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Ramón Marí Vila
Alcalde d’Albal i President nat de la Junta Local Fallera

Benvolguts fallers i veïnat,

Fa dos anys que les Falles del nostre poble es 
troben confinades. Des de l’inici de la pandèmia, 
el Govern local que presidisc ha mantingut una 
actitud responsable davant la crisi sanitària, con-
siderant que la salut del veïnat era una prioritat. 
En moltes ocasions les decisions han sigut dures, 
han estat acompanyades de restriccions i, per 
tant, impopulars, però hem comptat amb la soli-
daritat del món faller, per estos gestos empàtics 
vull donar-vos les gràcies.

Ens trobem immersos a les portes dels dies 
grans de la festa josefina, treballem durant 
setmanes des de la prudència i l’expectativa 
de poder tornar a la normalitat i de disfrutar 
de l’alegria que l’envolta i caracteritza, amb 
somriures amagats sota les mascaretes, però 
amb l’optimisme d’estar celebrant per fi les 
Falles.

Són infinites les ganes de vore el colorit de 
la indumentària valenciana, de tornar a ocupar 
els carrers amb les carpes, els monuments i els 
passacarrers, d’escoltar la xicalla de les comis-

sions, la música de banda i les xarangues, de 
vore els focs artificials i olorar-los, de vestir els 
blasons, de respirar novament l’aire de març i 
amb l’esperança d’un Sant Josep que arribe per 
a cremar les pors i convertir en cendra les incer-
teses.

Teniem moltes ganes de vore disfrutar els 
fallers i el veïnat, units per la devoció, el sacrifici, 
el respecte i l’amor a la cultura josefina. D’esta 
manera, des de la responsabilitat i supeditant 
el programa de la festa a la situació sanitària, 
desitgem l’arribada de la millor festa del món; de 
les Falles, que sanaran les nostres ments i con-
tribuiran a la cura dels sectors econòmics que 
sobreviuen gràcies a elles: la gastronomia, els 
artistes, els indumentaristes, els floristes, l’oci i la 
pirotècnica.

És un orgull ser alcalde i el president nat de la 
Junta Local Fallera d’Albal, en estos dies més que 
mai, procurant amb vosaltres que no s’apague 
la flama, mantenint el suport moral i econòmic 
a les set comissions i a la Junta Local Fallera, a 
la qual acabem de dotar d’un casal municipal 
per a les seues reunions. No hi ha major satis-
facció que vore la gent disfrutant i em complau 
veient-la emocionada pels sentiments que evoca 
l’amor a les nostres tradicions. Res més bonic 
que remar junts, fent força i demanant a la vida 
que ens permeta tornar a riure, a ballar, a ofrenar 
i a plorar per l’emoció dels premis, de l’Ofrena, 
de la cercavila, del fum de les paelles i bunyols o 
per poder abraçar la festa.

Les flames que encendrem durant les Falles 
de 2022 estan plenes de simbolisme, amb un 
record implícit a totes les persones que no han 
pogut superar el coronavirus, cremarem els 
monuments i ressorgirem amb força confiant en 
un futur millor.

Deia Fuster: “Entre el bé i el mal podríem 
aspirar a l’alegria”. Aspirem que temps millors 
venen, aspirem l’alegria de viure les Falles i a 
conviure responsablement amb la festa.

Tornen les Falles! Esta festa mai 
se n’ha anat, perquè la flama 
de l’esperit faller és incapaç 
d’extingir-se.
Torna la nostra beneïda festa, 
que s’alça de les seues cendres 
como la llegenda del Fènix, i 
finalitza una letargia que ens 
ha mantingut a l’espera de 
celebrar les tradicions valen-
cianes que tant ens estimem. 
Ha passat un temps de 
prudència en què ha dominat 
la resiliència i el saber estar de 
fallers i falleres, que seguixen 
i seguiran demostrant-nos el 
seu caràcter lluitador, coopera-
tiu i solidari.
Vos faig arribar estes paraules, 
no sols per a agrair-vos la 
vostra paciència i col·laboració 
amb una crisi que ha tocat les 
portes de cadascuna de les 
nostres llars, sinó també per 
a encoratjar-vos a propagar 

l’alegria i la llum pròpia de les 
Falles, que tanta falta ens fa 
després d’anys protagonitzats 
per la confusió i la incertesa.
Falleres i fallers, ha arribat el 
moment de traure la pólvora, 
encendre la metxa i que 
ressone l’esclat de la piro-
tècnia. Pintar els nostres 
carrers, omplir-los de flors i 
sorprendre’ns amb l’enginy 
dels nostres artistes. Ha de 
tornar l’emoció i la germanor, 
amenitzats a ritme de tabal i 
dolçaina.
És hora de tornar a la tradició 
que ens representa al voltant 
del món, com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. 
Una festa que enguany portarà 
per bandera la responsabilitat, 
per totes i tots.
Units per un mateix sentiment, 
ja podem anunciar-ho: Albal, 
tornem. Tornen les Falles!

Sergio Burguet López
Regidor de Festes 

L’alegria de reviure unes festes úniques La flama continua viva i encesa
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El món faller ha tornat 
amb força i abrigat pel con-
sistori que, un any més col.
labora econòmicament amb 
la Junta Local Fallera (JLF) i les 
set comissions, per al desen-
volupament i promoció de les 
tradicionals festes josefines al 
municipi. La consignació és de 

13.000 euros està replegada en 
el conveni de col·laboració que 
van firmar abans de les festes 
josefines l’alcalde Ramón Marí i 
el president de JLF, un acte que 
va comptar amb la presència 
del regidor de Festes Sergio 
Burguet.

 La partida pressupostària és de 13.000 euros 
este exercici

L’Ajuntament renova el conveni 
amb la Junta Local Fallera

- Tornem! -

Amb el lema “Tornem” Albal 
va obrir els actes fallers de 
l’exercici 2022-23, tot i que el 
tret d’eixida oficial va ser amb 
la Crida Fallera de 2002 que 
va tindre lloc el dissabte 26 
de febrer. Juntament amb la 
Junta Local Fallera (JLF) i els 
presidents de les set comis-
sions, el dijous 24 de febrer es 
va celebrar l’acte de presenta-
ción del cartell anunciador de 
les festes josefines. 

Va comptar com a escenari, 
la nova seu, que l’Ajuntament 
ha possibilitat a la JLF per a 
les seues reunions i el desen-
volupament de les seues 
activitats, ubicada dalt dels 
antics estudis de Ràdio Sol, 

El lema de les Falles 
postpandèmia és “Tornem”

El cartell 
anunciador de 
les Falles de 2022 
subratlla l’alegria 
de tornar a 
celebrar una festa 
confinada per la 
COVID-19, que 
posa en valor el 
paper de les dones 
valencianes i obra 
del dissenyador 
Quique Chofre de 
R’Creat

Govern Local i personal 
tècnic coordinen la seguretat

Un any més, la Junta de 
Seguretat Local de les Falles 
coordina amb el personal 
tècnic tots els actes que 
tindran lloc durant la Setmana 
Gran de les Falles de 2022. 
L’objectiu és garantir la 
seguretat i que tot estiga ben 

organitzat per al correcte des-
envolupament de la festa. El 
Govern presidit per Ramón 
Marí agraix el treball de tots els 
departaments municipals que 
treballen estos dies de valent 
mentre la gent està de festa 
per garantir l’èxit.

al carrer Doctor Fleming, 
19. L’esdeveniment va estar 
presidit per l’alcalde Ramón 
Mari i el regidor de Festes, 
Sergio Burguet amb les Falleres 
Majors; Rosana Galán, Gabriela 
Martínez i el president de JLF, 
Ismael Pons.

El cartell anunciador de les 
Falles de 2002 subratlla l’alegria 

de tornar a celebrar una festa 
que ha estat confinada més 
de 700 dies, per la COVID-19, 
que posa en valor el paper de 
les dones valencianes, amb 
un colorit que convida a la 
diversió i l’harmonia, obra del 
dissenyador de Tavernes de la 
Valldigna, Quique Chofre de 
l’estudi R’Creat.
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Engraci Bataller
Rector d’Albal

Queridas Comisiones falleras 
de Albal:

Permitidme que este año 
me dirija de una manera muy 
especial a vosotras.

En primer lugar, para felici-
taros por vuestra perseveran-
cia, que merito tenemos las 
personas y las asociaciones 
cuando ante las dificultades 
de la vida somos perseveran-
tes. La perseverancia nos hace 
grandes y demuestra nuestra 
valía, pues es en las dificulta-
des de la vida cuando se pone 
a prueba nuestra palabra.

Sé y me consta, el gran 
esfuerzo que habéis tenido 
que hacer en este tiempo 
de pandemia, habéis tenido 
que tomar decisiones impor-
tantes y nada gratas, habéis 
tenido que tirar del carro 
cuando este estaba atascado, 
os habéis tenido que reinven-
tar, habéis soltado alguna que 
otra lagrima…y muchas cosas 
más que solo vosotros sabéis. 
Pero al final parece que todo 
esfuerzo y sacrificio tiene su 
recompensa. 

¡Ánimo, valientes, continuad 
demostrando al mundo entero, 

porque las Fallas son PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD!

A los valencianos nunca se 
nos ha regalado nada, somos 
un pueblo de tierra seca que 
gracias al ingenio y a la cons-
tancia, hemos sabido hacer 
florecer el azahar en primavera, 
somos únicos.

En segundo lugar, quisiera 
agradeceros vuestra vincu-
lación a las parroquias de 
Albal, somos un matrimonio 
muy bien avenido, gracias 
por vuestra presencia en las 
celebraciones a las cuales se 
os invita y asistís siempre con 
respeto y silencio, gracias por 
vuestro saber estar. No hace 
falta que lo diga, la parroquia 
es vuestra casa, siempre seréis 
muy bienvenidos.

Termino felicitando a Ismael, 
presidente de Junta Local 
Fallera y a las máximas repre-
sentantes falleras, Rosana y 
Gabriela, a fuerza de vernos 
tanto nos hemos cogido 
cariño.

Un abrazo fuerte a todas las 
comisiones falleras de Albal, 
os deseo todo lo mejor. Bones 
Festes.

Ofrena floral a la Mare de 
Déu dels Desemparats 

 Com mana el protocol faller 
d’Albal, una vegada acaba 
l’acte de la Crida, les Falleres 
Majors d’Albal i les set comis-
sions desfilen fins l’església 
Mare de Déu dels Àngels per 
realitzar una ofrena floral a la 
Verge dels Desemparats. A 
les portes de la parròquia els 

esperava el seu pàrroc Engraci 
Bataller, que va obrir els braços 
a un col·lectiu que no va poder 
amagar l’emoció de tornar a 
estar vivint els dies feliços que 
han somniat durant dos anys.  

Les Falleres Majors; Rosana 
Galán i Gabriela Martínez, 
davant la imatge de la Verge 

van pregar per uns dies 
complets, de convivència 
i de pau, mostrant al món 
l’ADN d’Albal i amb la mirada 
solidària cap al poble ucraïnés 
que estos dies viu una guerra 
injusta i amb la qual el poble 
albalenc s’ha bolcat aportant 
medicaments, roba i menjar. 
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Engraci Bataller
Rector d’Albal El ressorgir de la Festa amb la Crida de 2022

 A tres veus es va encendre la 
flama de la festa fallera a Albal 
en l’acte oficial de la Crida 2022 
protagonitzada per les Falleres 
Majors; Rosana Galán i Gabriela 
Martínez, juntament amb 
l’alcalde Ramón Marí. Tot i que 
repetien experiència, perquè 
en 2020 encara van tindre 
oportunitat d’eixir al balcó i 
oferir els seus discursos, sense 
imaginar que la COVID-19 
canviaria tots els plans i les 
il·lusions.  Dissabte 26 de febrer 
feien el tret d’eixida a 20 dies 
festius, a dies de germanor, 
alegria i complicitat, la que 
elles observaren altre any, des 
del balcó de l’Ajuntament. Un 

a un, els màxims representants 
de les set comissions saludaren 
el veïnat i món faller des de 
la primera planta del consis-
tori per a seguidament, donar 
pas als discursos de Rosana, 
Gabriela i de Ramón Marí. Amb 
clares referències a la resilièn-
cia i la responsabilitat que han 
protagonitzat tots els casals del 
poble i amb les ganes lògiques 
de disfrutar, van convidar a tot 
el món a eixir al carrer i tornar 
l’alegria a cada racó del poble. 

En acabar la Crida, les 
regines van rebre les claus de 
la localitat de mans del primer 
edil i del regidor de Festes 
Sergio Burguet, van fer-los 

l’entrega de les claus de la 
localitat, van cantar els himnes 
local i regional i es va disfrutar 
d’un xicotet castell de focs arti-
ficials. 

Oferida en streaming
Com és tradicional, la 

portaveu del Govern Local, 
regidora d’Hisenda i Agricul-
tura Maria José Hernández 
Vila va ser la mantenedora de 
l’acte que enguany ha pogut 
seguir-se en streaming, per 
les xarxes socials municipals i 
que ha comptat amb molt de 
públic, en directe, des de la 
plaça del Jardí així com per la 
xarxa internet. 
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Entrevista Fallera Major Infantil d’Albal
Gabriel Martínez

“Gràcies a totes les persones que han continuat donant-
me el seu suport perquè puga disfrutar del somni”
Ha canviat Gabriela en estos 
dos anys?
Són moltes les coses que 
han canviat, no sols l’altura, 
que és el que totes les 
persones poden apreciar. 
Vaig començar esta aventura 
sent una xiqueta, i estos dos 
anys m’han servit per a vore 
de manera diferent el que 
m’envolta, des d’una perspec-
tiva més madura. Este temps 
de pandèmia m’ha ajudat 
a apreciar  més l’amistat, la 
bondat, la nostra festa i la 
família fallera que m’ha acom-
panyat.

Creus que la COVID-19 ha 
ajudat a què s’aprecien més 
les Falles?
Per als joves, les falles suposen 
un moment de diversió i 
d’alegria, que ens ajuda a 
aprendre i valorar les nostres 
tradicions. Per este motiu, 
quan ens van arrabassar el 
moment que feia tant de 
temps que esperàvem, va ser 
dolorós, però hem de com-
prendre que va ser pel bé de 
la nostra societat. No obstant 
això, ara tornem amb moltes 
més ganes, sempre amb res-
ponsabilitat, però disposats 
a disfrutar al màxim per a 
finalitzar este exercici com es 
mereix.

Consideres que les viuràs 
amb més intensitat este 
exercici?
La il·lusió mai es perd. Han 
sigut dos anys que han posat a 
prova la nostra paciència, dos 
anys en què la flama fallera 
dels nostres cors no ha parat 
de créixer i estic segura que 
serà molt emocionant, no sols 
per la festa, també per retro-
bar-nos i sentir la tendresa tan 
especial que desprenen els 
fallers i les falleres d’Albal.

Quin acte esperes amb més 
emoció? 
La Crida, sens dubte. Tindre 
l’oportunitat de reunir el món 
faller local a les portes de 
l’Ajuntament i poder anun-
ciar-los una notícia que fa 
dos anys que esperen: que les 
Falles tornen, que ja està ací la 
nostra festa, després de tants 
obstacles. Sempre ha sigut 

el meu acte favorit, amb el 
qual donem la benvinguda a 
l’essència dels valencians i de 
les valencianes, i enguany serà 
doblement especial.

Com t’agradaria que 
recordara Albal a la seua 
Fallera Major Infantil 19-22?

Com una xiqueta que ha 
viscut les Falles amb molta 
il·lusió. Que em recorden feliç, 
agafant de la mà a Rosana, 
que ha sigut una mare per a 
mi estos últims anys. Vull que 
quan pensen en la Fallera 
Major Infantil de 2022, també 
es recorden de la meua 

comissió infantil, que m’han 
ajudat a cada pas per a poder 
complir este somni.

Què li diries a la xicalla que 
estan desitjant a eixir al 
carrer i disfrutar?
Que valoren cada moment i 
cada detalls que han trobat 

a faltar estos dos anys de 
pandèmia. Seran unes Falles 
molt especials, i junts aconse-
guirem que siguen inoblida-
bles. A més, vull agrair l’esperit 
que han demostrat tots i totes, 
també per la part que em 
toca, als fallerets i a les falle-
retes que han esperat amb la 
millor actitud el retorn de la 
nostra festa. Albal, prepareu-
vos perquè les Falles ja han 
tornat! 

Perfil de Gabriela

Dedicació: Estudiant de 3r 
d’ESO a l’Ausiàs March de 
Picassent
Un llibre: “Matilda” de Roald 
Dahl
Un lloc: Costa Rica
Un carrer: El de la meua iaia
Una cançó: “Loco”
Un esport: Pàdel
Un pensament en veu alta: El 
sentiment a la meua família
Un record especial: Un viatge 
a Àsia
Menjar preferit: El sushi
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Entrevista Fallera Major d’Albal
Rosana Galán Alemany

“Hem sigut resilients i ara ens toca poder disfrutar 
des de la responsabilitat individual i col·lectiva”
Seràs recordada com la 
Fallera Major d’Albal de la 
pandèmia, i tu com recor-
daràs este temps de no 
falles?
Com un temps d’orgull i satis-
facció per haver pogut allargar 
el regnat i a representació del 
món faller del meu poble, de 
la mà del president de la Junta 
Local Fallera, Ismael Pons. No 
he volgut abandonar mai el 
meu paper i hem acudit allà 
on se’ns ha reclamat. Guardaré 
l’amistat  amb les xiques de 
la meua Cort d’Honor i els 
seus familiars, hem compartit 
moments i viatges molt 
divertits, una amistat que 
quedarà  per sempre. Han 
sigut actes molt intermitents, 
però hem acudit a cadascun 
d’ells amb la il·lusió  amb 
l’esperança de la tornada a 
la normalitat de les Falles, 
com les vivíem abans de la 
crisi sanitària.  Hem  intentat 
complir la responsabilitat del 
nostre càrrec.

Imaginaves que la situació 
es dilataria tan de temps?
No, hem hagut de ser molt 
pacients i em conreat la 
il·lusió. Ser Fallera Major 
d’Albal a més d’un càrrec 
representatiu, comporta ser 
un referent per a la resta de 
fallers i falleres no podem 
decaure. Som un espill per a 
la resta i cal tindre una actitud 
positiva, des del respecte 
amb la gent que ho ha passat 
i que ho continua passant 
malament per la pandèmia.
Algun moment que t’haja 
marcat especialment?
Crec que com a la majoria, el 
decret de l’estat d’alarma a les 
portes de les Falles de 2020 i 
el consegüent confinament. 
Hem fet front a les caigudes 
morals del món faller  i a les 
econòmiques d’alguns sectors 
relacionats amb la festa. Crec 
que tot açò quedarà en un mal 
somni, que ens farà apreciar 
més, si cap, la importància de 
la salut, i ens farà recordar a 
la gent que  ja no està entre 
nosaltres o que ha perdut el 
seu treball.
El somriure no s’ha apagat 
en la cara de Rosana ...

És la meua forma de ser. 
M’agrada ser alegre i positiva.  
A mi tot em pareix “preciós”, 
a més a més m’agrada 
molt vestir-me de fallera  i  
combinar colors, comple-
ments, per descomptat, els 
tinc ben amortitzats. Tinc 
moltes ganes de que arribe 
l’Ofrena perquè portaré una 
mantellina de punt de ganxo 
feta per ma mare. És una 

meravella! També somnie 
amb les passejades de la mà 
d’Ismael i de la resta dels 
membres de la Junta Local 
Fallera als quals he tirat molt 
a faltar en els darrers temps,  
tenint en compte que els afo-
raments dels actes eren molt 
reduïts.
Quines expectatives tens en 
les Falles de 2022? 
Espere que siguen les Falles 

més grandioses dels últims 
anys, perquè estem esperant-
les amb moltes ganes de festa. 
De segur que les passarem de 
categoria. La Crida ha estat un 
esclat d’alegria que ha donat 
el tret d’eixida a un temps 
esperançador.
Un missatge, Rosana...
Que es preparen per a unes 
Falles apoteòsiques, després 
de dos anys omplirem els 

carrers de gent, música, flor, 
foc i l’alegria que en si mateix 
porta la festa. Espere que 
Albal difrute, perquè la Junta 
Local Fallera, juntament amb 
l’Ajuntament i les set comis-
sions han treballat de valent 
perquè així fora. Vos desitge 
molta salut per poder gaudir 
d’este somniat exercici, 
nosaltres anem a omplir els 
carrers d’ADN faller, amb 
harmonia i responsabilitat, 
donant vida als carrers que un 
dia es buidaren i que ens han 
fet més forts.

Perfil de Rosana

 
Dedicació: Funcionària a 
l’Ajuntament d’Albal 
Un llibre: “Diario de un skin” 
d’Antonio Salas 
Un lloc: El centre de València 
Un carrer: Mestre Serrano 
d’Albal 
Una cançó: Qualsevol d’ 
Alaska, José Luis Perales o Fito 
Un esport: El ball 
Un pensament en veu alta: 
“Haz bien y no mires a quién” 
Un record especial: Universi-
tat Laboral de Xest 
Menjar preferit: El puchero de 
ma mare
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Fina Paredes ens va obrir 
les portes de sa casa al 2020 
i el que és més important, el 
seu cor. Recuperem la visita 
en este número. La dona que 
va ser nomenada Filla Predi-
lecta d’Albal en 2006 i autora 
de l’Himne del nostre poble, 
ha assumit el repte d’escriure 
poesia en honor a les Falleres 
Majors de 2020: Rosana Galán 
i Gabriela Martínez.  No és 
la primera vegada que Fina 
fa versos per a les falles, en 
nombroses ocasions, les comis-
sions li han demanat col.
laboració per als seus actes i 
llibrets i ella sempre ha dit que 
sí. Li agrada escriure i al poble 
comptar amb ella, és per això 
que el Departament de Comu-
nicació de l’Ajuntament li va 
oferir esta  col.laboració amb 
l’Especial de Falles d’El Replà.  
No ho va dubtar i va acceptar, 

Fina Paredes fa poesia per a les Falleres Majors

Poesia a Gabriela

Quan la flor de l’ametler
en ple hivern la veu s’esclata
ella va deguen-los als valencians
‘prepareu-vos que les Falles estan ací ja’.

Els fallers es preparen i comencen a buscar
per veure quina xiqueta és la més bonica que hi ha,
que es semble a la flor de l’ametler, fina i bonica
i que del fruit d’eixa ametleta, isca eixe fi massapà
que és el dolç més bo que de la flor de l’ametler es puga tornar.

Has sigut tu Gabriela l’elegida,
per tindre moltes qualitats.
Jo vull destacar-ne una,
que sent tan xicoteta soles en 13 anys,
ja penses que els estudis puguen al teu pare ajudar.
Perquè les fruites d’este poble puguen a tot el món aplegar.

Que sigues molt feliç en estes festes,
jo a Sant Josep ho estaré demanant!

Poesia a Rosana

Si Julio Romero de Torres per Albal haguera passat,
haguera pintat esta dona la Fallera Major d’Albal.
No la pintaria en el llenç,
ell la posaria en un vídeo perquè la pogueren veure caminar.
Amb eixe monyo negre com l’atzabeja,
i eixos peus fets per a ballar.
És tota una gran dona,
perquè dues filles ella al món ja ha aportat,
i només té ganes de tindre temps
per a poder anar a escola a ballar.
No a ballar qualsevol cosa,
ella pel més gran va.
És eixe flamenc espanyol,
que només poden ballar els grans.
Com no has de ser festera,
si has nascut al carrer de la Cordà,
si l’olor de la pólvora en les teues venes va.
Que eixa Santa Anna bonica,
que a tu la teua mare el seu nom t’ha posat,
que siga ella la que t’acompanye
en este bonic regnat.

però amb una condició, “per 
a fer estos versos necessite 
conéixer les dues regines, 
passar amb elles una vesprada, 
convesar i traure el millor de 
les nostres representants”, 
ens va dir. Doncs, dit i fet! Una 
vesprada de febrer, les màximes 
exponents de la festa fallera 
acudien a la cita. Assegudes al 
sofà de casa d’esta dona il.lustre 
de la localitat, envoltada de 
llibres i records a la sala d’estar 
de la seua vivenda albalenca, 
intercanviaren vivències, 
experiències, rigueren, 
s’emocionaren i es conegue-
ren, tal i com Fina desitjava. Per 
a Gabriela i Rosana va ser una 
jornada molt gratificant que 
sumen a totes les que estan 
vivint amb el seu regnat. Per a 
Fina una nova oportunitat de 
demostrar al seu poble l’amor 
que hi sent.
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Albalencs i albalenques, 
fallers i falleres, de nou tinc 
l´oportunitat de dirigir-me a 
vosaltres en circumstàncies 
molt diferents a la primera 
vegada que ho vaig fer. 
Ningú vaticinava el que anava a 
ocórrer: una pandèmia mundial 
que va aturar de sobte el ritme 
de la nostra vida. 
Han passat ja dos anys, més de 
700 dies en què hem canviat les 
nostres vides i mentalitat. Evi-
dentment, les Falles també han 
patit les conseqüències d´una 
crisi sanitària i econòmica. 
Hem viscut la lluita de tots els 
gremis de la nostra xarxa fallera, 
pèrdues personals a les nostres 
comissions, però el que no ens 
ha abandonat, han sigut les 
ganes de treballar als nostres 
casals. 
Felicitar a José Miguel, Carlos, 
Paqui, Vicente, Germán, Javi i 
Juanvi per difondre il·lusió, per 
inventar una nova manera de 
viure les falles en la distància, 
a les xarxes socials. Als com-
ponents de les set comissions 
falleres d´Albal, donar les 
gràcies per seguir a les llistes 
i cens de cadascuna, fent que 

l’esperit valencià ens torne la 
llum del nostre patrimoni.
Rosana, Gabriela i les seues res-
pectives Corts d´Honor, sabeu 
quant important ha sigut per mi 
contar amb vosaltres tot aquest 
temps. Sou mereixedores del 
títol que representeu. No heu 
perdut la il·lusió i cada segon al 
vostre costat, l´heu fet especial.
No puc deixar d’anomenar al 
meu equip de treball; Solidaris, 
compromesos i donant-me 
el suport necessari per dur 
endavant estos dos anys.
Tinc moltes coses que agrair, 
però principalment i el més 
important, l’empremta de 
cadascuna de les persones que 
m´han acompanyat al llarg 
d´estos anys d´exercici. 
Només puc desitjar que la 
Gala Fallera haja sigut l´inici 
d´unes noves festes josefines 
on teixits, tradició, pirotècnia, 
llum i monument tornen a lluir 
amb l´esplendor habitual i que 
tots junts de nou, les puguem 
disfrutar al màxim, com 
sempre, amb la tant esperada 
normalitat. 
Per unes Falles 2022 
úniques!!!

“Hem construït unes 
festes pròximes i 
acollidores”

La macrodespertà 
marca l’inici de la festa

 Amb fred i plugim dèbil, 
però amb soroll començaven 
les Falles a Albal el 26 de febrer 
de bon matí. La macrodespertà 
de les 8.00 hores va reunir bona 
part del món faller per anunciar 
l’arribada de les Falles de 2022, 
no hi havia son, tan sols ganes 

de passar-ho bé, entre pirotèc-
nia i música de tabal i dolçaina. 
El coet d’inici el va llançar la 
Fallera Major Rosana Galán, 
en companyia del regidor 
de Festes, Sergio Burguet i el 
president de Junta Local Fallera, 
Ismael Pons.

En acabar i per agafar forces 
no va faltar el tradicional 
esmorzar entre l’alcalde Ramón 
Marí, l’edil de Festes, els presi-
dents dels set casals, juntament 
amb Ismael Pons, president de 
la Junta Local Fallera (JLF).

 President de Junta Local Fallera
Ismael Pons
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Poble d’Albal
“Voldria començar 

recordant a totes aquelles 
persones que ens han 

abandonat durant aquest 
dur i llarg temps de 

pandèmia. 
Ha sigut molt dur per a la 
societat en general que 
per motius obvis no ha 
pogut portar una vida 
normal. No hem pogut 

gaudir dels xicotets detalls 
que ens omplin la vida ( 

abraçades, besos, carícies, 
gestos i mirades de com-

plicitat…). 
Espere que enguany defi-
nitivament la pandèmia i 
els nostres dirigents ens 

permeten celebrar les 
nostres benvolgudes falles, 
que puguem gaudir en la 
mesura i de la forma que 
siga possible, amb més o 
menys actes, amb més o 

menys afluència, amb més 
o menys restriccions però 
que les puguem gaudir. 
Donar les gràcies a tots i 
cadascun dels membres 
de la meua comissió, han 
sigut fantàstics, valents, 
solidaris, afectuosos…. 

Han secundat cadascuna 
de les decisions de la junta 

directiva per difícil que 
fora aquesta i complicada 
que estiguera la situació. 
GRÀCIES A TOTS, SABEU 

QUE US VULL. 
No em queda més que 

desitjar-li a tothom faller 
que espere que gaudis-
quen d’una meravellosa 

festa de Falles. 
ESTEU TOTS CONVIDATS 
A CELEBRAR AL COSTAT 

DE NOSALTRES AQUESTA 
MERAVELLOSA FESTA”.

President: José Miguel Salas Domínguez
Fallera Major: Irene Margaix Chilet

President inFantil: Raúl Fernández Calero
Fallera Major inFantil: Sofía Benavent Muñoz

Seduccions Egipte
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El Jardí
“Després de dos anys sense

viure la nostra festa, és
moment de remoure les

nostres il·lusions i de gaudir
al màxim de les falles. Només

tinc paraules d’agraïment
a tots els fallers i falleres de
la meua comissió que han

suportat estos dos anys
amb acceptació i esperança.

Si d’alguna cosa hem de
donar-li les gràcies a la
pandèmia què ens ha

unit més a tots, i ens ha fet
valorar molt més el que tenim,

i el que tenim és una falla
molt gran, no per la quantitat
de persones, que també, sinó

per la qualitat d’elles.
Hem de tindre clar que

la covid-19 ha vingut per
a quedar-se, i hem d’aprendre 

a viure amb
ell, sempre respectant les
mesures de seguretat que
ens marquen les autoritats 

sanitàries, i estes falles
seran atípiques per aquestes

mesures de seguretat, però no
atípiques en la seua essència,
peal que vos anime al fet que

participeu i gaudim junts
de tots els actes que tenim

preparats.
També he d’agrair a Carla,

Inés i Tonet per tot el que hem
passat des que el 10 de

març de 2020 ens ho llevaren
tot. Estic molt

orgullós del seu comporta-
ment, acceptació i dedicació.

Per últim i no menys
important, gràcies i mil gràcies

a la meua Junta Directiva,
com sempre dic u no és bon
president si no té una bona

Junta darrere.
Moltes gràcies a tots per

aguantar, i bones falles a tots”.

President: Carlos Baviera Moreno
Fallera Major: Carla Torralba Hernández
President inFantil: Tonet Marí Granadero

Fallera Major inFantil: Inés Sanz Galán

Mèxic Històries canines
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La Florida
“Fallers, Falleres i  veïns del 

poble d’Albal com a presidenta 
de la falla La Florida agraïm a 
l’Ajuntament l’oportunitat de 

poder dirigir-me a tots vosaltres.
La nostra junta i jo hem  

continuat treballant de valent 
perquè tot siga endavant. Els 
fallers de la nostra comissió 
esperem en moltes ganes i 

il·lusió el poder transmetre este 
missatge en moltíssima alegria.

Poder fer festa i disfrutar-la al 
màxim I recórrer els carrers de la 
nostra població. Engalanar-nos 

i preparar-nos en els nostres 
vestits que tant mos caracterit-
zen. Poder disfrutar també de 
allò que esta festa ens caracte-
ritza i ens dóna. Com el color 

dels monuments, el faç olor de 
les flors i la pólvora, la música 
per als passacarrers i sobretot 

molta germanor.
Sols en queda dir-vos que 

gaudim al màxim d’aquesta 
gran festa nostra. LES FALLES”.

La presidenta de la Falla la 
Florida

Paqui Puchalt

Presidenta: Paqui Puchalt Escoto
Fallera Major: Sonia Mirón Maestre 

President inFantil: Sergio Aguilera Garrido 
Fallera Major inFantil: Paula Pino Prieto

Tolerància Zero Cuentos desencantados
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L’Amistat
“I sembla que va ser ahir, un 10
de març, apropant-se a la recta
final del que tant havíem estat
esperant, la nostra festa gran,

les nostres falles, es veien 
cancel·lades per una pandèmia 

que
en eixe moment ens pareixia
molt llunyà, però que inevita-
blement va arribar a la nostra

localitat.
Somnis, il·lusions, ganes i

emoció, tots eixos sentiments
es van veure guardats en un

caixó, però mai en l’oblit.
Perquè, ser faller és més que un

sentiment, és la nostra forma
de vida. I ara, en 2022, en unes

falles històriques i atípiques
hem tornat a obrir eixe caixó
per a recuperar i rememorar

tots eixos sentiments que tant
anhelàvem.

Després de quasi dos anys
de sorpreses, abraçades incon-

dicionals, persones que han
estat al nostre costat passara
el que passara, som nosaltres
els fallers els que volem sor-
prendre-vos, però sobretot

agrair-vos des d’ací el vostre
suport sense mesura, a tots els
que han seguit al nostre costat,
les vostres mirades carregades

d’il·lusió que ens donaven
impuls però sobretot convicció.
Convicció de què tornaríem a
gaudir, tots junts, com sempre

hem demostrat, totes les
paraules es queden curtes,

tot el que puguem dir és una
xicoteta mostra del que el

nostre cor sent.
Un any com aquest en el nostre

40 aniversari, no haguera
sigut possible sense la família
de la Falla l’Amistat, sempre

a primera fila, sempre incondi-
cionals, la marea roja torna

amb il·lusió, sentiment i amb
més passió per la nostra festa”.

President: Vicente Fuentes Cabrelles 
Fallera Major: Marta Ruíz García 

President inFantil: Pablo González Llamas 
Fallera Major inFantil: Lluna Rivilla Ruíz

Vikingos, què barbaritat! Retro Game Generation
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Falla
San Carlos Borromeo

“Las Fallas estamos en un momento com-
plicado y pendientes de las restricciones 
por el coronavirus para definir cómo va 
a ser su celebración. Ya que otro año sin 
celebrarlas o celebrándolas a medio gas, 
sería dañino para nuestra fiesta y todo lo 
que conlleva. Continúa siendo todo una 
incógnita a poco más de unos días para 

que comiencen las fallas.
Cierto es, que en estos meses atrás hemos 
podido realizar algunos eventos e incluso 

abrir nuestro casal. Claro está, siempre 
cumpliendo todas las normas que dictaba 

sanidad.
Pero aún y así, notamos que nos falta algo, 
nos falta esa alegría de poder estar todos 

juntos y abrazarnos sin ninguna preocupa-
ción o miedo.

Nuestro casal está atravesando por un 
momento agridulce, pues como ya bien se 
sabe, el año pasado inauguramos nuestra 
nueva sede y nos hubiera gustado hacerlo 
de otra manera, pero por las circunstancias 

tuvimos que hacerlo en “petit comité”.
Hemos realizado actos, comidas y cenas 
en nuestro nuevo casal, y siempre nos 

quedamos con ganas de más.
La gente que viene, tanto falleros como no 
falleros, siempre se quedan con ganas de 

más y no quieren irse. Esto es buena señal, 
quiere decir que están augusto en nuestra 

nueva casa, pero sobre todo quiere 
decir que tienen ganas, muchas ganas 

de FALLAS y de su ambiente. Si por ellos 
fuera, estaría las 24 horas de los siete días 

de la semana en nuestro nuevo casal.
Ya solo me queda por deciros a todos, que 
el ayer no es nuestro para poder recupe-
rarlo, pero el mañana sí, y hay que luchar 

por ello.
Hay que luchar porque vuelvan nuestras 

tradiciones como las conocíamos antes de 
esta pandemia. Hay que encontrar el lugar 
donde está la alegría, y con esa alegría se 

QUEMARÁ todo el dolor y la pena. Al igual 
que cuando QUEMAMOS nuestros monu-

mentos el 19 de marzo.
Pensad que no importa lo que esté 

pasando, siempre hay una luz al final del 
túnel y puede parecer difícil llegar, pero 
os prometo que se llega. Y nuestra luz se 

puede ver ahí ya queda muy poquito para 
estar todos juntos celebrando por fin las 

FALLAS 2022”.

President: Germán Soto Codina 
Fallera Major: Elena Puchalt Benítez 

President inFantil: Iago Soto Valero 
Fallera Major inFantil: Ángela Soto Correa

Valla Wassa Moon Albal
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Falla

Joventut
“Quiero aprovechar esta 
oportunidad que se nos 

brinda para dirigirme 
a mi comisión Falla 

Joventut d’Albal y a toda la 
población para expresaros 

mi alegría por la llegada 
de estas, nuestras fiestas, y 
desearos a todos que dis-

frutéis como solo nosotros 
sabemos. Llevamos mucho 

tiempo esperando este 
momento y por fin ha 
llegado ¡Salgamos a la 
calle a llenarla de luz y 

alegría! ¡Por fin estamos en 
fallas!”

President: Javier Ollero Blanco
Fallera Major:Jessica Defez Canales

Fallera Major inFantil: Natalia Mora Gil

Sueños de una niña Ni tan ángel, ni tan demonio
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Falla

L’Hort
«Falleres i fallers hem tornat, ja

estem ací… ja podem dir, Ja estem
en Falles!!!, mai haguérem pensat
que això anava a succeir, estar dos
anys sense celebrar la nostra festa,
la festa del poble valencià i faller,
unes festes declarades Patrimoni
de la Humanitat. Des de la Falla

L’Hort volem convidar als nostres
fallers i a tots el veïnat d›Albal a què

assistisquen al nostre casal per a
deixar arrere aquests durs moments

que tots hem passat. Volem agrair
el suport de tota la gent que ha
continuat creient en esta festa i
agrair-los el seu treball i esforç.
Fallers, albalencs, ja Estem en

Falles!!!!
Vos esperem!!!
Hem tornat!!!

Visca Albal i visquen les Falles!!!»

President: Juanvi Alapont Guillem
Fallera Major: María Valero Gimeno 

President inFantil: Rubén García Vizuete 
Fallera Major inFantil:Irene García Vizuete

Quina Castanya Sharkara
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La Cort d’Honor; 
un pilar d’afecte

La directiva de la 
Junta Local Fallera:  
un equip galàctic

Hi ha una part fonamental de les festes falleres que desenrot-
lla un treball de formigueta, quasi invisible, que mereix posar-se 
en valor. Parlem de la directiva de Junta Local Fallera (JLF) que, 
braç a braç, al costat del president Ismael Pons, vetlem perquè 
tot isca a la perfecció. Són un equip unit i divertit que dedica 
hores altruïstes a un bé comú: les Falles d’Albal.

 El grup que conforma la 
Cort d’Honor de les Falleres 
Majors d’Albal també 
s’ha mantes després de la 
pandèmia. És un grupet de 
dones i xiquetes, més reduït 
en nombre d’integrants, però 
que ha multiplicat el seu 
esforç, somriures i suport cap 
a Rosana Galán i a Gabriela 
Martínez. “Què no els manque 
l’afecte la protecció, el 
somriure i l’amistat incondicio-

nal durant el regnat”, desitgen 
les cinc components.

Maria Casas Prieto (Falla 
Joventut), Pili Romeu Benítez i 
Vera Rodrigo Lapuente (L’Hort), 
Irene Palomares Alonso (La 
Florida) i Yanire Hinojosa Galán 
(Sant Carles Borromeo) són 
les components que tornen a 
tindre l’oportunitat de reviure 
el regnat, un altre exercici. Este 
si que va de bo!
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Els set casals obrin les seues portes i els seus cors
Els presidents i la presidenta de les set comissions de les 
Falles d’Albal són una peça clau per al correcte funcio-
nament de la festa i, en els darrers temps més que mai. 
El municipi no ha patit l’espantada de socis i sòcies dels 
censos fallers gràcies al fet que els seus responsables han 

mantingut encés l’esperit festiu, harmònic i de germanor 
fins i tot, amb la festa confinada.
Són el motor dels casals i cal reconéixer el seu paper tre-
ballador i de responsabilitat suprema. Ser president o 
directiu d’una falla és una activitat d’alt risc també què 

han d’acomplir les normatives, atendre els canvis legisla-
tius, i la responsabilitat a la qual s’enfronten.
En este número valorem les seues figures i els desitgem 
que disfruten com la resta de la festa. Ens han deixat un 
missatge també per a la ciutadania i el món faller.

“Tenim un sentiment de 
retrobada molt especial 
perquè no recordàvem les 
sensacions, la música, el 
sentir els fallers tan prop.  
Estic emocionant-me en 
cada acte, com si fora la 
primera vegada”

“Celebrarem les Falles 
de 2022 amb un record 
especial cap a les 
persones que ho han 
passat malament i que 
ho continuen passant, 
però amb les il·lusions 
renovades i amb moltes 
ganes de disfrutar” 

“A la meua comissió tenim 
el cor encés en flama i amb 
moltes ganes de celebrar 
les Falles” 

“Són les Falles de les 
ganes, de l’alegria. 
Després de dos anys de 
dura espera és temps de 
disfrutar”

“Més emocionats que mai 
de disfrutar juntament 
amb tota la comissió unes 
festes, que tenim moltes 
ganes de poder tornar a 
disfrutar. La festa ja ha 
començat!”

“Després de dos anys 
difícils i de dura espera, 
torne”

“Amb responsabilitat, 
ganes i il·lusió i amb la 
mirada al cel perquè la 
pluja no empanye la festa, 
obrim els casals a les Falles 
de 2022” 

 Poble d’Albal
José Miguel Salas 
Domínguez

 El Jardí
Carlos Baviera  
Moreno

 La Florida 
Paqui Puchalt 
Escote 

 Joventut 
Javier Ollero 
Blanco 

 San Carlos 
Borromero Germán 
Soto Codina 

 L’Amistat 
Vicente Fuentes 
Cabrelles 

 L’Hort
Juan Vicente Alapont 
Guillem 
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Els carrers tornaren a omplir-se de vida i espectacu-
laritat amb la Cavalcada del Ninot de 2022. Les set 
comissions falleres han tirat d’imaginació, creativitat 
i enginy una edició més, ara cal esperar a la jornada 
dels Premis que tindrà lloc el dimecres 16 de març 

per a conéixer el veredicte del Jurat que ho té molt 
difícil. Es van vore pessics a l’actualitat mundial a la 
política, desfilaren personatges de ficció i animats, 
hi hagueren referències mediambientals, cine-
matogràfiques i musicals, retrobades amb altres 

èpoques de la vida  i un llarg etcètera de disfresses 
que han tornat a sorprendre a la població. Com no, 
les carrosses no han faltat enguany omplint l’acte de 
festa fallera. 
Molta sort!

Sàtira, color i bon ambient en la Cavalcada del Ninot

Falla L'Amistat

Falla El Jardí

Falla Sant Carles Borromeo Falleres Majors

Falla L'Hort

Falla Poble

Falla La Florida

Falla Joventut
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Falla L'Amistat

Falla El JardíFalla L'Hort

Falla Poble

Falla La Florida

Falla Joventut

Falla Sant Carles Borromeo

Les Falleres Majors han obert l'Exposició del Ninot
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Entrevista

Entrevista

La fallera més veterana d’Albal

El faller més jove d’Albal

María Reyes

Rodrigo Paredes

No és la Fallera Major, però si la més gran 

El tresoret més menut de les Falles

Quatre generacions separen 
a María Reyes García i a 
Rodrigo Paredes, els dos 
extrems del cens faller 
d’Albal. La primera ha 
passat la meitat de la seua 
vida formant part de la 
Falla Poble d’Albal. Als seus 
80 anys, esta albalenca 
d’adopció (natural de Villa-
manrique, Ciudad Real), és 
la fallera més major del món 
faller local, amb la distinció 
de Fallera d’Honor, història 
viva de l’evolució de la festa 
en la localitat. 
Rodrigo Paredes va nàixer 
passat 18 de febrer, amb 
poques hores de vida ja 
ingressava al cens de la Falla 
Poble. Els seus pares posen 
veu al xicotet tresor de les 
Falles albalenques.

Què li va cridar l’atenció de 
les Falles?
Volia saber què feien els 
meus veïns i veïnes, per 

José Manuel, va en la sang el 
sentiment faller?
Influix, per descomptat. He 
sigut faller des dels tres anys 
en la Falla El Jardí i continue 
recordant-me de bons 
moments que vaig passar allí. 
El meu fill recordarà de major 
el que ha viscut de menut..
Ser faller de tradició familiar, 
què suposa?
Som quatre a casa: José 
Manuel, Irene, Gonzalo i 
Rodrigo, però la família es 
mutiplica en traspassar les 
portes de la Falla Poble, 
tens a més d’un centenar de 
persones al teu costat, tan 
il·lusionats com tu.
Quins valors consideres que 
poden transmetre les Falles 
als més xicotets?
És molt positiu que, a més 
de la diversió, comprenguen 
l’ètica de l’esforç. Es requerix 
moltíssima faena per a portar 
una comissió avant, però totes 
les hores de treball permeten 

què es reunien cada mes 
de març i què era el que els 
feia tan feliços. Quan ho 
vaig descobrir, també volguí 
formar part de l’alegria.. I 
després de 45 anys, no em 
penedisc.
Per què continua formant 
part de la comissió?
Mai m’he posat un vestit de 
fallera, però disfrute com el 
primer dia i amb la mateixa 
il·lusió. Les Falles no sols 
formen part de la meua vida, 
també de la meua família i, 
encara que siga valenciana 
d’adopció, continuarem 
traslladant la tradició a les 
pròximes generacions.
La flama fallera té data de 
caducitat?
No, és un sentiment 
atemporal. I perdurarà una 
vegada m’haja anat a través 
de tots els fallers i falleres de la 
meua comissió, que passaran 
el llegat als més menuts. Els 
majors, els fallers sèniors que 

que puguem celebrar la festa 
com es mereix.
De quina manera influix 
la vida fallera en els més 
xicotets?
Sobretot és el temps de 
qualitat. Els meus fills han 
nascut en pandèmia, i el més 
major, que té dos anys, està 
creixent en una època on les 
relacions s’han tornat fredes, 
comunicant-nos a través de 
pantalles. Ara que obrin els 
casals, comencen a compren-
dre que és una festa amb 
molta calor humana, on poden 
socialitzar amb altres xiquets.
Qui està més il·lusionat per 
l’inici de les Falles?
Crec que nosaltres com a pares. 
Volem que compartisquen este 
bonic sentiment, que formen 
part de la festa i que celebren 
les tradicions valencianes, igual 
que els nostres majors, com 
María Reyes, ens han ensenyat 
a nosaltres a disfrutar-les.

diem, plantem una llavor que 
germina i manté viva la festa.
La pandèmia ha canviat les 
Falles?
Sí que ha canviat, però en 
positiu. Els fallers i falleres 
sempre han sigut un exemple 
d’entusiasme i d’esforç, però la 

COVID-19 ha fet brillar la unitat 
del col·lectiu i, per descomptat, 
la cara solidària de les Falles. 
Sempre ha sigut ací, però ara 
més que mai.
Un missatge per a les Falles 
2022?
Que isquen, que disfruten i que 

façen arribar la festa a tots els 
racons, sempre amb precaució, 
tan necessària en estos temps, 
però que siguen feliços. Al 
final, eixe hauria de ser el 
propòsit de la vida, trobar la 
felicitat i esprémer-la al màxim.
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Entrevista Entrevista2ª Presidenta de JLF (1998-99) 1ª Presidenta de JLF (1994-95)
Antonia Jiménez Julia González

Una trencadora d’estereotips 
de la dona fallera

Una enamorada de 
la festa, valenta, que 
va impulsar el canvi 
de la Crida

El nom de l’albalenca 
Antonia Jiménez està 
escrit en la història de les 
Falles del municipi ja que 
va ser la segona dona en 
ostentar el càrrec de presi-
denta de Junta Local Fallera 
(JLF) l’exercici 1998-99 i 
la primera en presidir un 
casal, el de la Falla Sant 
Carles (1999-2000). Eren uns 
anys en què encara no era 
habitual veure una fèmina 
al davant d’este col·lectiu.  
Albal sempre ha sigut un 
poble que ha treballat per la 
igualtat i esta reivindicació 
que promou l’Ajuntament 
està abanderada per les 
comissions. Amb motiu de 
la publicació de l’especial 
Falles-El Replà hem volgut 
recordar aquella època 
amb la protagonista d’esta 
entrevista.  Als seus 77 anys 
i des de la seua residència a 
Toris, Antonia recorda el seu 
passat com a fallera amb 
gran emoció.

Una dona presidenta d’una 
entitat liderada històrica-
ment per homes.... Si i va ser 
una experiència molt gratifi-
cant. Jo vaig sentir-me part 
d’un equip de persones sense 
distinció de gènere que, tots 
plegats, treballàvem per la 
nostra passió: les Falles que no 
fa diferents als homes de les 
dones. Tots som iguals en esta 
festa.
Com recordes eixos anys? 
Dels més feliços de la meua 
vida, li dedicava moltes hores 
però es feia amb tanta il.lusió 
que pagava la pena. Era un 
sentiment conjunt de totes 
les persones de la Junta o del 
meu casal. Moltes vegades 
m’agradaria tornar enrere per 
tornar a viure aquells maravi-
llosos anys. 
Per tant, la figura de la 
dona ha agafat força al món 
faller? Crec que estem acon-
seguint trencar estereotips, 
cada vegada hi ha més dones 
que es posen al front de les 
seues comissions demostrant 

que el compromís, la força, les 
ganes i l’amor per les Falles no 
entén de sexe sinó de passió 
i sentiments per la festa dels 
valencians i les valencianes. 
La Falla Sant Carles ha estat un 
exemple de lluita històrica per 
la igualtat, ja hem sigut dos 
les presidentes, Elena Puchalt 
és altra dona que ha estat 
al front del casal passat any, 
funció que em consta ha fet 
de meravella.

Julia González va ser la 
primera dona presidenta 
que ha tingut la Junta Local 
Fallera (JLF) d’Albal, en 
l’exercici 1994-95. Durant 
anys, va pertànyer a la Falla 
Sant Carles Borroneu, de la 
qual va ser la seua Fallera 
Major el 1991. Tot i que ara 
està allunyada de la festa 
valenciana per excel•lència, 
la nostra protagonista ha 
estat fortament vinculada 
al món faller. De fet, el seu 
marit també va ostentar el 
càrrec de President de la 
Comissió per 13 anys con-
secutius. Ell va ser qui la 
va animar a assumir la res-
ponsabilitat de comandar 
l’entitat que hui en dia es 
troba en mans d’un home, 
Ismael Pons. Les Falles 
d’Albal han estat un motor 
potent de la igualtat, contri-
buint al mèrit de què siguen 
Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat.

Com arribes al càrrec de 
Presidenta de JLF?
No va ser una reivindica-
ció feminista sinó un impuls 
personal, a la meua casa hi 
havia una forta filosofia de 
treballar per les Falles, així que 
vaig decidir que volia posar el 
meu granet d’arena a la festa i 
millorar-la.
Vas trobar-te algun 
obstacle?
En absolut, de fet, vaig eixir 
elegida per majoria. Sempre 
ho recordaré com un moment 
molt especial, un any que mai 
oblidaré.
I quins records conserves 
d’aquell exercici 1994-95?
Treball, treball i més treball 
que és el que cal fer perquè 
les Falles tiren avant i tothom 
puga disfrutar-les al màxim. 
Va ser un any de canvis, ja 
que durant la meua presidèn-
cia vaig implantar algunes 
iniciatives que feien a altres 
municipis amb èxit. Així, la 
Crida va començar a fer-se 

dissabtes a la nit, fins eixe 
moment es feia diumenge i 
de dia. També es va instaurar 
que els Premis i la valoració 
del Jurat tinguera lloc la 
mateixa jornada. Canvis que es 
mantenen en l’actualitat i que 
m’omplin d’orgull. Les meues 
aportacions sempre han sigut 
pel bé de la festa.
Han passat més de 25 anys, 
estava la mentalitat del 
món faller local preparada 
perquè una dona assumira 
este important paper?
El món faller albalenc ha estat 
preparat per a tindre al davant 
de la Junta Local o del seu 
casal a qualsevol persona que 
estime les Falles amb tot el 
seu cor, i que tinga voluntat 
de treballar de valent, sense 
importar el seu gènere.

La Comissió d’Albal va alçar-se amb el 48é Premi per la promoció i ús del valencià, així com del 
llenguatge inclusiu en el seu llibret. Van replegar el reconeixement els presidents Tonet Marí i 
Carlos Baviera, de mans de la Fallera Major de València, Carmen Martín i la secretària autonò-
mica de Cultura, Raquel Tamarit, al Teatre Principal. 

 La Generalitat Valenciana premia la Falla El Jardí 
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Una gala fallera d’emocions

Ávila va obrir 
la muralla a les 
Falles d’Albal

David Esteve Pastisseria endulza las 
fiestas con sus creaciones artesanales

La Junta Local Fallera d’Albal 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament,  va celebrar la 
I Gala Fallera el passat 20 de 
novembre. A l’escenari de la 
Casa de Cultura, les Falleres 
Majors Gabriela Martínez 

i Rosana Galán van rebre 
la imposició de les seues 
bandes, juntament amb la 
resta de regines de les set 
comissions locals.  L’acte va 
servir d’homenatge als casals 
albalencs, per la responsa-

bilitat i complicitat durant la 
COVID-19, respectant el con-
finament de la festa en pro de 
la seguretat de totes i tots i va 
comptar amb la presència del 
vicepresident de l’Agrupació 
de Falles, José Luis Vaello. 

El maestro pastelero de 
Albal David Esteve, celebra 
toda una vida de trabajo 
dedicada a la pastelería 
artesanal y siete años de su 
primera tienda física (calle 
Burriana 17, Valencia). El 
creador de las deliciosas 
“Maretes”, ha presentado 
sus packs falleros perfectos 
para todos los eventos en los 
casales e ideales para llevar 
como takeaway en los paseos 
entre mascletàs y castillos. 
En calle Burriana 17, Valencia. 
Teléfono 685 900 561 y en 
davidestevepastisseria.es

Una representació de 40 
fallers i falleres de les set 
comissions locals, juntament 
amb la Junta Local Fallera 
d’Albal (JLF) van acudir a 
l’octubre passat a les tradicio-
nals Falles d’Àvila, una festa 
que també ha estat ajornada 
per la pandèmia. És una inicia-
tiva immersa dins del projecte 
‘Fallers pel Món’ que, en esta 
nova edició postpandèmia 

va reunir 2.000 persones de 
diversos punts de València i 
que han transportat la festa 
a la ciutat emmurallada. La 
ciutat va comptar amb el seu 
monument, confeccionat per 
José Benavent la Falla es va 
alçar a la vora de la muralla i es 
convertia en cendres en una 
Cremà que va posar punt final 
a un cap de setmana carregat 
de tradició fallera.
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Els records no són passatgers, deixem empremta. Si són positius i 
feliços encara més. La publicació municipal “El Replà” inclou en una de 
les seues pàgines, la secció “Retrospectiva Albal”, adreçada a recordar el 
nostre passat amb enyorança i sentiments de poble i germanor. Recordarem el 
passat, vivint un present que en un futur altres plasmaran. Les imatges d’este 
número estan dedicades al món faller local i pertanyen al 2005, formen part de 
l’arxiu fotogràfic municipal.

Foto antiga de Corts Valencianes, a 

l’altura de la Caixa Rural

Retrospectiva 

Envia les teues fotos antigues a 
premsa@albal.es
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DOMINGO 13 de MARZO
Venta de buñuelos y chocolate en San Carlos y 
en el Colegio Santa Ana , que recaudará fondos 
para la restauración de las campanadas de la 
parroquia de los Ángeles

MARTES 22 de MARZO
20:00h Charla sobre el Santo Cáliz y el Jueves 
Santo en Ntra. Sra. de los Ángeles, por  Álvaro 
Almenar, canónigo celador del Culto al de la 
Catedral de Valencia

VIERNES 25 de MARZO
19:30h Pregón de Semana Santa en Ntra. Sra. de 
los Ángeles a cargo de Madre Paloma García del 
Río, Superiora de la Congregación Madres de 
Desamparados y San José de la Montaña, nos 
acompañará la Coral polifónica Santa Ana
22:00h Vía – crucis nocturno, (el itinerario de 
cada viernes se irá comunicando en las misas de 
las parroquias)

EL 1 AL 7 DE ABRIL SEPTENARIO A LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES
A partir del lunes 28 de marzo la misa se cambia 
a las 20:00h
Viernes 1 de abril a las 20:00h en Ntra. Sra. de 
los Ángeles
Sábado 2 de abril a las 20:00h en Ntra. Sra. de 
los Ángeles
Domingo 3 de abril a las 09:00h en Ntra. Sra. de 
los Ángeles
Lunes 4 de abril a las 20:00h en Ntra. Sra. de los 
Ángeles
Martes 5 de abril a las 20:00h Ntra. Sra. de los 
Ángeles
Miércoles 6 de abril a las 20:00h en Ntra. Sra. de 
los Ángeles
Jueves 7 de abril a las 18:30h en San Carlos

VIERNES 1 DE ABRIL
22:00H Vía – crucis nocturno

SÁBADO 2 DE ABRIL:
16:30h Procesión Diocesana en Torrent 

JUEVES 7 DE ABRIL
20:00h Celebración Penitencial comunitaria 
(confesiones) en Ntra. Sra. de los Ángeles

VIERNES 8 DE ABRIL
VIERNES DE DOLORES Y VÍA – CRUCIS
Viernes 8 de abril a las 20:00h en Ntra. Sra. de los 
Ángeles, Viernes de Dolores. Santa Misa e Impo-
sición de medallas por parte de la ‘’Hermandad 
Virgen de los Dolores’’
22:00h Vía – crucis nocturno

DOMINGO  10 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS
09:00h Santa Misa en Ntra. Sra. de los Ángeles
10:30h Santa Misa y Bendición de Ramos en San 
Carlos

11:30h Procesión de Ramos y Santa Misa en 
Ntra. Sra. de los Ángeles. Itinerario procesión: 
Eixample, Maestro Serrano, Regne de València, 
San Carlos, Salvador Rodrigo, Jardín e Iglesia

MARTES 12 DE ABRIL
MARTES SANO
16:00h Vía – crucis en el Cementerio Municipal

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
MIÉRCOLES SANTO
16:00h Vía – crucis en la Plaza de la Iglesia esce-
nificando por los niños del Colegio Santa Ana.
22:00h Procesión del Silencio. Itinerario: Corts-
Valencianes, SantBlai, Santa Anna, Ramón y 
Cajal, Eixample, Constitució e Iglesia

JUEVES 14 DE ABRIL
JUEVES SANTO
18:30h Santa Misa en San Carlos
20:00h Santa Misa ``In coenaDomini´´ y 
levatorio de pies en Ntra. Sra. de los Ángeles.
23:30h Hora Santa en Ntra. Sra. de los Ángeles

VIERNES 15 DE ABRIL:
VIERNES SANTO
09:00h Vía Crucis en la plaza de la Iglesia
18:00h Santos Oficios en Ntra. Sra. de los 
Ángeles
20:30h Procesión del Santo Entierro. Itinerario: 
Iglesia, Jardín, Sant Blai, Santa Anna, Ramón y 
Cajal, Eixample, Sant Josep, La Torre, SantRóc, 
Juan Esteve, Santíssim, Llarg, Constitució e 
Iglesia

SÁBADO 16 DE ABRIL
SÁBADO SANTO
09:30h Rezo de Ludes en Ntra. Sra. de los 
Ángeles
23:30h Vigilia Pascual en Ntra. Sra. de los 
Ángeles
DOMINGO 17 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA
09:30h Procesión del Santo Encuentro y Santa 
Misa en Ntra. Sra. de los Ángeles. Itinerario: 
Eixample, Sant Josep, La Torre, SantRòc, Juan 
Esteve, Santíssim, Llarg, Constitució e Iglésia
12:00h Santa Misa de la Resurrección del Señor 
en San Carlos

DEL MIÉRCOLES 20 AL VIERNES 22
Convivencia de Pascua de los Juniors, en ‘’Caste-
llnovo’’

LUNES 25 DE ABRIL:
SANT VICENT FERRER
09:00h Santa Misa en Ntra. Sra. de los Ángeles
10:30h Santa Misa en San Carlos Borromeo
20:00h Llegada de la imagen de Sant Vicent 
Ferrer a la Iglesia y Santa Misa en Ntra. Sra. de 
los Ángeles

Comencen els treballs de restauració 
de les campanes de l’església Mare 
de Déu dels Àngels

Les campanes de l’Església 
Mare de Déu dels Àngels s’han 
despenjat -provisionalment- 
per ser restaurades. Els treballs 
s’allargaran durant tres mesos 
a petició de la comunitat de la 
parròquia que recapta fons per 
a la seua restauració. La des-
penjada va ser molt cridanera 
pere al veïnat que passat 15 
de febrer va poder observar el 
descens d’este sistema musical 
encarregat de convocar als feli-
gresos.

Els treballs estan a càrrec 
d’empresa Relojes y Campanas 
monumentales de Rafelbunyol, 
amb un pressupost de 31.000 
euros, dels quals fonts muni-
cipals informen que el con-
sistori col·laborarà amb part 
del cost. L’equip s’encarregarà 
de retornar la vida i el so del 
campanar local. Una vegada 
tornen a instal·lar-se, seran 
provades en un concert de 
toc a càrrec dels ‘Mestres 
Campaners’.



setembre 2011 |26 gener 2022

LES FALLES SOMNIADES D’UN POBLE FEMINISTA EN MOVIMENT 

UN GOBIERNO EN CUARENTENA

Estem dient adeu a més de 730 dies 
d’incertesa i por a causa de la pandèmia. 
Afortunadament, podrem celebrar 
les Falles després de dos anys de dura 
espera. Ja respirem l’olor de pólvora 
i s’senten les banderoles de les festes 
enlairar-se típicament per març, un 
mes que coincideix amb la celebració 
del 8M, el Dia de la dona que enguany 
situa Albal en el focus de la Igualtat a 
nivell europeu. El nostre Govern Local 
és pioner en la lluita contra la prostitució 
i la violència de gènere després de 
l’aprovació de l’ordenança de la dignitat, 
la que sanciona als puters enfront de 
les dones prostituïdes, amb la qual hem 
aconseguit multar al primer prostituïdor 
amb 800 euros, gràcies a la intervenció 

de la Policia Local d’Albal.
Encara tenim molt camí per recórrer 
en esta matèria i per això, un any més, 
celebrem una nova Setmana de la dona 
que ha visibilitzat la nostra contribució 
a la lluita contra esta xacra social i el 
terrorisme masclista, que continua 
causant la mort de dones i a menors. No 
pararem!
Tenim Albal a ple moviment social, 
urbanístic i participatiu. En les pròximes 
setmanes anem a posar en marxa un 
procés de participació per a que la 
ciutadania albalenca puga participar 
del futur del poble. D’entre un llistat de 
projectes podreu triar quines són els 
més importants. 
Albal es troba en Falles i obrint els 

braços als actes de la Setmana Santa 
que este any, podrà processionar per 
un nucli antic modern i sense barreres 
arquitectòniques, un projecte integral 
que hem acabat recentment i que 
juntament amb el Parc Benamà suposen 
dos de les obres més importants 
executades als últims temps. En 
matèria sanitària continuem batallant 
per millorar atenció al Centre de Salut 
mentre exigim la construcció d’un 
nou ambulatori. El Centre de Dia per 
a persones amb diversitat funcional ja 
ha obert les seues amb el nom d’una 
oncòloga il·lustre, el de la doctora 
Anna Lluch, hem acollit a l’Associació 
de Familiars de persones amb malaltia 
mental i hem feminitzat el nostre mapa 

urbà, donant noms de dones als carrers.
Però no volem llevar el protagonisme 
merescut a les Falles de 2022, des del 
grup municipal socialista agraïm al 
col·lectiu per la seua resiliència durant 
estos dos anys llargs, durs i incerts, pel 
seu respecte i complicitat en benefici 
de tota la població. Ara és temps 
de disfrutar del present i mirar amb 
esperança cap al futur orgullós de la 
solidaritat que ens caracteritza de ser 
d’Albal, el poble on vivim, que estimem 
i on sentim diferent.

Bones Falles Albal!

MªJosé Hernández Vila
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Comenzamos el primer trimestre de 2022 
conforme lo empezamos, trabajando con 
responsabilidad para nuestros vecinos. 
Sin ir más lejos, en el pasado pleno del 24 
de febrero acordamos una bonificación 
del 95% del impuesto de sucesiones 
para herencias de primeras viviendas. 
Todo un logro que conseguimos con 
diálogo y teniendo que hacer otras 
concesiones en la negociación, pero al 
final y al cabo, es lo que tenemos que 
hacer para que se pueda beneficiar 
toda la población. Otros partidos se han 
precipitado a vender que fueron ellos 
los que lograron este hecho, pero los 
registros de entrada están ahí y no hace 

falta justificar más que fuimos nosotros. 
Por otro lado, fuimos capaces de acordar 
junto con el resto de la corporación una 
moción para que a nuestros mayores se 
les siga atendiendo de forma presencial 
en los bancos. Ciertamente, no es un 
problema de dimensión considerable en 
Albal, puesto que la mayoría de usuarios 
siguen acudiendo de forma presencial, 
pero aprobar una moción de este estilo 
también sirve para que en el futuro no 
quepa la posibilidad de mermar esta 
atención presencial. Con todo lo expuesto 
anteriormente, se demuestra una vez 
más que el Partido Popular de Albal es 
la única alternativa de gobierno real 

al decadente gobierno socialista que 
tenemos, un gobierno falto de ambición, 
que lleva las riendas de nuestro pueblo 
pasando a la sopa boba, poca inversión 
nueva, pocos cambios y el problema de 
siempre, la limpieza. Da igual el tiempo 
que pase o las circunstancias que cambien, 
la limpieza viaria y de solares sigue siendo 
el gran Talón de Aquiles de Ramón Marí. 
Si tienen un momento, les invitamos a 
que visiten el perfil del Ayuntamiento de 
Massanassa, ya que ellos tienen la misma 
empresa de limpieza que Albal, pero como 
ellos pagan para que se limpie como Dios 
manda y no para meter la basura debajo 
de las alfombras, la diferencia es notoria. 

Per últim, parlant de coses més alegres, 
pareix que en Albal anem retrobant-nos 
en la vida del poble, fa res celebràvem 
Sant Blai i la Romeria, i ara anem a per les 
Falles. Personalment, estic molt content 
de poder tornar a visitar els Casals i vore 
els monuments i de poder saludar a tots 
els fallers i falleres, que tant de temps 
porten esperant celebrar la festa de tots 
els valencians, per tant, aprofite estes 
línies per a donar la enhorabona a tot el 
món faller d’Albal i les gràcies per treballar 
incansablement per fer festa tenint en 
conter la situación per la que estem 
passant.

SANT JOSEP
Com se supon que este Repla eixira per 

a Falles, aprofitem des d’Avant Albal per a 
desijar-los a tots els albalencs, siguen o no 
fallers, unes maravelloses festes que nos 
les hem guanyades de sobra. Passe’m-ho 
be, fruim molt i tingam coneiximent. 

LA REALITAT: TORNA A PUJAR L’AIGUA
A través del rebut de l’aigua, paguem 

infraestructures en Albal com els mes de 
2 millons d’euros en concepte d’obres 
de renovacio, semipeatonalisacio i atres 
que nos estan cobrant junt a l’aigua des 
de l’any 2008, aixina com la liquidacio del 
canvi de l’anterior concessionari per casi 
417.000 euros. Tot aço poc a poc, clar. 

¿I l’aigua?. Puix anem en ella:
Una volta mes, torna a pujar l’aigua. 

Enguany sera un 4%.  Este contrat, que 
el Sr. Mari firmà en Aqualia en novembre 
de 2004 i en el que s’esperava que Albal 

tinguera mes del doble habitants dels que 
som, nos ha resultat una roïna total.

Avant Albal hem calculat quant ha 
pujat les tarifes des de 2004 fins a hui. 

AIGUA: ha pujat casi el 
292%,ALBELLONS (alcantarillado) ha pujat 
un 367%, CONSERVACO DE CONTADOR: ha 
pujat un 352%. 

¿Saben quant ha segut el IPC acumulat 
en el mateix temps segons l’INE?. El 35,4%.

Aixina que els albalencs tenim la 
sensacio de pagar una barbaritat en la 
factura de l’aigua i, efectivament, aixina es.

Per atra banda, informar-los que 
Aqualia va a pagar per l’aigua lo mateix 
que l’any passat, pero els albalencs anem a 
pagar el 4% més.

PLUSVALIA
Avant Albal duyem en el nostre 

programa electoral la supresio de la 
plusvalia en herencies i per aixo presen-

tarem una mocio per a que se bonificara 
un 95% la plusvalia en cas d’herencia de la 
vivenda habitual. Esta volta ha pogut ser i 
la nostra proposta ve en la modificacio de 
l’ordenança fiscal de la plusvalia.

Per contra, tambe presentarem la 
mateixa bonificacio per a la transmisio del 
local de negocis de pares a fills. La nostra 
voluntat era ajudar a carnicers, forners, 
ferrers, que deixen el seu local i la seua 
faena en herencia a sos fills. No ha pogut 
ser. L’equip de govern te voluntat d’ajuda 
a les chicotetes empreses i el comerç local 
quan qui paga es la Generalitat, com fon el 
cas de les ajudes pel Covid-19.

 
VOTACIO DEL PRESSUPOST

L’Alcalde es l’ultim responsable d’esta 
revista, El Repla, en la que se fa propa-
ganda que li paguem entre tots. Puix be, 
en la publicacio que ixque a finals de giner, 
ficà en la meua boca paraules que yo no 

digui, en una redaccio pesima. Crec que se 
feu per a menoscabar la meua intervencio 
en el ple del pressupost i la meua image.

La veritat es que nosatres votarem en 
contra d’un molt millorable pressupost 
perque est es l’ultim que est equip de 
govern ha d’eixecutar integrament esta 
llegislatura i 2 de cada 3 de les promeses 
electorals que Ramón Marí feu als 
albalencs les te per complir. Enganyar a 
l’electorat du a la desafeccio general per la 
politica. 

Pero lo que si que hem de dir es que 
moltes de les propostes d’Avant Albal les 
acaben fent, perque el nostre objectiu 
es millorar el nostre poble i la vida dels 
albalencs.

Maria Jose Hernández 
Portavoz de AVANT ALBAL.

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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En una edición de El Replà 
especialmente dedicado a las fallas 
consideramos que lo más adecuado 
es rendir un tan merecido homenaje a 
todas las comisiones que tenemos en 
Albal.
Formar parte de una comisión es 
pertenecer a una familia fallera donde 
los integrantes están unidos por un 
sentimiento común y una solidaridad 
entre ellos que va más allá de disfrutar 
de las fiestas, que también. Cualquiera 
de las comisiones es “la millor del mon” 
para sus falleros y falleras -me incluyo yo 
mismo en esa apreciación: “la meua falla 
la millor”- sin despreciar a ninguna otra: 
los falleros somos así. 
Y, al mismo tiempo, se tiene un gran 
sentido de cooperación, colaboración y 

amistad con las demás fallas, lo que los 
valencianos llamamos “germanor” y que 
afortunadamente está muy presente en 
Albal con actividades que se realizan 
conjuntamente durante todo el año y 
con la certeza en que tampoco faltan 
ejemplos de apoyo entre las comisiones 
cuando alguna ha necesitado de las 
demás. Como buenos vecinos.
El sentimiento fallero trasciende a la 
fiesta y al propio mes de marzo. No es 
solamente el monumento de cartón-
piedra, la mascletá, la ofrenda, los 
pasacalles, la cremà… es una forma 
de relacionarse con los vecinos del 
barrio, haciendo partícipes a todos de 
sus actividades. No hay que olvidar 
que las fallas son fiestas de calle, de 
puertas hacia afuera. Es cierto que en 

los casales y en las carpas, los miembros 
de las comisiones disfrutan de sus 
propios actos que llevan todo un año 
preparando, pero también es verdad 
que cualquier persona que se acerque 
con buena voluntad será bien acogida, 
y con la esperanza en que ¡el día de la 
apuntà vuelva!
Pero también son crítica y sátira, un 
aspecto este que parece haberse 
quedado un poco de lado sobre todo 
en las comisiones más modestas, 
quizá por la imposibilidad de construir 
monumentos más personalizados para 
cada municipio o para cada barrio. 
Aún así siempre encontramos “una 
píldora” que nos hace sonreír y, creo no 
equivocarme al decir, que hasta es un 
honor salir en la falla.

Las fallas unen, forman parte del tejido 
social de un pueblo y, junto a las demás 
asociaciones culturales, deportivas 
y lúdicas, constituyen una base muy 
importante de la convivencia, de la vida 
social de Albal. Nos aportan un sentido 
de pertenencia, de participación y no es 
extraño ver que unas mismas personas 
formen parte de diversas agrupaciones 
y/o asociaciones, siendo el motor 
que las mantiene vivas: para ellos mi 
homenaje.

Rafael Rodríguez Ramón
Grupo Municipal Ciudadanos Albal. 
WhatsApp 637 629 394

Después de los que probablemente hayan 
sido los años más difíciles para todos los 
falleros y falleras valencianas, no podemos 
empezar nuestro espacio dedicado a 
estas fiestas sin dar las gracias a todos 
los  vecinos y vecinas que forman parte 
de las diferentes comisiones  falleras  de 
Albal, gracias por no perder la esperanza, 
por continuar demostrando cada dia el  
amor incondicional por unas fiestas tan 
especiales como los son nuestras fallas.
La pandemia nos ha puesto a prueba a 
todos, sirvan estas palabras para desde 
aquí enviar un emotivo recordatorio a los 
familiares de los vecinos y vecinas que ya 
no están entre nosotros. 
Para los valencianos y las valencianas el 

fuego es el símbolo de la renovación, con 
nuestras fiestas recibimos cada año a la 
primavera y este año lo haremos con más 
sentimiento si cabe, por fin la música, la 
fiesta y la pólvora vuelven a las calles de 
nuestro pueblo. 
Durante las 3 primeras semanas de Marzo, 
se respira aire de fallas, se escucha y se 
huele a fallas, y  eso es algo que cuesta 
mucho describir con palabras.
Nuestras fiestas mayores están en 
constante evolución, desde sus comienzos 
allá por el siglo XVIII, de hecho desde 
el pasado 30 de noviembre del 2016 la 
UNESCO  las declaró Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 
Las fallas siempre han sido una escuela 

de educación social con su crítica mordaz 
a las situaciones cotidianas. Los falleros y 
falleras pueden demostrar su sensibilidad 
con los cambios sociales rompiendo 
estereotipos anclados en el pasado 
con propuestas innovadoras, haciendo 
suyas las máximas de movimientos 
sociales como el ecologista, haciendo 
de sus casales espacios sostenibles y 
de integración social , proponiendo 
alternativas para los más jóvenes, lejos 
de la violencia y el bullying e integrando 
valores de respeto social. 
Desde Unides Podem Albal, esperamos 
que las fallas del 2022 sean un ejemplo 
de esta  evolución a la que nos tiene 
acostumbrados nuestra fiesta más 

internacional, confiamos en  que el 
comercio de nuestro pueblo que también 
ha sufrido las consecuencias más duras 
de la pandemia, será partícipe junto 
con las comisiones falleras de las que 
probablemente sean las fallas más 
esperadas.
Deseamos que los vecinos y vecinas de 
Albal sean o no falleros convivan estos días 
festivos con respeto mutuo.Haciendo de 
estas fallas del 2022 un ejemplo de fiesta 
por y para todos los vecinos y vecinas de 
Albal. 

Sembla mentida, després de tot el que 
hem passat els últims dos anys, però 
pareix que ara sí que va de bo i tornem a 
una certa normalitat i, amb això també, 
torna la nostra festa més internacional i 
reconeguda arreu del món, basada en la 
sàtira, l’exageració i l’humor.
Tornem a celebrar que arriba la 
primavera, una nova estació que ha 
tardat dos anys sencers en vindre, però 
que ja està tocant a la porta. Un solstici 
que ací no assenyalen les primeres 
flors del camp ni el cant dels ocells. 
Les valencianes i els valencians sabem 
que s’acaba l’hivern -este llarg hivern 

pandèmic de dos anys- per l’olor de 
pólvora i el soroll dels petards, la música 
que envaeix els carrers i pel colorit dels 
vestits de festa. 
També pel caos al tràfic i la, de vegades, 
difícil convivència entre qui disfruta 
la festa fins a avançades hores de la 
matinada i els que han d’anar a treballar 
l’endemà. A uns i als altres demanem 
molta empatia, paciència i concòrdia. 
Al col·lectiu de Compromís d’Albal 
desitgem fer palés el nostre 
reconeixement a tot el món faller, 
des del nadó que als dies de nàixer ja 
apunten els pares a la seua comissió 

fins als mateixos artistes fallers i totes 
les persones, professionals i voluntàries, 
que fan possible les falles. Amb un 
reconeixement especial a les nostres 
falleres majors Rosana Galán i Gabriela 
Martínez. 
Sense oblidar tampoc a la resta 
de persones que, en esta i altres 
celebracions, treballen per fer possible 
que tot transcórrega amb la normalitat 
més gran, com són les forces i cossos de 
seguretat, bombers, personal sanitari o 
protecció civil.
A totes elles, a tots vosaltres, us desitgem 
unes magnífiques falles i us demanem 

que, el dia de Sant Josep, aprofitem el foc 
purificador per a cremar tot allò que ens 
priva de tindre una vida millor i d’eixa pau 
espiritual que totes i tots tant mereixem.

David Ramon  
Portaveu i Regidor de Compromís

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

LES FALLES: UNA FESTA PER A TOTS

JA ESTEM EN FALLES!
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Un poble unit a favor del feminisme i els drets de les dones
Amb motiu del Dia de 

la Dona este passat 8 de 
març, l’Ajuntament d’Albal 
que presidix Ramón Marí ha 
celebrat l’acte principal de la 
Setmana de la Igualtat que, 
al municipi de l’Horta Sud, 
ha perseguit la lluita per la 
llibertat i la dignitat de les 

dones a través de nombrosos 
tallers, xarrades i iniciatives 
culturals i educatives. L’acte 
commemoratiu s’inicià amb 
la lectura del manifest a la 
porta del consistori, a càrrec 
de la regidora d’Igualtat 
Melani Jiménez,  on més d’un 
centenar de persones han 

mostrat el seu suport a les 
dones. La mateixa jornada, 
la plaça del Jardí va acollir 
l’exposició “Qui és qui”, una 
mostra sobre les dones valen-
cianes que han fet història, un 
joc interactiu i intergenera-
cional per a donar a conéixer 
la història de grans fèmines, 

no sempre reconegudes per 
tota la societat. Una inicia-
tiva que ha comptat amb el 
suport de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud. També les ames 
de casa van celebrar el dia 
del feminisme amb un dinar 
de germanor al qual, com és 
tradició, no va faltar el rector 

Engraci Bataller.
En nom de l’Ajuntament, 

“gràcies a tots els col·lectius 
implicats en la Setmana de 
la Igualtat; el Col·lectiu per la 
Sororitat, els centres educatius, 
les ames de casa Tyrius Albal i 
a la Mancomunitat de l’Horta 
Sud”.

ESPECIAL 8M
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 Vitaly tiene allí a su 
hermana, con su familia, y 
a su hermano pequeño y 
su madre que están en el 
foco del conflicto. «Pudimos 
evacuar a mi madre porque 
es mayor y mi hermano se 
quedó allí», comentó aunque 
matiza que tiene contacto 
con él «cada minuto». «Aquí 
no estamos pasándolo bien, 
pero ellos están mucho 
peor», añadió. De hecho, su 
hermano está refugiado en 
el aparcamiento subterrá-
neo de un edificio. El hombre 
advierte respecto al conflicto 
con Rusia que «ya empezó 
en 2014 pero entonces no 
tomaron la misma decisión». 
En cuanto a su situación 
aseguró que «no soy militar, 

creo que puedo ser más útil 
desde aquí». Ahora agradece 
toda la ayuda humanitaria 
que está llegando para los 
refugiados y la solidaridad 
mostrada. 
Por su parte, Yury, está en 
una situación similar con 
parte de su familia directa, 
su madre, su tía y su suegra, 
en Ucrania, que permane-
cen refugiadas en bodegas 
y trasteros preparados para 
ello. El contacto con ellas 
es continuo, como apuntó. 
«El miedo que sentimos 
desde aquí es diferente», 
matizó, aunque añadió con 
optimismo que «vamos a 
ganar seguro, porque la 
verdad tiene que triunfar». 

El Ayuntamiento 
ha iniciado 
una recogida 
de alimentos y 
productos de 
primera necesidad 
que se pueden 
entregar en la sede 
de Cruz Roja

Condena a la invasión rusa y solidaridad con el pueblo ucraniano
 El Ayuntamiento de Albal 

condena la invasión rusa a 
Ucrania y ha mostrado su soli-
daridad con los ciudadanos de 
esta nacionalidad. De hecho, 
durante los primeros días del 
conflicto, el consistorio puso 
en marcha una recogida de 
material clínico, conservas y 
ropa para enviar al país. Todos 
estos productos se pueden 
dejar en la sede de Cruz Roja, 
ubicada en la planta baja de 
la casa consistorial, de lunes 
a jueves de 10 a 14 horas.  El 
alcalde, Ramón Marí, ha pedido 
la máxima colaboración a la 
ciudadanía. De igual modo, 
el primer edil y la concejala 
de Servicios Sociales, Lola 
Martínez, convocaron a una 
reunión la semana pasada a la 
decena de familias ucranianas 
asentadas en la localidad para 
mostrarles su apoyo y rendirles 
su ayuda.

Representantes de dos 
de ellas departieron con las 
autoridades locales durante 
un buen rato. Vitaliy Ruchma 
y Yury Andreyev les trasla-
daron cómo se sienten ante 
el conflicto y cómo están 
viviendo la situación de sus 
familiares en el país en guerra.

El maravilloso gesto del 
empresario local, Juan Carlos 
Martínez

El consistorio no es el único 
que se ha solidarizado con 
Ucrania. La empresa horto-
frutícola de la localidad “The 
Natural Hand”, que dirige Juan 

El alcalde Ramón Marí y la concejala Lola Martínez 
mantienen un encuentro con ucraineses del pueblo

Carlos Martínez, se ha con-
vertido también en la sede de 
recogida de alimentos, medi-

camentos y ropa que serán 
transportados en sus camiones 
para ayudar a soldados y refu-

giados.  «Nos necesitan», ha 
dicho el industrial de Albal, 
que ha puesto a disposición 
su sede y sus trabajadores 
y que la semana pasada ya 
había recogido gran cantidad 
de palés en su nave. «Estamos 
preparando los lotes que 
irán destinados a refugiados 
y soldados. La situación es 
crítica, Ucrania está práctica-
mente desabastecida y los 
países vecinos han acogido 
ya a más de medio millón de 
personas», explicó Martínez. 

El empresario local ya vivió 
una aventura tras recorrer en 
su moto los 14.000 kilómetros 
que lo separaban del Ártico a 
18 grados bajo cero para ver 
las Auroras Boreales. Ahora, 
se ha implicado de lleno en 

este reto solidario para prestar 
su ayuda a las personas que 
están en Ucrania sufriendo la 
invasión rusa.
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Durant el mes de febrer, 
l’emissora municipal d’Albal 
ha atés l’actualitat fallera de la 
localitat abans de l’inici de les 
festes josefines. Comissions i 
Junta Local Fallera van passar 
pels micròfons de la ràdio 
de casa gràcies al programa 
‘Un Fum de Veus’, presentat 
per  Vicente  Burguete  i Rosa 
Álvarez.

El magazín fester va tindre 
l’oportunitat de donar a 
conéixer als màxims exponents 
de les set comissions falleres 
que conformen este col·lectiu. 
Les entrevistes, que es poden 
tornar a escoltar des del 
canal  Ivoox  de Ràdio Sol 
Albal, van abordar la situació 
de cada falla després de dos 
anys marcats per la inactivitat 
parcial a causa de la pandèmia 
de la COVID-19.

Així mateix, de la veu de 
presidents i falleres majors, 
descobrim com esperen passar 
la festa fallera i les diferents 
activitats que han plantejat per 
a reprendre la celebració.  Així 
com també  els seus desitjos 
per a les Falles de 2022.

Les Falleres Majors 
d’Albal, Rosana Galán Alemany 
i Gabriela Martínez  Burriel, 
van ser les encarregades de 
tancar este espai especial. 
Acompanyades pel regidor de 
Festes i Falles de l’Ajuntament 
d’Albal,  Sergio  Burguet, i el 
president de la Junta Local 
Fallera, Ismael Pons, van 
compartir els seus desitjos 
per a les Falles de 2022 i van 
convidar la població a partici-
par en la festa de tots els valen-
cians i valencianes.

Ràdio Sol Albal continuarà 
oferint la cobertura de les 
Falles 2022, a través de les ones 
radiofòniques (93.7 FM o www.
albal.es).

Ràdio Sol sona a Falles

Falla l’Amistat d’Albal

Falla Hort

Falla Joventut d’Albal

Falla SanCarlos Borromero

Falla La Florida

Falla El Jardí

Falla Poble d’Albal

Falleres Majors
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Presentació del llibre “La niebla de 
un sueño” de José Antonio Mateo 

Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56 
Incidències: 627 627 000
www.albal.es

ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)  
Amb cita prèvia. Horari: Dilluns a divendres de 9:00h. a 14:30h.

POLICIA LOCAL
Carrer Rei en Jaume I (prop de la piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00 
Correu electrònic: policía@albal.es

JUTJAT DE PAU
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

CENTRE DE SALUT
Carrer Regne de València. Telèfon 96 342 53 00
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06 

SERVICIS SOCIALS
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: s-socials@albal.es 

AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04 - Fax 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 
(OMIC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
Centre Polivalent, entrada pel carrer Hernández Lázaro, front al 
parc Sant Carles
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net

ESCOLA D’ADULTS 
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89 
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77

CASA DE CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17

RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69

RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Casal Jove. C/Tabacalera s/n
Telèfon 96 127 79 39 | 610 03 12 47
Correu electrònic: radiosol@albal.es   

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Telèfon informació i reserves 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA BALAGUERA
Telèfon informació i reserves 687 07 70 65

PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL ALBAL
Carrer Rei En Jaume I   
Telèfon 96 127 52 62  

SERVICI DE TAXI
Telèfon 96 001 63 05
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Maquetació: alquadrat.com
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MARÇ 2022
15 de març  Av. Rambleta, 30 de Catarroja

16 de març C/ Alicante, 2 de Catarroja 

C/ La Tauleta, 5 d’Alfafar

17 de març Av. Rambleta, 30 de Catarroja C/ 
Blasco Ibáñez, 38 d’Albal

18 de març C/ Ramón y Cajal, 73 de Catarroja 
Av. CamíNou, 64 de Benetússer

19 de març C/ Ramón y Cajal, 73 de Catarroja

20 de març C/ Sagasta, 58 de Catarroja Av. 
Blanco Ibáñez, 80 de Massanassa

21 de març Av. Dr Marañón, 11 de Catarroja C/ 
Federico Pallardo , 8  d’Alfafar

22 de març Av. Dr. Marañón, 11 de Catarroja

23 de març C/ Sagasta, 58 de Catarroja C/ 
Pintor Sorolla, 3 de SedAv.í

24 de març Av. Doctor Gómez Ferrer, 57 de 
CatarrojaC/ Eixample, 5 d’Albal

25 de març  C/ Sagasta, 58 de Catarroja

26 de març Av. Rambleta, 56 de Catarroja C/ 
Vicente NavarroSoler, 20 de Benetússer

27 de març Av. Doctor Gómez Ferrer, 57 de 
Catarroja C/ Sol, 26 de Alfafar

28 de març Camí Real, 64 de Catarroja C/ 
Gómez Ferrer, 17  de LlocNou de Corona

29 de març Av. Doctor Gómez Ferrer, 57 de 
Catarroja

30 de març C/ Joaquín Escivá, 10, Catarroja C/ 
Hernández Lázaro, 11 d’ Albal

31de març C/ Joaquín Olmos, 13 de Catarroja 

Pl Miguel Hernández, 14 d’Alfafar)

ABRIL 2022
1 d’abril Camí Real, 64 de Catarroja

2 d’abril Av. Rambleta, 56 de Catarroja  
CamíNou, 124 de Benetússer

3 d’abril Camí Real, 64 de Catarroja C/ 9 
d’Octubre, 33 de Massanassa

4 d’abril C/ Alicante, 2 de Catarroja C/ Vicente 
A Estellés, 21 de SedAv.í

5 d’abril Av. Rambleta, 56 de Catarroja

6 d’abril Av. Rambleta, 30 de Catarroja Av. 
Albufera, 6 d’Alfafar

7 d’abril C/ Ramón y Cajal, 73 de Catarroja C/ 
Mayor, 17 de Benetússer

8 d’abril C/ Joaquín Escrivá, 10 de Catarroja

9 d’abril Av. Rambleta, 56 de Catarroja Av. 
Corts Valencianes, 40 d’Albal

10 d’abril Av. Rambleta, 56 de Catarroja Av. 
Gómez Ferrer, 31 d’ Alfafar

11 d’abril v Dr Marañón, 11 de Catarroja C/ 
Pintor Ribera, 25 de Benetússer

12 d’abril C/ Sagasta, 58 de Catarroja C/ 
Andrés Arbiol, 12 de  SedAv.í

13 d’abril Av. Doctor Gómez Ferrer, 57 de 
Catarroja C/ Salvador Giner, 5ª de Sedaví

14 d’abril C/ Alicante, 2,  de Catarroja

15 d’abril C/ Joaquín Escrivá, 10 de Catarroja 
Av. Reyes Católicos, 9 d’Alfafar

DERECHO DE RECTIFICACIÓN
En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía, mediante 

Resolución 2022/448, de fecha 4 de marzo de 2022, por la que 
se estima parcialmente la solicitud realizada por Doña María 
José Hernández Ferrer, en ejercicio del derecho de rectifica-
ción regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, se 
procede a la rectificar las declaraciones atribuidas a dicha soli-
citante en el texto aparecido en la página 4 de la publicación 
correspondiente a enero de 2022, bajo el titular “La oposición 
vota en contra de las cuentas”, en los términos siguientes:

“Recordem de nou que est es l’ultim pressupost que va a 
eixecutar integrament est equip de govern. Per tant, dos de 
cada tres de les seues promeses electorals están per cumplir. 
(…) Es per estes coses per lo que el descredit, la perdua de 
reputacio i credibilitat dels politics du a la desacreditacio i la 
desafeccio de la ciutadania per la política. (…) 2 de cada 3 de 
les seues promeses estan per complir en est ultim pressupost 
que voste ha de dur avant de forma integra esta llegislatura.” 
(sic).

L’Escola Municipal d’Adults acollirà la presentació del llibre 
“La Niebla de un sueño” de José ntonio Mateo. La presentació 
estarà a càrrec de l’alcalde, Ramón Marí.L’acte tindrà lloc el 24 
de març a les 19 hores.




