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SALUDA

Després d’un any més de treball per a la falla, estic molt satisfet de vore que tot va com cal.
Vull agrair a tota la comissió el bon comportament i bon fer de tots per aconseguir els objectius de la falla. En
especial, a totes les delegacions que en cada moment saben i fan tot el que els pertoca.
Com associació cultural s’està realitzant tot el que ens correspon, deixant el nostre local a diverses entitats
culturals que ens ho demanen. M’ompli de satisfacció el fet de vore el nombre de gent jove que està augmentant en la falla, que tenen un lloc on passar-ho bé i estar agust.
Esta joventut està participant en moltes de les activitats que proposa la Junta Local fallera, la qual pense que
realitza una gran llavor per a totes les comissions tant de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.
En aquests tres anys, he format part d’un grup de valents presidents que a banda de passar- ho d’allò més
bé, fem la nostra tasca el millor possible.
Com sempre, demane la comprensió del veïnat, al mateix temps que els done les gràcies per portar-se tan bé
amb nosaltres, sabent que de vegades, involuntàriament, podem crear inconvenients. Agraeix la col·laboració
del M.I. Ajuntament de Sueca, a la Junta Local fallera i policia local pel seu bon fer.
M’agradaria estar al nivell que tots esperen del meu càrrec, en especial de la fallera major Isabel Rubio Cuquerella, per poder gaudir tots junts d’un bon any faller.
Que visquen les falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes i la falla Avinguda 18 de Juliol!

SALUDA

FALLERA
MAJOR
Isabel
Rubio
Cuquerella

Benvolguts fallers i falleres de la nostra comissió, per a mi, i segur que per a tots vosaltres la millor falla, l’Avinguda 18 de Juliol. Enguany em dirigisc a vosaltres com a Fallera Major, si, m’ho he de repetir moltes vegades,
perquè encara no m’ho crec, per a mi és un somni, que s’ha fet realitat.
Després de molts anys, sent fallera d’aquesta comissió, any rere any, en veure cremar la falla, sempre desitjava a l’any següent ser la fallera major, i enguany l’he vist complir. Al costat de tots vosaltres, el nostre president
Paco Vidal i la meua família, ja estic vivint moments molt intensos i irrepetibles, i encara em queden uns quants,
que seran immillorables, com la visita de cortesia, on sé de bona tinta, que les meues amigues, ho passaran
en gran.
Gràcies a tota la comissió per les mostres d’estima que m’han donat i espere que tots se senten correspostos, perquè vull molt a aquesta comissió, a la qual considere com a part de la meua família. També donar-li les
gràcies a la meua família, que sense ser fallers, sempre estan al meu costat i en cap moment va dubtar en donar-me el suport i convéncer-me que fóra fallera major, moltíssimes gràcies perquè sense vosaltres no podria
vore aquest somni realitzar.
De manera especial vull donar-li les gràcies a Jordi, perquè sense en ell, no hauria sigut el mateix, gràcies per a
estar sempre al meu costat i per donar-me tot el teu suport en aquesta bogeria fallera, i que diré del meu xiquet
Pablo, que no puc sentir-me més orgullosa quan et veig vestit de faller, quan vas tocant amb el teu tambor amb
la xaranga o quan em dius “mami, quan anem a la falla?” Que si alguna cosa he intentat aquests cinc anys
que tens, és, transmetre’t el meu amor per les falles i espere que siga un sentiment que et dure per sempre.
A tots vosaltres, dir-vos que passarem unes falles increïbles i que junts gaudirem d’elles al màxim, perquè fer
falla costa molt de treball i esforç durant tot l’any i la recompensa ja està ací.
Que visquen les falles i que visca la nostra Falla, la falla Avinguda 18 de Juliol!
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Però hi ha
una diferencia,
l’intencionalitat
de la malifeta

Com Bob Esponja,
li han posat
a la Cangreburger
alguna cosa “addicional”

Hem d’unir
els nostres esforços
i aconseguir
nous avanços

Has de mostrar
un grapat de lesions
perquè
et prenguen seriosament

És veritat
que també existeix
la violencia de gènere
en sentit invers

No siga que posen
el hashtag #MeToo
a totes les
seues aparicions

Perquè este grup de ninots
tan grocs
són més panolis
que carreró

Sense adonar-se’n,
com a covards,
per a anular
la seua voluntat

No ens poden
maltractar
i com a robots
classificar

I si consideren, posar-te
una bona protecció,
no aquella que dure
fins que gires el cantó

Però les xifres
són molt clares,
normalment
són afectades les dones

La Marilyn
ja està preparada
encara que no
va massa pudorosa

Ni #MeToo
ni #MeTampoc
este es menja
sols els seus mocs

Van a l’abordatge
com a pirates
a la conquesta
de nous “paratges”

Per això Gary
mira estranyat,
el seu amo
està ben espentolat

Cada cas és diferent
necessitem
que es posen
en la nostra pell

Perquè en eixe
moment,
potser siga
massa tard

Com a escena final
de la pel·lícula
posarem un cartell
ben gran

Esta no coneix
el nou moviment
on les dones propugnen
el seu empoderament

Ja està bé
de callar i aguantar
cal denunciar
el que està passant

Després s’enfaden
si encara els dius
que no t’acompanyen
on vius

Aixina es creuen
prou superiors
omplin el pit
com si foren King-Kong

No és res
de l’altre món
demanar a personal
especialitzat

I acabes
anant a l’altre món
ixint a les notícies
després de l’agressió

Ni masclisme
ni feminisme
s’ha de respectar
tot ésser humà

Ensenyant
tanta carn
alguns diran
que està provocant

Moltes “Manades”
estan actuant
igual com els Minions
amb el cervell ahí baix

Normal que no
perquè alguns
van fumats
de peus a cap

Et tracten
com a una titella
fent del teu cos
una deixalla

Si eres maltractada
t’escolten
com si fores
un ésser no terrestre

Potser que
este escrit
també a alguns homes
vaja dirigit

Siga home, dona,
o, perquè no,
planta o animal…
tot ecosistema creat

La meca
del sèptim art
al món faller
també ha arribat

Però com Chaplin
és tan sofrit
ni a apropar-se a ella
s’atrevix

Un bon grapat
d’artistes
en Fallywood
un film rodaran
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Rebeca Pérez Ferrer

Tot món fantàstic
ha de tenir un malvat,
si no guanya, és un fàstic
i el bo acaba salvat.

Tot el que es prepara a casa
té d’additius la meitat,
posat la mà amb la massa
i veuràs que bo el que has cuinat.

Compte! Cuidem la natura.
És la que ens dona a menjar,
hem de tenir molta cura,
que la salut ens pot perjudicar.

En aquest cas està la bruixa,
sempre va maquinant,
en la granera baixa
i als xiquets se’ls acaba dinant.

La dolça vida,
com deia la cançó.
Compte amb el sucre i la seua mida
que una diabetis pot estar al cantó.

Cal recolzar les hortes ecològiques,
i utilitzar els típics espantaocells,
evitar modificacions genètiques,
ja ho deien els savis vells.

Hansel i Gretel sempre han rist
són la felicitat en persona,
una casa molt dolça han vist
però la bruixa es troba per la zona.

Tot té el seu equilibri.
A qui els agrada molt menjar,
cal començar fent exercic
i amb els amics quedar per a jugar.

Fins ací un resum de la falla,
on tota escena queda explicada,
a partir d’ací tot és palla,
i vos convide a veure-la plantada.

No sempre ens hem de fiar
per les bones aparences,
deixem-nos sempre guiar
pels majors en moltes experiències.

Amb sucre, mantega i farina,
podem fer una galeta molt gran,
ens la mengem tota sense quasi faena
només necessitarien un poc de fam.

Més d’una vegada ens han repetit
que la pastisseria industrial cal evitar,
val la pena menjar sà i divertit
i menjar bé de menuts, ens han d’educar.

Aquest arbre sembla ideal,
està ple de magdalenes
seria divertit si fora real,
i acabaríem amb les butxaques plenes.

RECOMPENSES

BUNYOL D’OR I
BRILLANTS AMB
FULLES DE LLORER
A LES FALLERES
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Julia Bernardo Ferrando
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març

2019

2 dissabte

Dinar al casal
Cavalcada del ninot
3 diumenge
Crida al Mareny de Barraquetes
		
Dinar al casal
		
Cavalcada del ninot infantil
8 divendres Repartida obsequi als cartons de la ba
		rriada
		
Plantà de la falla
		
Albaes al casal
		
Nit de remember
9 dissabte
Berenar Fallera Major
		
Inauguració del casal i ball
10 diumenge Repartida de llibrets per la barriada
		
Dinar al casal
15 divendres Jornada gastronòmica
16 dissabte
Despertà
		Esmorçar
		Dinar
		
Sopar al casal i ball
17 diumenge Despertà
		Esmorçar
		
Santa missa a l’Esglèssia Ntra. Sra. de
		
Fàtima
		
Passacarrer per la barriada
		

		
		
		
		

Dinar al casal
Visita a l’Asil d’Ancians
Sopar al casal i ball
18 dilluns
Despertà
		
Esmorçar
		
Passacarrer i mascletà a la plaça de
		l’Ajuntament
Dinar
		
Visita de cortesia
		
Sopar al casal i ball
19 dimarts
Despertà
		Esmorçar
		
Ofrena al Mestre Serrano i a Bernat i
		Baldoví
		
Mascletà de Sant Josep
		
Dinar al casal (lliure, cadascú el d’ell)
		
Ofrena a la Verge de Sales
		
Sopar al casal
		
Cremà del monument infantil
		
Cremà del monument major

2018 · 2019

octubre

2018

27 dissabte
novembre

Proclamació Fallera Major

2018

25 diumenge

Entrega de banda i cartell a la Fallera
		Major
desembre

2018

1 dissabte
gener

Presentació

2019

22 dimarts
febrer

Playbacks al C.C. Bernat i Baldoví

2019

2 dissabte
3 diumenge

Festa Jove
Dinar al casal

		
		

Lliurament de premis de playbakcs i jocs
JLF al Casal Multiusos
9 dissabte
Fallers d’honor
10 diumenge Crida
		
Dinar al casal
13 dimercres Sainet al C.C. Bernat i Baldoví
16 dissabte
Concurs de paelles al casal
17 diumenge Rally humorístic
		
Dinar al casal
		Jocs infantils
21 dijous
Exposició del ninot
22 divendres Lliurament de premis de sainet
23 dissabte Concurs de paelles de la JLF
24 diumenge Dia del xiquet
		
Dinar al casal
		Jocs infantils
		
Lliurament de bunyols d’or i brillants i
		espigues d’or
25-28		
Penjà de banderes per la barriada

dilluns
dijous		

23 dissabte

Festa fi d’exercici

QUE HEM FET AQUEST ANY?

que hem fet
aquest any?

QUE HEM FET AQUEST ANY?
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QUE HEM FET AQUEST ANY?

LA 18
CONTRA LA
VIOLÈNCIA
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FALLES AMB XOCOLATE

falles amb
xocolate

X

ocolate i falles sempre van de la mà. Amb
xocolatades o un bon got en les despertades. Sucat amb ensaïmades o bunyols.

Xocolate pur, amb llet, amb ametlles, en pols, en
tauleta... és un plaer per al paladar!
Cadascú a la seua manera, però són ben pocs els
que no els agrada.
Sabeu les propietats que té el xocolate? D’on prové? O com es prepara una bona tassa? Doncs ara
ho expliquem.

FALLES AMB XOCOLATE

/ Ester Pérez Ferrer

L’ORIGEN DEL CACAU I LA
LLEGENDA DE QUETZACOATL

L

a mitologia és un conjunt d’ històries i llegendes
d’una regió que es transmeten de generació en
generació i ens expliquen l’origen i la cultura d’una
civilització. La mitologia asteca, poble indígena de
Mèxic, és la que ens descobreix la llegenda de Quetzalcoatl, i la seua relació amb la planta del cacau.

Quetzacoatl, que significa la serp emplomallada, fou el Déu
que simbolitza la vida, la llum, la saviesa, la fertilitat, el coneixement, i considerat patró de vents i del dia. Aquest déu
va regalar l’arbre del cacau als homes, després d’haver-lo
agafat als déus.
Enfurismats per haver perdut el monopoli xocolater, els

déus el van castigar i desterrar a terres llunyanes. Però
abans d’anar-se’n va confiar a la seua dona un gran secret,
i els seus enemics sabent-ho, la van atacar amb l’esperança que els ho revelara, però ella mai ho va confessar, pel
que va ser assassinada.
La seua sang va regar la terra i d’ella van nàixer els arbres del
cacau, “el fruit del qual era, amarc com el sofriment que havia
patit per amor, fort com la virtut de la qual havia fet gala en
l’adversitat i lleugerament roja com la sang que havia vessat”.
Com molt bé conta la llegenda, els asteques foren els primers
a evidenciar l’existència del cacau i els que van començar a
cultivar-lo.

L’arbre del cacau rep el nom científic de Theobroma cacao L., és originari del tròpic, i creix en l’equador del globus,
doncs requereix humetat i molta calor per a viure, així com
recer d’arbres grans, donada la seua delicadesa.

d’un cultiu a xicoteta escala, ja que més del 90% de la producció mundial prové de xicotetes granges.

El cacau es produeix en països entre 10ºN i 10ºS de l’Equador. Segons l’Organització Mundial del cacau, es tracta

El “Criollo”. Va dominar el mercat fins a mitjans del segle
XVIII, però hui en dia sòls queden uns pocs arbres criolls purs.

Hi ha tres varietats de cacau:
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/ Ester Pérez Ferrer

El “Forastero”. És un grup gran que conté poblacions cultivades, semisalvatges i silvestres. El seu cultiu representa
prop del 80% de la producció mundial.

L’ARRIBADA DEL
XOCOLATE A ESPANYA

El “Trinitario”. Les poblacions Trinitaries provenen d’un encreuament entre “Criollo” i “Forastero”. La plantació va començar en Trinitat, es va estendre a Veneçuela i després a
Equador, Camerun, Samoa, Sri Lanka, Java i Papúa nueva
Guinea.
Els països considerats com a majors productors de cacau són, en Àfrica, Costa de Marfil, Camerun i Ghana; en
Amèrica, Brasil, Colòmbia, República Dominicana, Equador i Mèxic; i en Àsia i Oceania, Indonèsia, Malàisia i Papua-Nova Guinea.
Cada arbre produeix nombrosos fruits, que tenen forma
oval i són sorprenentment grans, ja que arriben fins a 20
cm de longitud. Una característica de l’arbre, és que les
flors és troben en el tronc de l’arbre.
Una vegada recollits els fruits es parteixen per la meitat per
a extraure la llavor que es torra, es mol i es converteix en
una pasta fina, que junt amb altres aliments s’elabora el
que tant ens agrada, el xocolate.

L

a història del xocolate va canviar el seu rumb quan
Cristòfol Colon arribà a Amèrica en 1492, per manament dels Reis Catòlics, però, en realitat van ser uns
quants anys després, en 1528, quan Hernán Cortés,
un navegant espanyol, va regressar a Espanya portant la
beguda del xocolate, o com en Amèrica l’anomenaven, xocoatl.
Hernán Cortés es va sorprendre, quan feia poc que havia
arribat a Amèrica, de què l’emperador Moctezuma prenia
diverses copes al dia d’una infusió, que segons afirmava,
tenia molts beneficis, entre ells assegurava que augmentava la resistència de l’organisme en situacions de sobreesforç.

El xocoatl era considerada com una beguda de Déus, ja
que eren els únics que es mereixien gaudir-la. Per a aconseguir aquesta beguda, el cacau es deixava assecar al sòl,
es torrava i es premsava fins a aconseguir una pasta, que
després junt amb aigua es convertia en xocolate.
Cortés va viatjar a Mèxic acompanyat per un monjo del
Monestir de Pedra, qui va enviar, des d’Amèrica al Monestir
la primera càrrega de xocolate. Alguns escrits afirmen, que
en els foguers del Monestir de Pedra fou dels primers llocs
on es va cuinar el xocolate.
Van ser aquests els primers a mesclar el cacau amb sucre,
vainilla, canella… i adequar-lo així al gust dels consumidors.
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Fou així com es va fer tan popular, primer en els nobles i
l’església i després entre el poble. Una vegada a Espanya,
es va difondre a la resta d’Europa, a França va arribar gràcies a la boda entre Ana d’Àustria i Lluís XIII.
Al llarg del temps, el xocolate ha tingut diverses transformacions. En un principi la beguda no va agradar molt, ja
que es tractava d’una infusió un poc amarga, per això va
haver de mesclar-se en altres aliments com el sucre, per
a fer-la més dolça. Una altra transformació que va sofrir
el xocolate va ser, passar de servir-lo gelat a calent, ja

que en Amèrica es bevia gelat. Una altra alteració del xocolate, va tenir més a veure amb la forma, ja que fins al
segle XX el cacau es prenia sols com a beguda i avui en
dia, rep altre formes sòlides, inclús s’utilitza d’altra manera, com per exemple, com a tractament de la pell en
teràpies.
Avui en dia el xocolate és ben rebut en la gastronomia espanyola i hi ha moltes receptes que giren en volta
a aquest aliment de Déus. Tant calent com gelat, begut
com menjat, a qui no li agrada el xocolate?

/ Marina Melero Comes

LA FAMILIA COMES,
UNA FAMILIA DE TRADICIÓ

L

a família Comes és una família de tradició, que
arranca en Torrent on hi havia molts costums xocolaters. La primera generació de xocolaters en la
família Comes, fou Pedro Comes Chulià veí de Torrent, que s’inicià en la professió, gràcies al seu oncle, com
que no va tenir descendència, va ser a ell qui li va ensenyar
tot allò que sabia i va fer que este fora qui començara amb
la tradició i que l’elaboració del xocolate perdurara amb el
temps.
Al casar-se amb Luisa Andreu Mora, també veïna de Torrent passaren a viure a Sueca, on muntaren el seu primer
negoci. Pedro i Luisa van tindre cinc fills, Bernardo, Carmen,
Anita, Salvadora i Pedro, sent el fill major Bernardo, qui va
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continuar amb la pràctica.
Bernardo va contraure núpcies amb María Matoses Espert,
d’aquest matrimoni va sorgir Encarna Comes Matoses. Encarna en casar-se amb Pedro Melero Pastor van tindre tres
fills, Pere Josep, Guillermo i Marina, qui duen actualment el
negoci xocolater.
La fàbrica en un primer moment estava situada al carrer
Pou, després va passar al carrer Sequial, al carrer Vall, fins
a arribar al carrer Sant Josep, primer al número 2 i al 29,
actualment.

Pel que fa a la forma d’elaborar el xocolate, ha canviat notablement, ja que abans es treballava amb el “metate”, pedra
precolombina en forma de cadireta on es treballaven les
llavors, després passà a elaborar-se amb una màquina de
tracció animal, una “amassadora-emulsionadora”.
Hui en dia es treballa amb maquinària elèctrica. De qualsevol forma, el que es pretén és mesclar els ingredients amb
l’ajuda de calor, fins que es forma una massa homogènia.
El format més tradicional i al que més estima es té, és el
bollet, entés com a la barreta cilíndrica que s’aconsegueix

gràcies a la fricció amb un paper d’estrassa. Encara que
també s’elaboren d’altres formes com les tauletes o xocolate en pols.
La idea del museu va sorgir d’un viatge a Castella i Lleó on
la família va visitar el primer museu de xocolate d’Espanya
a Astorga.
Allí veren la possibilitat d’incorporar un xicotet museu al
costat de l’obrador que tenien a casa, perquè tota aquella persona que volguera visitar-los podrien veure fins i tot
la maquinària que utilitzaven els seus avant passats i fora

com un viatge per totes les generacions xocolateres de la
família Comes.
Així que unit a la fàbrica trobem el museu, un lloc amb una
arquitectura característica on s’engloba tradició i modernisme d’un art com és l’elaboració del xocolate, i punt de
referència turística, on s’explica d’on prové, com s’elabora i
la diversitat de formes en què podem trobar aquesta preada delícia.
Així continua elaborant-se el xocolate a Sueca, i esperem
que per molts anys més.

FALLES AMB XOCOLATE

/ Silvia Merino Vidal

EL PODER DEL XOCOLATE

D

ades revelen el gust mundial per aquest producte
i no és difícil saber per què. El seu consum resulta una experiència plaent real. La raó per la què
menjar xocolate sempre ens pareix una bona opció (inclòs sentim que ho necessitem) la trobem en la serotonina i la dopamina, dues substàncies que es troben en el
nostre cervell i què ens fa sentir plaer i eufòria.
La teobromina és un dels components principals del xocolate i és la que ens proporciona plaer. És un fenomen
químic: la serotonina del nostre organisme disminueix i el
cos ens demana ingerir aliments que la reposen, com el xocolate. I a més, és estimulant per la xicoteta quantitat de
cafeïna que conté.
També en els últims anys hi han eixit nombroses investigacions que demostren les seues propietats com aliment

beneficiós per a la salut del cor.
Uns científics Alemanys van publicar (European Heart
Journal) que el consum de quantitats baixes de xocolate produeix nivells inferiors de pressió arterial, cosa
que es relaciona amb un menor risc de patir malalties cardiovasculars. A causa de l’alta concentració
de flavonoides presents en la composició química del
xocolate.
Però estudis sobre els efectes positius del consum del xocolate coincideixen en dos aspectes bàsics:
La qualitat No tot el xocolate és igual de bo. Com major
siga el contingut de cacau, molt més saludable. El processat sol dur un alt contingut de grasses saturades i sucre,
que redueixen les propietats beneficioses del cacau.

La quantitat Els nutricionistes recomanen el consum de
xocolate en xicotetes porcions. No existeix, un consens
sobre la quantitat optima a consumir. No val menjar-se la
tauleta sencera!

Quins altres beneficis té el xocolate amarg,
amb un alt contingut amb cacau?
És ric en magnesi, per tant és un aliment ideal per a esportistes perquè provoca un enfortiment muscular i un aport
energètic que afavoreix l’activitat física.
També conté més antioxidants que la fruita, açò fa que
retarde l’envelliment, que tinga un poder antiinflamatori i
ajude a millorar la memòria.
Redueix el colesterol, perquè el cacau conté un alt percentatge en àcid oleic que disminueix el colesterol mal i
puja el bo.
No provoca acne (diversos estudis ho demostren).
És ric en ferro.

Protegeix la pell del sol, gràcies als flavonoides que conté,
que milloren el fluix sanguini de la pell.

Però, com elegir un bon xocolate?
Que el percentatge de cacau siga superior al 70% (quan
més percentatge de cacau, menys sucre contindrà).
Que siga amarg (el paladar és capaç d’adaptar-se).
Que tinga el menor contingut de llet i additius possibles.
Cal aclarir que els beneficis del cacau no resulten tan profitosos per a l’organisme sino s’acompanyen d’unes pautes
saludables d’alimentació equilibrada i activitat física habitual. I per descomptat, s’ha de consumir de forma moderada i que aquelles persones que tenen contraindicada
la ingesta de xocolate per algun motiu han de seguir sempre la prescripció del seu metge.

Menja sa, fes exercici i dóna’t el gust d’assaborir una unça de xocolate per a “endolcir-te”.
Com més negre millor!
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/ Mª Amparo Albelda Bernardo

ÉS TAN PERILLÓS EL
XOCOLATE PER A LES
DENTS? POT SER QUE NO...

L

a càries dental és una enfermetat multifactorial que
ocorre degut a la confluència de quatre factors importants: microorganismes, substrat, hoste i temps.
Els microorganismes responsables de la conversió
de la sacarosa en àcid làctic com el Streptococcus mutans i el Lactobacillus, colonitzadors de la cavitat oral, són
considerats iniciadors de la càries.
En concret, el substrat serien els carbohidrats, els quals
són descomposats pels microorganismes, creant aquest
procés metabòlic un àcid orgànic. La formació d’aquest

àcid provoca una baixada del pH i un augment de ions hidroxil. Si aquest procés, anomenat desmineralització, es
manté en el temps, es fa malbé l’estructura de l’esmalt. No
obstant, si algun d’estos factors és eliminat o es redueix,
pot minvar la prevalència de càries dental.
Sens dubte, els sucres són la causa més important d’esta enfermetat. El consum freqüent de carbohidrats entre
menjars sense raspallar-se posteriorment les dents no
pot ser menyspreat. Malauradament, el xocolate, aliment
molt apreciat pels més menuts, és una font prou important

d’aliment per als microorganismes cariogènics (capaços
de produir càries). Però podriem trobar alternatives o algun
efecte beneficiós de consumir el mateix? Doncs la veritat
és que sí.
Dins del camp dels especialistes en l’el·laboració de xocolate, un suís anomenat Barry Callebaut ha desenvolupat
uns mini-bombons, de 8,5 grams, que no són perjudicials
per a les dents. Açò és possible gràcies a la isomaltulosa,
un carbohidrat natural i que també està present en la mel.
Encara que fisiològicament és definit com “sucre”, no és
perjudicial per a les dents.
A més, hi ha un altre avantatge: la isomaltulosa es metabolitza per complet i no té cap efecte laxant. I ara ens preguntarem: on podem trobar estos bombonets?. Ací ve el
problema: ens eixirien un poc cars, ja que hem de viatjar
a Alemanya per a comprar-los…aixina que crec que esta
opció l’haurem de descartar.
Però no ens desanimem, no són tot males notícies. Un dels
components del xocolate (deixant de banda els sucres refinats) és la cocoa i sembla que té propietats anticariogèniques (que no produirien caries) gràcies a la teobromina, el
major component de la corfa del xocolate. De forma natural,
la corfa de la cocoa conté aproximadament entre 1-4% de

teobromina i la cocoa en pols té entre 1.2-2.4%.
La corfa de la cocoa actuaria de dos formes: una mostrant activitat antiglucosiltransferasa i altra mostrant activitat antibacteriana. Respecte a esta última, interrompria
l’adhesió bacteriana a les dents i, per tant, disminuiria el
creixement bacterià. Estudis recents han demostrat la gran
efectivitat en la reducció de la població de Streptococcus
mutans i de l’acumulació de placa dental quan són utilitzats en forma de col·lutori en xiquets.
Encara que no s’han observat efectes secundaris, la queixa
més comuna dels menuts va ser degut al sabor amarg del
colutori. En la mateixa línia, s’està investigant la incorporació de teobromina a xicles, begudes, pasta dental, etc. per
a previndre la càries.
Aixina que no perdem l’esperança, tal volta en un futur
no molt llunyà podrem disposar d’una altra eina per a fer
front a la càries i aixina evitar que ens tremole la butxaca
en cada visita al dentista. Mentrestant, l’únic que podem
fer és raspallar-nos les dents 3 vegades al dia (sobretot de
nit), emprar seda dental, evitar picar entre hores i abusar de
dolços i refrescos i visitar el dentista almenys una vegada
a l’any. Recordeu: millor fer-se un empast que llevar-se una
dent!
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/ Ester Pérez Ferrer

XOCOLATE
A LA TASSA

A

qui no li abelleix una tassa de xocolate
ben calentet? Sobretot en falles, en la
despertà o per a berenar, fins i tot després d’un ball ben intens.

Sol o acompanyat de bunyols o xurros, es converteix en un moment únic.
De xiquets a grans, ningú perd l’ocasió de fer-se un
bon xocolate a falles.

Per a poder cuinar-lo només hem de seguir
aquests passos:
Primer, hem de calfar 200 ml d’aigua o llet (a gust
del consumidor) en un casset, a foc mitjà o alt, fins
que estiga ben calent.
Després afegirem dues cullerades soperes de xocolate en pols i remourem amb una cullera de fusta, fins que estiga a punt de bullir.
Normalment el xocolate en pols ja porta afegit el
sucre, per tant, no caldrà posar-ne més.
Bé, ara ja tenim prepara’t el xocolate a la tassa,
ideal per a calfar el cos el dia 19 de març.

A gaudir!

/ Rebeca Pérez Ferrer

BUNYOLS:
SUCRE
VS
XOCOLATE

E

ls bunyols s’han convertit en tot un símbol que
està present per tot arreu del món faller. El podem
trobar tant a les insígnies més preades la junta
central fallera o en forma de dolç fet amb aigua,
rent, farina i carabassa passat per oli, a les taules dels caus
fallers que a l'acabar de sopar o dinar acompanyen al café.
I per descomptat per començar el dia amb un bon bunyol
a la despertà.

Però ara voldria plantejar una pregunta. Vosaltres que preferiu? Hi ha diverses formes d’assaborir un bon bunyol:
Bunyol amb sucre
Modalitat senzilla: sucar només una vegada amb sucre
abans de menjar-te’l.
Modalitat llèpol: sucar abans i després de cada mos fins
l’últim tros que et llepes fins els dits.
Bunyol amb xocolate
Modalitat piscina: sucar directament el bunyol amb el got
amb la corresponent xorrera com cal.
Modalitat Spa: en aquest cas es faria el bunyol a trossos
com unes autèntiques “sopetes” i es pescarien en la cullera.
Sempre hi ha el que li agraden els bunyols a pèl, directament del plat a la boca sense passar per cap lloc.
Totes aquestes modalitats bunyoleres són dignes d’un
bon faller, ja que amb una bona carabassa, l’oli ben calent i
molta estima poden eixir grans obres d’art i gaudir-les tots
a una al voltant d’una bona tertúlia.

col·labo
racions
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/Ester Pérez Ferrer

ELS CARRERS DE LA
NOSTRA BARRIADA
CARRER

V

ESCULTOR BELTRÀN

icent Beltran Grimal va nàixer en Sueca el 12 de març de 1896. Va
estudiar en l’Escola d’Artesans, i en 1911 va ingressar en l’Escola
Superior de Belles Arts de Sant Carles de València, on posteriorment seria acadèmic. Sis anys després va rebre la Medalla Nacional d’Escultura amb la seua obra “Enyorança”. En 1922 va marxar a Roma
per a continuar els seus estudis durant 5 anys, després es va instal·lar a
València on treballà amb dues escultures per a la façana de l’Ajuntament
que representen la fortalesa i la temprança. En 1930 va guanyar la primera
medalla d’or de l’Exposició Nacional d’Escultura per la seua obra “Aurora”.
Tres anys més tard guanyaria el concurs Nacional d’Escultura amb l’obra
“Al·legoria de la Música”. Les seues obres les realitzava principalment en
fusta, bronze, marbre i pedra. Va morir a València el 23 de maig de 1963.

/ José Miguel Fandos Hoyos

ZAIDA I ANDREA, FALLERES
MAJORS DE SUECA,
CASUALITAT O DESTÍ?

A

quest article, no vol més que engrandir a la nostra falla, ja que el que ens ha passat aquest
any, és molt difícil que torne a passar, i en el
temps recordarem i valorarem aquest fet tan

important.

una gran satisfacció i una gran il·lusió, que des del primer
dia de ser elegida ha començat a dur en la seua elegància
i saber estar per totes parts de la comunitat valenciana,
sabent deixar ben alt el nom del nostre poble, i també el de
la nostra falla.

Des de feia més de tres dècades, que en el poble de Sueca,
no hi havia Fallera Major Infantil, i els astres es van aliar un
17 de maig del 2018, per a què la representant aquest any
del poble, siga la nostra fallereta Andrea Galiana Gorris, que
després de ser Fallera Major Infantil de la falla, es va comboiar per a presentar-se a l’elecció, on va ser ella, l’escollida,

Però, a més a més, 5 minuts després, que gran coincidència que la Fallera Major de Sueca elegida, va ser Zaida Fandos Gorris, la nostra Fallera Major del 2018, que nit més màgica es va viure en casa dels seus familiars: plors, alegria,
il·lusió, responsabilitat, orgull, incredulitat, tot això es va viure
davant un ordinador, seguint l’elecció fins que es van suc-
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nitat, que al costat de Sueca formen un grup molt important i són convidades a moltíssims llocs, on fa tan sols
uns mesos seria impensable que hagueren pogut estar.
Començaren a l’endemà mateix de l’elecció on Andrea va
haver d’anar fins a Alacant, per acompanyar amb la seua
presència en la presentació de la bellesa del foc d’Alacant,
acte que també va estar Zaida al dia següent, i que després desfilaren pels carrers d’Alacant en l’ofrena acompanyant a, entre altres a la FM de València i a la Bellea del
foc d’Alacant.
ceir les dues telefonades en directe, per a informar que havien sigut elegides, FFMM de Sueca, el Perelló i el mareny
de barraquetes, i en cosa de 5 minuts, estaven en casa la
senyora alcaldessa, acompanyada per la JLF de Sueca, els
delegats de JLF de València, i molta gent fallera, presidents,
falleres majors, amics… Molta gent es va presentar a casa, i
ens va inundar d’alegria i des d’eixe mateix moment que les
dues FFMM de Sueca, començaren a viure aquest somni
que és molt gran.
Està sent un any molt emotiu, amb un no parar d’actes, ja que la JLF de Sueca, està treballant de valent, i per
això està rodejada de les grans juntes locals de la comu-

És molt bonic, veure com et conviden a llocs molt distants,
i gaudir d’ofrenes en Alacant, en Dénia, en les carrosses i
la presentació, en Borriana, també en la batalla de confeti,
en presentacions de Torrent, Sagunt, Elda, Algemesí, Carlet,
en infinitat d’actes i fins i tot en l’exaltació de la mateixa FM
de València, tot un luxe, que a més a més, a estat en Sueca més d’una vegada aquest any.
La JLF de Sueca està treballant de valent, i això demostra
la infinitat d’actes que són requerides les FFMM de Sueca,
tant al poble, com a diferents poblacions, on són molt ben
rebudes, i és ací on et dónes compte de la importància que
està agafant Sueca a nivell faller, per això mateix ens hem
de sentir orgullosos, que les FFMM de Sueca, el Perelló i

el Mareny de Barraquetes, siguen falleres de la nostra falla, que passegen el nom de la nostra falla per tot arreu, no
som una falla que aporte moltes falleres a la cort de la fallera major del poble, ni tampoc, a falleres que acaben sent
falleres majors de Sueca, tan sols, Lara Bartolomé i Eila Colomar han tingut el privilegi de poder sentir això quan representes al teu poble.
Que gran moment, va ser el viscut en la presentació de la
nostra falla, quan en el moment de pujar a l’escenari, representant al poble com a les màximes representants del món
faller, es posa tot el públic en peu per a rebre a les nostres
falleres, i amb una sonora ovació van ser rebudes pel president i la Fallera Major de la nostra comissió, un moment
molt emotiu i molt bonic. Moments com aquest engrandeix
a la nostra falla.
Esperem que no siga l’última volta que aquesta falla té l’honor de tindre entre les seues falleres a la màxima representant del poble.
Enhorabona a la Falla Avinguda 18 de Juliol, per tindre entre les seues falleres, a les FFMM de Sueca, i enhorabona
a Zaida i Andrea per representar tan bé a la nostra falla,
i aquest any al nostre poble, gaudiu d’aquest any, ja que
serà un any molt gran i que no oblidareu mai en la vida.

/Rebeca Pérez Ferrer

QUI SÓC?

Sou capaços d’ endevinar qui és aquest/a faller/a?
Amb aquestes pistes de ben segur que ho sabreu...
o no

1
2
3
4
5
6

No falla a cap acte de la falla.
Va ser dues vegades fallera major.
En setembre celebrem el seu aniversari al casal i ella
s’enrecorda de les dades dels nostres aniversaris.
Als playbacks ha interpretat des de Concha Piquer,
Raffaella Carrà o Mary Poppins.
Als balls no pot parar de ballar i té un acompanyant molt
especial, el seu pare.
Li agrada molt les manualitats com pintar camisetes.

guia
comercial
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