ser president
infantil

He sigut
durant vint-i-un
anys delegat
de festes

El dia de la
presentació, sóc jo
qui amb molt d’orgull
puja el nostre estandart a
l’escenari per a presenciar la
imposició de bandes
a les nostres
falleres

Qui Sóc

(vos deixe algunes pistes per vore si ho endevineu)
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?

Coloretja
Falla
la

43

Intenta trobar en
esta sopa de lletres
alguns dels menjars
més populars de la
nostra terra
ARNADI
BUNYOLS
ESGARRAET
ESPARDENYA
FARTONS
FIDEUA
ORXATA
PAELLA
PANOU
ROSSEGONS
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alles

Program
F
Desembre 2015
12 Dissabte

2015
2016

Esmorçar - Presentació

Gener 2016
10 Diumenge
12 Dimarts
24 Diumenge
31 Diumenge

Dinar al Cau
Concurs Playbacks al C. M. Bernat i Baldoví
Dinar al Cau
Sainet al C. M. Bernat i Baldoví

Febrer 2016
6 Dissabte
7 Diumenge
13 Dissabte
14 Diumenge
19 Divendres
20 Dissabte
21 Diumenge
22-23-24-25
26 Divendres
27 Dissabte
28 Diumenge
		

Fallers d’honor - Ball amb el Duo Nippers
Entrega Premis Esports, Jocs Taula i Playbacks
Concurs de Paelles al Cau
La Crida - Dinar al Cau
Entrega Premis de Sainet
Festa Presentació de la Nova Bandera amb Vi d´Honor i Ball amb Discomòbil
Rally - Dinar al Cau
Penjada de Banderes
Inauguració Exposicio del Ninot
Paelles Junta Local Fallera
Dia del Xiquet.
Despertà, Esmorçar, Dinar, Jocs
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Ordre Cremà Monuments

Març 2016
5 Dissabte
6 Diumenge
9 Dimecres
10 Dijous
11 Divendres
		
12 Dissabte
		
13 Diumenge
		
14 Dilluns
		
		
15 Dimarts
		
		
16 Dimecres
		
		
17 Dijous
		
		
18 Divendres
		
19 Dissabte
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Dinar al Cau - Cavalcada del Ninot
Dinar al Cau - Cavalcada Infantil
Setmana Gastronòmica
Setmana Gastronòmica
Setmana Gastronòmica
Sopar al Cau (Concurs de Pizzes) - Albades - Karaoke
Plantà de la Falla
Berenar Fallera Major - Inauguració del Cau
Repartida del Llibret - Dinar al Cau
Concurs de Postres - Playbacks al Cau
Dinars al Cau Organitzats per Joventut
Setmana del Xiquet (Jocs, Berenar)
Sopar al Cau - Sainet
Dinars al Cau Organitzats per Joventut
Setmana del Xiquet (Jocs, Berenar)
Sopar al Cau - Bingo
Despertà - Esmorçar
Dinar al Cau Organitzat per Joventut
Torraeta Nocturna - Discomòvil de Joventut
Despertà - Esmorçar - Passacarrer - Dinar
Missa - Visita l’Asil
Sopar Temàtic - Ball de Disfresses amb Concurs de Coreografia
Despertà - Esmorçar - Passacarrer - Dinar
					
Visita de Cortesia - Ball
Despertà - Esmorçar
Ofrena al Mestre Serrano
Dinar al Cau - Ofrena a la Mare de Deu de Sales - Cremà dels Monuments

RONDA A
22:30 h
23:30 h
00:15 h
01:00 h
01:30 h

Poble vell
Cervantes
Mercat
Verge de Sales
Plaça de l’Ajuntament

RONDA B
23:00 h
23:30 h
00:00 h
00:30 h
01:00 h

Portal
Bernat Aliño
Xúquer
Avda d’ Espanya
Avda.18 de Juliol

RONDA C
22:30 h
23:00 h
23:45 h
00:15 h
00:45 h
01:15 h

Sol i Tarongers
Tró i Flama
Sucro
Via del Materal
Che Collons
Ronda del Pais Valencià
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