Mª Carmen Fernández i Torvisco FALLERA MAJOR
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La nostra
Falla

oltes vegades em pregunte per què hi ha gent
valenciana a la qual no li agraden les falles?
Ho conte perquè, com molts ja sabeu, jo no vaig
nàixer valenciana, vaig nàixer extremenya, encara que per tot el que he viscut en aquesta meravellosa terra,
suecana i fallera em sent.
Vaig arribar a Sueca molt joveneta i als 15 anys, vaig
vore la presentació d’una falla en el desaparegut Teatre Serrano, des d’aquell moment en el meu cap va quedar gravat un
pensament, algun dia, seré Fallera Major, i aquell somni s’ha
fet realitat, ja sóc Fallera Major.
I amb molt orgull de ser-ho a més, de la Falla Av. 18
de Juliol, a la qual he d’agrair-li dos coses, la primera, perquè
gràcies a ella, vaig conèixer a la persona amb la qual hui compartisc la meua vida, fallera i no fallera i a la qual agraïsc tot
el seu recolçament en aquesta nova i meravellosa aventura,
gràcies Voro.
I la segona, per acceptar-me com a la vostra màxima
representant, càrrec que espere poder exercir com aquesta
comissió es mereix des del primer acte fins a l’últim, actes que
espere compartir amb tots vosaltres.
Bé, en aquest any en el qual la Unesco ha declarat les
Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, vos convide a
tots, fallers i falleres, amics, veïns i a Sueca sencera, al fet que
les disfrutem de manera que queden en el record com unes de
les millors que hàgeu viscut i si açò fora amb nosaltres, que no
se vos oblide proclamar allò de: Vixca la Falla Av. 18 de Juliol!

PRESIDENT Paco Vidal i Guillem

E

stic molt orgullós i satisfet d’estar en una
gran comissió com és la de la falla Av. 18 de
Juliol, que treballa de debò i fa festa en tot
moment. Falleres i fallers que sempre estan
apunt per col·laborar i fan realitat la gran tasca d’aquesta
associació cultural.
Per poder portar a terme totes les activitats que
realitzem, reconec que de vegades molesta al veïnat pel
que demane disculpes i obrim les portes als veïns i veïnes
a que participen de la festa. Cal reconèixer que les falles
donen feina a molta gent del poble, des dels artistes fallers, músics, indumentària valenciana...
Agrair a l’ajuntament de Sueca i a la Junta Local la
feina que realitzen per fer possibles les festes josefines.
M’ompli d’alegria estar dins dels grup de presidents de
Sueca, Mareny de Barraquetes i Perelló, per l’harmonia
que hi ha i felicitats a totes les seues comissions.
Com no, agrair a la policia local la cura que tenen
per mantindré el benestar dels veïns i fallers i la seua
col·laboració per a que dins de les mesures possibles, tot
funcione com cal.
Segur que gaudirem aquest any amb la representació de la fallera major i el president infantil, als qui
desitge les millors festes. Així que bones falles a tots: falleres, fallers, veïns i poble en general.
En especial a la fallera major Mª Carmen i al meu
net el President Infantil Andreu.

Andreu Sierra i Vidal PRESIDENT INFANTIL

E

Estic molt content de ser este any el President Infantil de la falla Av. 18 de Juliol. Segur
que ho passarem molt bé tots els xiquets i xiquetes de la comissió.
Gràcies a la meua família per fer que siga el President Infantil, sobretot a la meua tia Ana que és fallera de
veritat i em vol moltíssim. Només vaig nàixer, ella m’apuntà a esta falla.
També enguany el meu iaio és el president de tota
la falla. M’agradaria que tots els fallerets i falleretes que
m’acompanyareu a tots els actes. Us espere.
Que passeu tots bones festes!
Estimat Andreu,
Estic molt contenta de que sigues el president infantil de la
falla que tant vull , la Av. 18 de Juliol. Sempre estaré al teu
costat i et porte dins del meu cor. Segur que enguany ens ho
passarem molt bé.
El iaio, els teus pares i el teu germanet Víctor també estan
feliços al ser tu el president infantil. Els fallers i les falleres
ens acompanyaran en tot.
La teua tia que et vol moltíssim,
Ana Vidal i Alcañiz
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Un escó
sí o no
tant de bó este assumpte
tinga bona solució

Tampoc hi han
segones eleccions
ni es fa el tonto
a les votacions

Xuplant del pot
però ningú es retira
la pensió vitalícia
de la jubilació

Per això
és de vital importància
la decisió
d’esta institució

Ací no valen
dretes ni esquerres
l’art d’esta festa
és la seua essència

Esperem seriositat
dels seus membres
UN-ESCÓ és crucial
en la decisió a prendre

Pobres! No els arriba
ni per a comprar un piset,
pagar l’ADSL
o tenir un ordinadoret

Membres de la UNESCO
escolteu amb atenció
el poble valencià
vol esta menció

Artistes fallers,
músics, floristes, coeters,
sastres i costureres
i els propis fallers

Ens juguem el treball
de molta gent,
que volem conservar
per a molt de temps

Mentrestant, els artistes
continuen estirant
els seus pressupostos
per a poder plantar

Un grapat de gent viu
d’esta tradició
que per bancs, rescats i merdes
està en perill d’extinció

Tots junts
esperen ansiosos
que la UNESCO
vote a favor

Per a llevar llocs
ja està l’Estat
on cada escó
cal contar

Els músics
acaben reventats
han de guanyar
tocant sense parar

Que no falte
el tro, la música, el color,
fallers i monuments
en cada cantó

Preservar esta festa
no és senzill
es cuida al detall
sense perdre agulla ni fil

Almenys esperem
que a esta institució
no es monte
el circ de la corrupció

Ja no es venen
tants espolins
sols els llueixen
les que tenen florins

Que cada 19 de març
estiga al carrer
una falla cremant
pertot arreu

En este tema
no cap
la segona ronda
o es nega, o s’aprova

Ja tenim prou titelles
que insulten, aplaudeixen,
juguen al mòbil i fins es dormen
mentre cobren moltes perres

Si en lloc de
tres carcasses
es poden tirar dos
millor que millor

Per a que
l’endemà
es torne a sentir:
a l’any que ve més!

UN-ESCO
ARTISTE

Mauri
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Un dia qualsevol,
a la selva fem una ullada
i sembla un perol
a punt de fer una animalada.

Alguna banana que altra
el nostre mono s’haurà menjat
habilitat no li falta,
per mantenir-se ahi dalt penjat

A Sueca per “zebres” no serà,
perquè a ratlles no ens guanyen.
Compte els que conduïm,
que els vianants a creuar s’afanyen.

Tots conviuen amb regles
i com en tots els llocs,
es perjudiquen els més febles
per culpa d’uns pocs.

De branca en branca
en busca d’aliment
algun fruit arranca
i el comparteix amb la seua gent.

De menut ja apunta maneres
i en el rei es convertirà,
No anirà per les voreres
i a qui s’ho meresca, castigarà.

La serp ens vol hipnotitzar
portar-nos al seu terreny,
als ulls no l’hem de mirar
perquè no demostra tenir cap seny.
Només sap xafardejar
amb la seua llengua viperina.
A casa es tindrà que clavar
i no ser tan roïna.

”

Si una cosa hem d’entendre
Com no, si parlem d’altura
girafes ens podem trobar,
és que als animals cal respectar.
I per poder relacionar-se, conviure i aprendre
sempre caminen amb molta cura
en el seu hàbitat han d’estar.
i als llocs més alts arriben per menjar.
Hipopòtams i cocodrils
s’engresquen en la llacuna,
igual fan alcaldesa i edils
que no aconsegueixen anar tots a una.

VA
D’ANIMALADES
ARTISTE

Mauri
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20 Anys del Nostre Cau

.
Col laboracions

Plànol de la Proposta Inicial

Els Carrers de la
Nostra Barriada
Carrer Pare Talens
per Ester Pérez i Ferrer

Reforma Any 2005

A

quest carrer reb el nom per Juan Bautista
Talens, que va nàixer en Sueca l’any 1721 i
va morir en 1763. Juan Bautista va pertànyer a l’ordre dels Franciscans Descalsos, a
més de ser teòleg i escriptor.

Dels diversos càrrecs que va ocupar en l’Ordre
de Sant Francesc, destacàren els de ministre provincial,
examinador sinodal del Bisbat de Barcelona, moltes vegades guardià de convents , Cap Superior de la provincia
de San Joan Baptista en València, i Cronista General de
la mateixa província.
Va escriure obres com, “Oración panegírica de
San Bernardo de Alzira”, “Oración fúnebre en las exequias de la Venerable Señora Doña Francisca Febrer
y Miralles”, filla de la Venerable Tercera Ordre de San
Francesc i patrona del convent de Franciscos Descalsos
de Vinaròs i “Oración fúnebre , que en las reales exequias de la catholica reina Doña María Amalia Christina
de Sajonia”, així com “Vida admirable del glorioso S. Pascual Bailón” entre els anys 1756 i 1761.

Ofici
Benefici
i

per Mª Carmen Juan i Granell

El pastor i
el matalasser
anava Pasqual pasturant
pel camí entrant a la torreta
el ramat darrere bramant,
i un gos assetjant-li l’ovelleta.
Entropessà amb un muntó de mates
que amainà a colps de fusta
d’on van eixir un parell de rates
que dormien en matapuça.

Abans eren molts els oficis
que passaven de pares a fills
i ara que són temps difícils
tornen a agafar el fil.

Alguns han quedat en passat
tan sols refranys els nomenen
són pensaments, com un constipat
que ara van, i ara vénen.

Va trencar camp a través
pasturant l’herba fresca
i com ja no podia més
va seure en un bancal

La cultura dels pobles avança
però l’herència queda patent
i sempre hi ha un toc de gràcia
en la voluntat de la gent,

Açò ja pica en historia!!
Entre ficció i realitat,
un iaio… fent memòria
xarrava ben espavilat

de la bóta de vi tirà mà
i a glop lliure calfà el cos
rosegant un tros de pa
que quasi li parà el mòs.

Gràcia per mantenir costums
que els “atavie” d’identitat
enramant-se a tots els assumptes
feines i oficis, presumint de realitat.

li eixien lentament
dels seus llavis a poc a poc
relats, que al pensament
li arribaven del record.

Així era el seu dia a dia
fent dels “borreguets” un tresor
i que un bon dia vendria
cada peça a preu d’or.

Llet, carn i bona llana
bon partit faria!!
sols havia de fer-se fama
al mercat dels ramaders.

es va quedar molt despagat,
ple de ràbia, i amb motiu!,
rodà el cap dient… altra volta serà
ja creixerà la llana!

Però li va entrar remordiment
que el seu ben volgut ramat
poguera ser l’entreteniment
d’algun estómac desmaiat.

i aquest matalasser tornarà…
però pagarà, el que a mi em done la gana!.

i… pensà que si no hi havia carn
però si que tenien llet
que passen un poc de fam
i no matem cap “borreguet”.

Oficis com el matalasser
molts heu sentit dir
que cada dia pel carrer
han soltat el seu crit.

Més no sabia Pasqual
que hi havia un matalasser
que a ell hi anava buscant
per a un gran negoci fer.

El sabater que pocs hi han
l’espolsador i el granerer
el sereno i pregoner, que ja no estan
el llanterner i el cadirer.

Li va comprar tota la llana
a un preu molt estirat
que va vendre de mala gana
capficat i malhumorat.

Pocs passen hui pel voltant
sense xiulit l’afilador
el paraigüer de tant en tant
i el que ven formatge de mocador.

I després de vore el ramat
més nuet que un nadiu

Anem a cardar la llana, per tants i tants oficis
que les dites donen fama!!

Els Oficis

La feina del matalasser,
fer i desfer.
El bon forner,
no deixa la pasta a mig fer.
Al sastre sense didal,
l’agulla li fa mal.
A casa del ferrer,
ganivet de fusta.
A casa de l’obrer,
la feina està per fer.
Sabater que no canta i barber mut,
mai ningú n’ha conegut.
A casa del músic,
qui no canta taral·leja.

......................
Fins ací arriba el relat
que fent rebombori al desfici
en refranys he acabat
sense ofici… ni benefici.

Fa Olor
Falles!
S
de

per Silvia Merino i Vidal

i haguérem de relacionar les falles amb una
olor, de segur que si tanquem els ulls, ens situem en el mes de març i inspirem profundament, el que ens ve a la ment és eixa olor que
a tot faller li posa la pell de gallina… l’olor de pólvora.
Un dels elements protagonista de la nostra festa,
i sense el qual no podríem imaginar-nos les falles. La relació dels valencians amb la pólvora és difícil d’explicar a les
persones de fora.
No obstant això, hem de ser realistes i saber que
és un perill, un tant amagat, però que pot produir accidents.
Cada vegada més, s’intenta conscienciar als usuaris sobre la necessitat d’un ús responsable i adequat. I des
de la Generalitat s’exposen unes recomanacions per a la

Cremades Lleus

Cremada Greu

Si no hi ha ruptures en la pell, s’ha de deixar córrer aigua
freda sobre l’àrea de la cremada o submergir l’àrea en aigua freda, però no gelada, durant almenys cinc minuts. Una
tovalla neta, humida i freda també ajuda a reduir el dolor.

Si algú s’agarra foc, ha de detenir-se, tirar-se al sòl i rodar.

utilització d’aquests materials:
Fer ús d’una metxa
El material pirotècnic s’ha d’encendre en terra i per
l’extrem de la metxa perquè ens done temps a retirar-nos,
ja que solen tardar entre 6 i 12 segons a agarrar-se.
Els petards no s’han de disparar contra persones o animals, ni en zones on hi haja vegetació o líquids
inflamables.
Tampoc hem d’encendre’ls dins de botelles,
llandes, contenidors o papereres perquè a l’explotar
poden produir metralla.
Si un petard no encén bé, no s’ha de tocar ni
arreplegar, i mai s’han d’agafar restes que hagen quedat d’altres artificis.
No guardar-los en les butxaques.
Sobre advertir dels perills, en moltes ocasions,
ocorren accidents que provoquen lesions, sobretot cremades. Les més habituals és produeixen en les mans, però
també en la cara com a conseqüència de la metralla que
pot saltar.
Segons un article que publicava el “Servei de
cremats de l’Hospital Universitari la Fe de València” en
el que advertia del perill de la manipulació de focs artificials; explica els primers auxilis que s’han de prestar davant d’una cremada.

Després de llavar o remullar en aigua, hem de cobrir la cremada amb un embenat estèril o amb un tros de tela net.
Protegir la cremada de pressions o friccions.
Les cremades menors solen curar sense tractament addicional. No obstant això, en el cas de cremades de segon
grau que cobrisquen una àrea de 5 a 8 cm o si l’àrea cremada és en les mans, peus, cara, engonals, glutis o una
articulació important, tracte-la com si fóra una cremada
greu: acudisca al seu centre mèdic més pròxim.

Embolique a la persona amb un material gros per a apagar
les flames (un abric, una estora o una manta de cotó o llana) i arruixe-la amb aigua.
Cride al 112.
És important NO llevar-li la roba cremada que estiga pegada a la pell.
Verifique que la persona estiga respirant. Si la respiració
s’ha detingut o si les vies respiratòries estan bloquejades,
òbriga-les. De ser necessari, practique la reanimació cardiopulmonar.

Coses que mai s’han de fer davant d’una cremada
NO aplicar ungüents, mantega, gel, medicaments, cremes, olis en aerosol ni qualsevol altre remei casolà en les cremades greus.
NO respirar, bufar ni tossir sobre la cremada.
NO tocar la pell morta o amb bambolles.
NO retirar la roba que estiga pegada a la pell.
NO administrar res a la persona per via oral si hi ha una cremada greu.
NO submergir una cremada greu en aigua freda, perquè açò pot causar xoc.
NO col·locar un coixí davall del cap de la persona si hi ha cremades de les vies respiratòries, perquè açò pot tancar-les.
Hem d’estar conscienciats de què és molt perillós, que hem de fer un ús responsable i correcte d’aquestos productes i que
cal seguir les recomanacions per a evitar accidents. Gaudim de la festa però amb precaució!

Falles i Pólvora
per David Mompó i Riera

A

ltre any i de forma un poc més especial, encetem un nou període de festa on reivindiquem una de les moltes característiques
d’identitat com a Valencians, la notra festa,
havent estat declarades el passat mes de novembre patrimoni de la humanitat per la UNESCO, aportant més
turisme i més fixació pel món sencer sobre la nostra terreta.
Aparellada amb aquesta i de forma indivisible, la
pólvora es converteix en la sang que recorre les nostres
venes, l’aire que respirem a bocanades després d’una
mascletada que ens fa somriure sols com els valencians
sabem fer.
Tan necessària però tan perillosa si s’usa de forma irresponsable o sense la precaució requerida, no
oblidant la quantitat d’accidents que any rere any ocorren, fins i tot a professionals, més sinó a aficionats que
inclús de vegades ho fan baix l’efecte de begudes alco-

hòliques o drogues. És per això i en prevenció d’aquestos, que les Administracions dicten normes d’us i recomanacions que tot seguit esmenem.
S’estableixen les següents categories i edats
d’ús del material pirotècnic:
Categoria 1 Bombetes de seba, bengales de colors,
camèlies, boles de fum, coets de llampades i mini fonts
per majors de 12 anys o majors de 8 autoritzats.
Categoria 2 Masclets, crackers, rodes, xiuladors, traques xineses, sortidors, voladors, bengales i similars per
a de 16 anys o majors de 10 anys amb autorització.
Categoria 3 Caixes i carcasses xineses, traques valencianes, coets de canya, trons de metxa, etc... per a majors de 18 anys.

Un cop conegudes les categories, cal seguir una sèrie de recomanacions, la més important baix el meu parer, allunyar l’alcohol i l’ús simultani de material pirotècnic i:
No guardar coets les butxaques ni tampoc entre la roba.
No encendre coets en pots o botelles que puguen fer de metralla ni papereres que es puguen prendre foc. Tampoc
xafar-los, ni llançar-los sobre persones, animals, cases, clavegueram, etc.
No cal manipular els coets ni extraure el contingut. No usar mai material destinat a professionals, donat que requereixen de formació especialitzada.
Procurar no molestar i evitar aglomeracions, deixar espai suficient amb altres persones. No a tothom li agraden els coets.
Pel que fa als pares, recordar que en juny de 2013, a les fogueres de Sant Joan, un menut de 9 any va perdre la vida
per possar un coet dins d’una llauna d’un refresc i un tros li va segar la jugular. Per això, impedir que els menuts
compren i facen servir coets inadequats a la seua edat, evitar que els encenguen en les mans, sempre a terra i amb
metxa de cordó i educar-los en la cultura del coet, amb respecte i sempre amb la supervisió paterna.
Moltes localitats fixen fins les 23 hores per disparar coets. Queda prohibida la disparada de productes pirotècnics
de classes no autoritzades per a particulars, així com trons de metxa tipus masclets o similar.
Productes pirotècnics de les classes autoritzades fora d’horaris, llocs i actes programats, alterant amb allò la tranquil·litat i seguretat de les persones.
Recordar que les Forces i Cossos de Seguretat tenen com a missió protegir el lliure exercici de drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana i és per això, que podran procedir en qualsevol moment a la ocupació del
material pirotècnic per a previndre la seguretat de persones o bens.

Ingredients per a 4 persones
300 g d'arròs
½ kg de sobres del putxero (carn, cansalada, pilota, verdura, cigrons, blanquet, nap, etc.)
1 tomaca
1’2 litres de brou de putxero
Oli
Sal
Pebre roig
Safrà
Preparació
En una paella sofregir uns alls i la tomaca. Després
tirarem la carn esmicolada i sense ossos i les
verdures trossejades que ens hagen sobrat del
putxero.
Donar-li unes voltes, afegir l'arròs i ofegar bé,
removent contínuament amb la paleta, durant 2-3
minuts.

Passatemps

Afegir el pebre roig, mesclar i de seguida regar tot
amb el brou calent. Afegir safrà, rectificar de sal i
coure 10 minuts a foc fort i 6 a foc moderat fins
que s'asseque.
Deixar reposar uns 4 o 5 minuts abans de servir.

La
Nostra
Cuïna
Arròs del
“Putxeret”
per Ferran Fuster i Polo

Qui
Sóc

?

Per a aquestos fallers i falleres ja
han passat uns anys...

Sabries dir qui són?

Intenta trobar
en esta sopa de
lletres als 10 últims
presidents de la
nostra falla
Antonio Palacios
Fernando Riera
Ferran Fuster
Jacobo Riera
José Miguel Fandos
Juan Gimenez
Marti Aguilar
Paco Ferrer
Paco Vidal
Voro Franco

Coloreja
la Falla

Programa

Març 2017

3 Dissabte

1 Dimecres Penjada de Banderes
2 Dijous
Penjada de Banderes i Sopar al Cau
4 Dissabte
Dinar al Cau i Cavalcada del Ninot
5 Diumenge Dia del Xiquet i Dinar al Cau
		
Cavalcada del Ninot Infantil
10 Divendres Torn d’Albades i Festa Remember
11 Dissabte Plantà de la Falla
		
Berenar de la Fallera Major i Presidents - Inauguració del Cau
12 Diumenge Repartida Llibrets i Dinar al Cau
		
Playbacks al Cau
13 Dilluns
Setmana Gastronòmica
Setmana Gastronòmica
14 Dimarts
15 Dimecres Setmana Gastronòmica
		Vetlada Cultural
16 Dijous
Despertà i Esmorçar
		
Dinar al Cau organitzat per Joventut
		
Sopar al Cau i Discomovil de Joventut
17 Divendres Despertà
		
Passacarrer i Dinar al Cau
		
Missa – Visita Al Asil D’ancians
		
Sopar Temàtic amb Ball de Disfresses i Concurs de Coreografia
18 Dissabte Despertà
		
Passacarrer i Dinar al Cau
		
Visita de Cortesia als Monuments i Ball al Cau
19 Diumenge Despertà
		
Ofrena de Corones de Llorer i Mascletà
		
Ofrena de Flors a la Mare de Déu de Sales
		Cremà dels Monuments

Presentació de la Fallera Major i la seua Cort d’Honor

Gener 2017
17 Dimarts

Concurs Playbacks al CC Bernat i Baldoví

Febrer 2017
4 Dissabte
5 Diumenge
7 Dimarts
11 Dissabte
12 Diumenge
		
17 Divendres
19 Diumenge
		
24 Divendres
25 Dissabte
26 Diumenge
		
27 Dilluns
28 Dimarts

Fallers d’honor amb Ball (La Máscara)
Lliurament de Premis de Playbacks, Esports i Jocs de Taula
Sainet al CC Bernat i Baldoví
Concurs de Paelles al Cau
Crida
Dinar al Cau
Lliurament de Premis de Sainet
Rally Humorístic
Dinar al Cau
Inauguració de l’Exposicio del Ninot
Concurs de Paelles de la JLF
Lliurament de Bunyols d’Or, Brillants amb Fulles de
Llorer
Penjada de Banderes
Penjada de Banderes

Falles 2017

Desembre 2016

