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U

n any més, s’ han pogut realitzar les grans tasques que comporta una
comissió fallera, com l’ Avingufa 18 de Juliol. Estem a l’altura d’una gran
comissió, participant en totes les nostres activitats i les que marca la
Junta Local.
Tenim les nostres desavinences, però les estem solucionant com cal, pel
bon funcionament d’esta comissió.
D’aquesta forma, vull destacar el bon fer de les Falleres Majors i del President Infantil. Amb la seua il·lusió i la dels familiars del voltant, fan que
la festa lluïsca amb tot l’esplendor.
És d’agrair el comportament del veïnat, ja que amb la nostra activitat,
entenc que involuntàriament podem molestar. Done les gràcies als que
ens ajuden pagant el seu cartró o fan qualsevol cosa, pel bé de la falla,
que és de tots.
Respecte i agraeixc la col·laboració de l’Ajuntament, Junta Local i Policia Local, que fan que entre les comissions es mantinga una gran germanor i bon estar.
Des d’aquestes línies, aprofite per a que pugueu participar en totes les
activitats i us espere en el nostre casal.
Bones festes de Sant Josep a tots.

FALLERA MAJOR

LA NOSTRA FALLA

Zaida Fandos Gorris
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É

s per a mi un orgull poder dirigir-me a tots vosaltres com a Fallera Major
de la falla de la qual forme part des que vaig nàixer, que no és altra que
la Falla Avinguda 18 de Juliol.
A mi em feia molta il·lusió ser Fallera Major enguany, ja que la meua
cosina Andrea és la Fallera Major Infantil, i no puc estar millor acompanyada junt amb ella com a representant al meu costat, ja que compartir
un any tan bonic amb algú a qui tant vols, ho fa encara més especial.
El dia del concurs de tapes, mentre les preparava junt a ma mare, ella i
mon pare em van donar un regal, el qual era una tassa que tenia escrit:
“Zaida Fallera Major 2018”, amb paraules no puc expressar l’ emoció que
vaig sentir, ni tot el que va passar per meu cap.
Vull agrair a tota la meua família i amics per tot el que estan fent perquè aquest any siga inoblidable, com també a tota la Falla en general,
ja que sense ells res d’açò seria possible. Com no, a Hugo, Andrea i Paco,
desitjar-los que aquest any quede gravat per sempre al seu cor, que ho
disfrutem tots junts i ens ho passem d’allò més bé.
Per últim, convidar-vos a tots, fallers, amics, veïnat, perquè gaudim tots
junts d’aquestes falles, les quals espere que siguen inoblidables.
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LA NOSTRA FALLA

Artiste Rodasoques

LA NOSTRA FALLA

per Maria Amparo Albelda Bernardo

Desitges el que desitges
et quedaràs a mitges
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No és pobre
el que té poc,
sinó el que
molt desitja

Perquè la fada,
amb la seua vareta,
li ha colorejat
la careta

Però ben segur
que este espavilat
no es menjarà
ni un torrat

I no ensenyar
les dents,
per si de cas
ens les trenquem

En els temps
que corren
tenir seny
és ser realiste

Una altra cosa
ben diferent
és intentar-ho
amb sentiment

Esta fadeta
tan graciosa
ni s’ha adonat
del veí del costat

Perquè quan el mal
ve d’Almansa
a tots
alcança

Perquè desitges
el que desitges
et quedaràs
a mitges

Un poc de música
no ve mal
per fer amistat
de tant en tant

Per això
val més
caure en gràcia
que ser desgraciat

Ni la pobre abella
s’ha lliurat
de ser menjada
en poc trellat

Aquest faune
és un exemple
de voler aparentar
ser tot un mascle

Sempre hi ha
qui es queda
bocabadat
amb esta originalitat

Sinó després
ve infelicitat
i mals pensaments
que fan a u malbé

Ella que estava
pol·linitzant,
fent una bona obra
a l’humanitat

Creia que
la fada
d’ell
s’enamoraria

De vegades
les coses
si són senzilles,
millor que millor

Al cor naix
un mal sentiment
que converteix
en mala a la gent

No és fàcil
tornar bé per mal,
en algun punt
s’ha de començar

I ha aconseguit
el contrari,
ser la riota
del veïnat

Està clar
que sempre estarà
el graciós
que es burlarà

I això no duu
a cap lloc
ser més amable
costa ben poc

Sinó acabarem
a pa i galtó
i ho farem
tot en un muntó
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PRESIDENT INFANTIL

LA NOSTRA FALLA

Hugo Ferrer Mulet
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H

ola! sóc Hugo i este any m’ha tocat representar a la falla com a president infantil, per a mi és tot un orgull ja que tenia moltes ganes.
Hem anat a un muntó d’actes i meu estic passant molt bé en companyia
d’Andrea, Zaida i Paco, encara ens queda el millor, la setmana fallera.
Tinc moltes ganes que apleguen les falles per a beure com planten el
nostre monument, poder tirar molts coets i encendre una mascletà.
Vos espere a tots en la nostra falla, perque ens ho passem molt bé.
Fins prompte!

FALLERA NAJOR INFANTIL

Andrea Galiana Gorris
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H

ola a tots, aquest any per a mi és un any especial, perquè podré representar a tots els xiquets i xiquetes de la meua falla, la falla Av 18 de Juliol.
Vinc d’una gran família fallera, en la que tots, excepte el meu pare, han
sigut representants, i jo que sóc la menudeta, tampoc podia fallar.
Sóc fallera des que vaig néixer, de fet, amb tan sols 21 dies de vida, els
meus pares em van vestir amb eixe vestit de valenciana que a mi tant
m’agrada lluir. No sols em visc de fallera, sinó que en tot vull participar,
playbacks, jocs, teatres, despertades..... perquè com ja he dit, sóc fallera
de cap a peus i com diu ma mare, per les meues venes corre sang fallera.
Aquest 2018 sempre el recordaré no sols per ser fallera major infantil,
sinó també perquè el compartiré amb la meua cosina Zaida i el meu
amic i company d’escola Hugo, i com no amb Paco. Sé que ens ho passarem molt bé. Des d’ací també voldria donar les gràcies als meus pares, iaios, tios, Rosendo, Gemma i a tots els que d’una forma o altra estan
fent que aquest any per a mi siga inoblidable.
I com no voldria convidar a tots els xiquets i xiquetes, tant fallers com
veïns, que vinguen a gaudir de tots els actes que per a nosaltres ens
preparen. Ja tan sols em queda dir que visquen les falles i visca la falla
Avinguda 18 de Juliol.

LA NOSTRA FALLA

Comissió Infantil
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LA NOSTRA FALLA

Artiste Rodasoques

LA NOSTRA FALLA

per Rebeca Pérez Ferrer

Mèxic
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Mèxic bonic i volgut
que la perfecció alcances,
per a nosaltres sempre has sigut,
un lloc ideal de vacances

De nit tots els gats són negres
encara que sempre hi ha algun diferent
amb compte quan arribi el vespre
no et fies, ix corrent.

Escenes de molts llargmetratges,
aquest cactus ha presenciat,
perquè Mèxic presumeix de paisatges
i és un bé molt apreciat.

Mescla de bellesa i tradició,
vertaderes obres d’art,
són un món a part
que capten totalment la nostra atenció.

Ritme tenen els seus paisans
com aquest amb el seu instrument,
que visquen els mexicans
i la seua música amb fonament.

Maquillatges importants
les catrines llueixen,
a la desfilada estan impressionants
quan el dia dels morts apareixen.

Cara de bona persona
en aquest monument apareix,
ja que ens hem centrat en aquesta zona
i té un lloc on es mereix.

Els vestits són molt apanyats
encara que tendeixen a la obscuritat,
treballats i ben dissenyats
engalanen a les dones, això és la veritat.

Quan vagis sol vés amb compte
que pot aparèixer la mala sort,
ix un gat negre de sobte
i et pega un esglai de mort.

Fins ací l’explicació del monument
esperem que vos haja ajudat,
esteu convidats a veure’l present
i m’agradaria que vos haguera agradat.
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SENTIMENT
PARTIT
Marc Sendra Andrés

L

a pregunta és, com es pot tenir el cor partit en
dues meitats? Us vaig a explicar com m’han atret
des de molt xicotet dues grans passions que hui
marquen la meua vida: les Falles i la Música.
Sóc faller fins i tot des d’abans de nàixer, però vaig
descobrir la Música amb molt pocs anys d’edat. Als
tres anys d’edat els meus pares ja em van apuntar a
classes de música, ells van veure en mi que posseïa
un gran ritme musical i a partir d’aquell moment vaig
decidir que el meu instrument seria la trompeta.
Les Falles han corregut per la meua sang des que tinc
ús de raó, és molt gran el sentiment valencià que tinc
per aquesta festa. M’agrada vestir-me de faller, visitar
l’asil, les despertades, la cavalcada del ninot i el que
més m’agrada és l’ofrena, aquest acte és molt emotiu
per a mi.

En aquest moment de la meua vida sóc faller, però
des de fa cinc anys també sóc membre d’una xaranga. Primer comencí en una xaranga anomenada “Ah!
jo que sé”, i des de fa tres anys cap ací sóc membre de
la xaranga “Destroy”. La Música ara per ara és la meua
vida, és el camí que vull seguir. La Música per a mi és
una forma de sentir la vida, cada melodia va lligada
a un sentiment, estat d’ànim, vivència, companyia, situació, lloc,… És simplement imprescindible.
També sóc membre de la banda juvenil del Centre
Professional de Música “Vicent Vera”, membre de la
banda de l’Ateneu Musical de Sueca, he sigut membre de la banda juvenil de “Les Províncies” l’any 2016, i
ara també he passat a formar part de “L’Ateneu’s Big
Band”.
Arribat a aquest punt, sent faller i “xaranguero” no vaig
poder decidir-me per una cosa o l’altra. I quina millor
forma que gaudir de la meua festa que participant
d’ella tocant les seues cançons més característiques
amb la meua xaranga. Puc acudir a tots els actes, des
de les despertades fins ben entrada la nit gaudisc de
tota la festa fallera.
La Música és molt important en les Falles i la connexió
entre música i falles és tan gran com l›amor que jo
compartisc per les dos. Així que sols puc dir que no hi
ha fi quant un sentiment és infinit, i més si el sentiment és doble.

David Mompó Riera

ALCOHOL I FESTA

COL·LABORACIONS 45

P

ensar en unes falles sense cassalla, ricardet, una
cervesa o un cubata és com anar a una mascletà i no olorar la pólvora o no sentir els masclets,
simplement pel fet, de tractar-se d’una substància
socialment acceptada. Però, no és menys cert, que
barrejar l’alcohol amb activitats com la conducció o
disparar coets, és molt perillós.
L’alcohol, és una droga considerada així per la Organització Mundial de la Salut, que immediatament
després del seu consum, ja té efectes sobre l’organisme i inhibeix progressivament funcions cerebrals,
afectant a l’autocontrol, amb eufòria que es confon
amb una falsa sensació estimulant.
De forma genèrica, és absorbit per l’aparell digestiu
on passa tot seguit al torrent sanguini on pot romandre fins a 18 hores, arribant a la màxima quota entre
les 30 i els 90 minuts posteriors a la ultima ingesta, on,
per mig del fetge, la orina o el suor, va eliminant-se
molt poc a poc a una mitjana de 0,2 mg/l per hora.
Lluny de parlar-ne de la vessant mèdica i efectes a
l’organisme, ens centrarem en com afecta el consum
a la conducció i les conseqüències legals, perquè ja
des dels anys trenta, existeixen evidències científiques que relacionen el risc d’accidents de trànsit i el
consum l’alcohol.
Actualment s’estima que al nostre país, al voltant del

20 % de la mortalitat s’atribueix a l’alcohol, directament relacionada en els accidents de trànsit, suposant quasi quatre milions de morts a l’any. Importants estudis realitzats, apunten que la implicació de
l’alcohol en els accidents és considerable, al enregistrar que entre el 40 i 80% de morts en accidents viaris, presenten alcoholèmies per dalt dels límits permesos.
En contra del que es creu popularment, el alcohol
resulta perillós per a la seguretat viària fins i tot en
taxes baixes, perquè el conductor o vianant no sol ser
conscient del perill i no adopta les precaucions necessàries, augmentant la seua tolerància al risc. Per
a una millor comprensió, observen la següent classificació:
Entre 0 y 0,25 mg/l; disminueixen reflexos, capacitat d’apreciar distàncies, trastorns motors, eufòria,
desinhibició i pertorbacions en la conducta. El risc
d’accident es multiplica per 3.
A partir de 0,40 fins a 0,75 mg/l; es manifesta la confusió, desorientació i no coordinació. Apareix el cansament, fatiga i es perd agudesa visual, el risc d’accident es multiplica per 9.
A partir de 0’75 mg/l; la intoxicació es plena i el risc
es multiplica per 15.

En alcoholèmies superiors a 1 mg/l, la confusió i la
incoordinació motora fan perdre la autonomia de la
marxa.
A partir de 1’5 mg/l, es produeix apatia i desestimulació, depressió del sistema nerviós central, i el coma
etíl·lic a partir dels 4-5 g/l i risc de mort.
Com hem vist, resulta més que evident, que l’alcohol
modifica les capacitat del conductor des del primer
glop o ingesta de alcohol. Tot i això, no es pot fixar
un nivell concret des d’on comença el deteriorament,
no és igual en tots, havent-se enregistrat casos d’influència fins i tot nivells de 0,1 mg/l, o siga, un parell
de gots de vi.
Feta aquesta introducció, la llei és taxativa pel que fa
a les quantitats permeses en la conducció; 0,25 mg/l
en aire espirat o 0,5 g/l en sang per a conductors experimentats i 0,15 mg/l en aire o 0,5 g/l en sang per a
conductors novells i professionals, tot i que existeix
una vessant europea per arribar a la taxa “0”, recordant aquella campanya televisiva del “si bebes no
conduzcas” de Steve Wonder.
Policialment hi ha dos formes de mesurar la quantitat d’alcohol present a l’organisme; amb aire espirat i
amb la prova de sang que sols serveix per a contrastar la primera referida. En un aparell digital, també
conegut com de mostreig i en cas de donar posi-
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tiu, amb el evidencial, aparell més exacte, controlat
anualment per d’institut de Metrologia, que constarà
de dos cicles de dos insuflacions cadascuna, per treure la mitjana, donant al sotmès un termini mínim de
10 min i màxim de 30 entre prova i prova per garantir
la seua validesa.
La llei, també indica quines són les persones obligades a sotmetre’s a la prova de detecció de alcohol en
l’organisme, per evitar cap arbitrarietat a criteri de
l’agent:
A usuaris de la via responsables d’un accident, fins i
tot vianants i ciclistes.
A conductors amb símptomes evidents d’estar baix
la influència de l’alcohol.
A qualsevol conductor responsable d’una infracció
prèvia.
A conductors en un control previ d’alcoholèmia.
Les conseqüències legals de sobrepassar els límits
establerts per a la conducció, les podem dividir en:
- Administratives; penades fins a 1000 € i la retirada
de fins a 6 punts del permís de conducció agreujant
el fet de ser reincident en el mateix any, graduant
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les quantitats des de 0,25 fins al 0,60 mg/l en aire espirat.
- Penals: Conduir baix la influència i en tot cas sempre que es superen els 0’60 mg/l, amb penes de
presó de 3 a 6 mesos o multa de 6 a 12 mesos, treballs
en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies, i la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors
de 1 a 4 anys!!!
Cal remarcar que si a més a més posa en perill la integritat de les persones per circular amb excés de velocitat desproporcionat, la alcoholèmia aniria unida a
eixe excés i s’agreujaria el fet, perdent el permís fins a
6 anys, no havent de recordar lo important que resulta el poder desplaçar-nos.
Des de aquestes línies, desaconsellem totalment
negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció o no
col·laborar amb la Policia en les seues tasques d’investigació ja que les sancions i les conseqüències penals poden arribar a ser molt quantioses.
Per tot allò, es recomana un consum moderat i responsable, recordant que junt a nosaltres, també gaudeixen les falles menuts dels qui som exemple, i en
tot cas, si es consumeix no s’ha de conduir per evitar
tindre que passar “un mal trago”.
Bones festes.

L’OFRENA
A

Aina Ferrer Ferrando

questa història la conta una xiqueta que és fallera des d’abans de nàixer, s’anomena Aina.
Ens contarà el perquè tots els anys el dia 19 de
març li porta un ramell de flors a la Mare de Déu de
Sales.
El 14 de febrer de 1361, el nostre suecà Andreu Sales,
llaurant la terra amb les seues mules, es trobà amb
una pedra tres vegades, a la tercera vegada les mules
s’agenollaren davant la pedra, en eixe moment Andreu es fixà en què hi havia un rostre en la pedra. Sí,
era el rostre de la Mare de Déu.
L’anomenaren patrona de Sueca, ficant-li el nom de
Sales, que és el cognom del llaurador Andreu.
Per això, quan arriba Sant Josep, les 16 comissions falleres de Sueca, EL Perelló i Mareny de Barraquetes,
es reuneixen per fer una ofrena de flors a la patrona
de Sueca, la Mare de Déu de Sales.
Les falleres lluixen les millors gales, posades de man-

tellina d’encaix, abraçant un ram de flors, desfilen
gracioses i elegants pels carrers de Sueca fins a l’encontre de la seua patrona.
Els fallers acompanyen darrere orgullosos de tanta
bellesa.
La música no deixa de sonar en tot moment.
Cada comissió va encapçalada pel seu estendard i
posa fi, una banda de música.
És un moment tan bonic l’ofrena de flors a la Mare de
Déu, que el cor dels suecans no para de bategar ple
d’emoció.
No sé si sabreu, però jo, sóc fallera de dues comissions, i sé de primera mà el que és l’ofrena de flors a la
Mare de Déu. Duc 12 anys portant-li un ramell, i veure
com entre totes les comissions vestim amb flors el
seu manto, és molt bonic!!
Es sent alegria, molta emoció i al mateix temps pena
perquè eixe dia és l’últim dia de les falles per a mi.
Però sé que un any passa de pressa, i a banda de divertir-me en les meues falles, tornaré a eixir un 19 de
març per a veure altra vegada tan bonica vestida de
flors a nostra patrona de Sueca, la MARE DE DÉU DE
SALES!
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COM
PASSAR LES
MILLORS
FALLES
Silvia Merino Vidal

E

ns preparem per a la nostra festa. La millor festa
del món... les Falles! Ja està quasi tot a punt per
començar: monuments, música, cercaviles, el
cau a punt... TOT.
Hem d’agafar forces i començar amb ganes. Però,
sense deixar de reflexionar i saber que hem de gaudir
de la festa amb coneixement.

Com podem passar les millors falles:
Recorda que el consum d’alcohol està prohibit per
als menors d’edat.
Si vas a beure, millor fer-ho amb moderació,
d’aquesta forma evitaràs no haver gaudit com cal
de les millors festes del món.

Hem de buscar:
Alteracions en la parla, en els reflexos, en caminar.
Alteracions de conducta que posen en risc la seua
vida.
Alteracions de la consciència.

Has de menjar bé, són moltes les hores de festa.
Que et semblen un bunyolets, un xocolate o un
bon esmorzar en el cau?

L’existència de marejos i vòmits.

Un consum abusiu porta a accidents, baralles,
conductes sexuals de risc, i el mal ús d’artefactes
pirotècnics. Per això si has begut guarda la moto,
el cotxe i els masclets.

Si el PACIENT ESTÀ CONSCIENT, contesta adequadament a les preguntes i no hi ha risc per alteració
de conducta:

Si no vols beure no ho faces.
Si has de beure, amb moderació!!
Però de vegades abusem de l’alcohol més del que
deguem i això comporta uns riscs.
Quan observem a alguna persona en estat inicial
d’eufòria o en estat més avançat d’embriaguesa, manifestat per un comportament confús o inclús la pèrdua de sensibilitat o consciència, hem d’auxiliar-la.

Accions que hem de dur a terme:

Assegure’s que és traslladat al seu domicili per una
persona responsable.

Si el PACIENT ESTÀ INCONSCIENT, és dir, no respon
a estímuls:
Vigilar la respiració
Posar a la persona en posició lateral de seguretat
per evitar que aquesta s’ofegue amb el seu propi
vòmit.
Cridar ràpidament al 112 i, en cap cas, abandonar
a la persona fins l’arribada del Servici d’Emergències, a què informarem de la seua evolució i com
hem actuat fins a eixe moment.
COSES QUE NO HEM DE FER
Donar menjar, beure o fumar

Evitar que es refrede. Abrigue’l. L’alcohol és un vasodilatador, que antagonitza la vasoconstricció,
que és el mecanisme que el cos té per a protegir-se del fred.

Abandonar a la víctima.

Mai donar menjar o beguda de cap tipus, ni tan
sols aigua, perquè el risc d›aspiració és alt i podria
entravessar-se.

Podem dvertir-nos però sense abusar.

Si et passes, t’ho perds.

KEEP CALM, mantinga’m la calma i siga’m uns
FALLERS RESPONSABLES.

PASSATEMPS

La Nostra Cuïna

PASSA
TEMPS

CALDERETA DE BE

Francisco Palacios Gimenez
INGREDIENTS
PER A 6 PERSONES
- be a tacs
(3 tacs per persona)
- 1 ceba
- 1 pimentó verd
- 1 pimentó roig
- 4 dents d’all
- 100 gr. d’ametla
- 2 nyores
- 2 llesques de pa sec
- 1 got de vi blanc
- orenga i romer
- 2 fulles de llorer
- pebre
- tomaca
- oli d´oliva i sal
- pimentó dolç
- aigua

PREPARACIÓ
En primer lloc es fa un sofregit, afegint oli i els alls, les ametles, les llesques de pa i
les nyores. Un volta daurat, es trau i es reserva per a després fer un picat amb morter.
Seguidament es sofrig el be a tacs, i després, la ceba i el pimentó roig i verd ben trossejat. Una volta tot sofregit, incorporem el vi blanc i ho deixem uns minuts perquè
s’evapore l’alcohol i afegim la tomaca trossejada. Es mou tot bé i afegim l’orenga i el
romer amb les fulles de llorer.
Després d’uns minuts de reposament, afegirem el pimentó dolç en pols (2 culleretes
de café) i procedim a afegir l’aigua fins a cobrir tota la carn per complet.
Després d’uns 30 minuts de cocció aproximadament, afegim el picat que hem preparat en primer lloc i es remou tot per deixar-ho coure 1 hora aproximada a foc lent.
Una vegada la cocció feta i les proves de sal corresponents, apaguem el foc i deixem
reposar uns 15 minuts.
Finalitzada la preparació, a la taula, al llit i al primer crit!
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Qui sòc?

Troba les 7 diferències

Il·lustracions de Verónica Riera

COL·LA
BORA
DORS

C/ Valencia, 14
46410 Sueca (Valencia)
961 703 137
info@chisu.es
www.chisu.es

