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Junta Local Fallera

Falla L'Hort

Falla Poble d'Albal

Falla La Florida

Falla La Joventut
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Amb un esplèndid espectacle 
de llum i so i la Crida de les Fa-
lleres Majors: Paula Muñoz Díaz i 
Anna Duato Albert, Albal ha do-
nat pas a les Falles de 2019 que 
enguany duen per lema: “Encén 
la flama de la igualtat”. L’acte va 
estar presidit per l’alcalde Ra-
món Marí que va entregar les 
claus del municipi a unes regines 
nervioses i emocionades davant 

la responsabilitat de represen-
tar al món faller local que suma 
1.200 fallers i falleres. 

Se celebrava dissabte 23 de 
febrer al balcó de l’Ajuntament 
i va comptar amb la presència 
del regidor de festes, Sergio Bur-
guet, de la Junta Local Fallera i el 
seu president, Juan Carlos Gime-
no, les Corts d’Honor de les Fa-
lleres Majors i les set comissions 

encapçalades pels seus màxims 
representants que també po-
gueren eixir al balcó per saludar 
a tot el món que es va acostar a 
la plaça El Jardí per assistir a la 
Crida. 

Seguidament, tenia lloc 
l’ofrena floral a la Mare de Déu 
en l’Església Mare de Déu dels 
Àngels i on van ser rebudes pel 
rector, Engraci Bataller.

La Crida dóna pas a 
les Falles de 2019

La presentació del cartell ofi-
cial de les Falles de 2019 es va 
celebrar divendres 22, al saló 
de plens. Va estar presidit per 
l’alcalde Ramón Marí, el regidor 
de Festes, Sergio Burguet i les Fa-
lleres Majors, Paula Muñoz Díaz i 
Anna Duato Albert junt al Presi-
dent de Junta Local Fallera, Juan 
Carlos Gimeno. Les falles d'Albal 
enguany fan una crida a les set 
comissions per fomentar la no 
discriminació per raó de sexe i la 

fi de la violència de gènere.
El cartell reflectix a una dona 

valenciana, amb vestit morat – el 
color de la igualtat- que enlaira 
un bes amable i que convida a 
la pau des de la Torre àrab. Tots 
els casals lluiran durant estos 
dies este cartell al seu interior, i 
els seus fallers i falleres rebien en 
l’acte una xapeta  per a les bru-
ses falleres, que du el lema “En-
cén la flama de la igualtat”.

Les Falles de la Igualtat

Les comissions amb Sant Blai

La primera festa gran celebrada a Albal només entrar el 2019 va 
ser la del patró local, Sant Blai, on el món faller ha tingut una presèn-
cia molt important. Les Falleres Majors del poble han donat suport a 
tots els actes celebrats i ho han fet acompanyades de les seues Corts 
d’Honor. 

Les Falleres Majors en la Crida

Les màximes exponents de la festa han rebut la clau d'Albal

Les Falleres Majors i la seua Cort d'Honor en la mascletà de Sant Blai

Elena Puchalt, una dona presidenta entre sis presidents
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Cort d'Honor Infantil
Natalia Mora i Gil

Sara León Agüera

Noemi Galán Chinesta

Ana Perelló Martínez

Paula Lloria Villanova

Yolanda Gimeno Pérez

Paula Muñoz Díaz es vestia de 
valenciana només nàixer. Ara, 
amb 11 anys de vida, repre-
senta la xicalla del món faller 
d’Albal. Es tracta d’una xique-
ta responsable que afronta 
el càrrec de Fallera Major In-
fantil, amb molta timidesa, 
però amb la il.lusió lògica 
d’acomplir un somni. 

Com definixes les Falles?
Són cultura, patrimoni i foc.
Quin és el secret de Paula per 
poder arribar al 19 de març 
amb forces?
Les Falles són una festa amb 
màgia i el secret és tindre mol-
ta alegria i descansar prou per a 
poder fer front a tots els dies de 
festa.
Tot el món diu que ets una xi-
queta molt responsable, per 
tant, afectarà el teu regnat als 
estudis?
No, tot eixirà bé. No tinc exà-
mens mentre se celebren els 
dies grans de les Falles i a més, 
al col·legi m’han dit que tindran 
en compte que necessitaré viu-
re el meu regnat com cal.  
Què t’han dit a classe?
No ho sap tot el món que sóc 
la Fallera Major, però els que ho 
saben, s’han alegrat molt. 
També diuen que ets molt tí-
mida, com vas a afrontar esta 
responsabilitat tan gran … 
(Somriu). Sóc tímida però 
depén del moment, amb els 
meus amics no ho sóc tant.
Qui cuida d’una manera espe-
cial la Fallera Major?

"Represente el futur de les Falles 
que són cultura, patrimoni i foc”

Entrevista Fallera Major Infantil d'Albal Paula Muñoz Díaz

• Dedicació: Estudia sisé de primària al col.legi Sant Carles
• Un lloc:  La platja
• Una zona d’Albal: La torre àrab d’Albal
• Una çançò: “Me haces falta”, de Antonio José
• Un esport: Natació
• Un pensament en veu alta: No deixes de somniar mai
• Un record especial: la meua primera comunió
• Menjar preferit: Macarrons al forn

Perfil de la Fallera Major Infantil
Els meus pares, tota la Junta Lo-
cal, la meua amiga la Fallera Ma-
jor i .. tot el món. He fet molts 
amics amb el meu regnat. 
Quin és l’acte que t’agradara 
viure especialment?
M’agraden tots els actes però es-
tic desitjant que arribe l’Ofrena.
És difícil fer front a l’acte dels 
premis sent Fallera Major i 
membre d’una comissió?
De segur que estaré molt ner-

viosa però sóc conscient que re-
presente a totes les falles i passe 
el que passe ho viuré contenta i 
amb un somriure. 
Què desitges de les Falles de 
2019?
Haver representat molt bé els 
xiquets i xiquetes de les falles 
d’Albal, perquè som el futur, dis-
frutar-les molt i guardar un bon 
record d’este any tan especial. 
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Si per alguna cosa es recor-
darà a Anna Duato Albert  
serà per haver impregnat les 
Falles d’alegria i optimisme 
amb el seu somriure tan natu-
ral. La Fallera Major d’Albal de 
2019 complix el somni de re-
presentar la festa valenciana 
amb 26 primaveres. Amb tan 
sols quatre anys, sa mare la va 
apuntar al casal del seu barri, 
a la Falla Poble d’Albal, on ha 
crescut i ha fet bons amics, els 
mateixos que ara l’abriguen 
en un moment tan especial de 
la seua vida. 

Fins a arribar a ser la Fallera 
Major d’Albal havies tingut al-
tres càrrecs en la teua comis-
sió i en Junta Local. Era el teu 
somni?
He sigut de tot en les Falles: 
musa, membre de la Junta Lo-
cal i de la Cort d’Honor. Espe-
rava este moment amb moltes 
ganes, era un desig i un somni 
personal. 
Quina és la clau per arribar a 
l’últim dia de Falles amb les 
piles carregades al cent per 
cent?
Les ganes de viure-les és el que 
fa aguantar el cansament i dis-
frutar de tots els actes que ve-
nen per davant fins l’arribada 
del 19 de març. També dosificar 
les nits i descansar quan toca 
per estar bé a l’endemà.
Quin és l’acte que et fa espe-
cialment il.lusió viure com a 
Fallera Major?
Tenia moltes ganes que arri-
bara la Crida perquè suposa 
l’inici oficial de la festa i estava 
molt nerviosa. Però pels senti-
ments que provoca i l’emoció, 
em decante per l’Ofrena. És un 
acte que provoca llàgrimes bo-
niques, impossible descriure-
ho, és espectacular contemplar 
les cares dels fallers ofrenant la 
Mare de Déu.
Diuen que enguany hi ha un 
bon rotllo especial entre les 
comissions …
És cert, hi ha molta harmonia. 
Paula com jo tenim la millor 
Cort d’Honor del món, ens aju-
den dia a dia i ens donen molts 
ànims. També vull aprofitar per 
a donar les gràcies a la nostra 
amiga Ana Muñoz, és de la nos-
tra falla i ens va ajudar molt, es-
pecialment, amb el discurs de la 
Crida.

“Les Falles van a ser inoblidables per 
com ens fan sentir als set casals”

Entrevista Fallera Major d'Albal Anna Duato Albert

Cort d'Honor
Major

Inma Tronchoni Llácer

Amparo Piqueras Belencoso

Pilar Lahoz Céspedes

Raquel López Martínez

Amparo Albuixec Vila

Victoria Costa Gómez

• Dedicació:  Monitora a la matinera del col.legi Sant Carles 
• Un llibre: “La chica del tren “, de Paula Howkins
• Un lloc: El port de Catarroja i la muntanya
• Un carrer: El meu, Sant Antoni
• Una çançó: A thousand years, de Christina Perri
• Un esport: Pàdel
• Un pensament en veu alta: Quan els somnis d’acomplixen, 
els records són per sempre
• Un record especial: la meua presentació com a Fallera Major
• Menjar preferit: Arròs al forn

Perfil de la Fallera Major
Quin és el millor record que 
t’emportaràs d’esta experièn-
cia …
Rebre la clau del poble, que ens 
va donar l’alcalde en la Crida.
Separar els sentiments de ser 
fallera d’un casal, als de ser la 
regina de tots, és complicat?
No ho és, si vols les falles i les 
vius com nosaltres. El somriure 
no ens falta perquè els fallers 
són molt agraïts amb nosaltres 
i ens estan fent sentir com si fó-
rem de la seua comissió.
Com viu la Falla Poble d’Albal 
el vostre regnat?
Estan molt contents, estem no-
tant el suport i estima de la nos-
tra comissió.
Com és la relació amb Paula?
M’ha furtat el cor, tant ella com 
la seua família ja formen part de 
la meua vida. 
Com t’agradarà que recorden 
a la Fallera Major de 2019?
Per haver sigut una bona Fallera 
Major, en el sentit de voler estar 
en tot el que se’ns requerisca i al 
costat de tots per igual.
“Encén la flama per la igual-
tat”, és el lema de les Falles de 
2019. Què podeu fer des dels 

casals i des d’esta festa?
Treballar el foment de la igual-
tat, fent-ho extensiu a la resta 
de la societat.
Algun desig especial?
Passar-ho bé i aconseguir que 
les de 2019 siguen inoblidables.



LAS FALLAS: “Como la vida misma”
Engraci Bataller i Martínez
Rector d´Albal

Cuando uno mira todo el 
devenir fallero, se pregunta, ¿a 
quién se le ocurriría semejante 
fiesta?

… Y uno rápidamente respon-
de, al poble Valencià.

Los que vivimos a orillas del 
Mediterráneo somos únicos a 
la hora de montar una movida 
festiva, y en ello concretamente 
los valencianos somos muy, pero 
que muy únicos. Las fallas son un 
claro ejemplo de ello.

Pero yo iría esta vez más hon-
do, más profundo y os invitaría 
a ver las fallas de una manera 
transcendental, me explico:

Estando yo en el Puerto de 
Sagunto, en plena semana falle-
ra, falleció la presidenta de la falla 
de “Baladre”, un barrio marginal 
donde yo estaba de párroco. Os 
podéis imaginar el dolor, la comi-
sión partida por la mitad.

El funeral fue tenso, el aire de 
la capilla se podía cortar con un 
cuchillo.

Pues bien, el Señor me ilumi-
nó en el momento de la homi-
lía. Utilicé el mundo de las fallas 
como metáfora de lo que un cris-
tiano entiende por vida, muerte 
y resurrección. El devenir fallero 
me vino como anillo al dedo.

Aquella gente sencilla y humil-
de me entendió a la perfección, 
les hable de la vida eterna con 

un lenguaje que ellos entendían 
muy bien, el lenguaje fallero.

Aquel día entendí como las fa-
llas además de ser la gran fiesta 
de los sentidos, era también la 
gran fiesta de la vida: nacemos, 
crecemos, llegamos a la cima y 
un día toca decir fin, PARA VOL-
VER A NACER. Es el misterio de 
las fallas, es el misterio de la vida.

Benvolgut poble d´Albal, el 
vostre rector vos desitja que dis-
fruteu de la festa, que disfruteu 
de la vida, que Sant Josep i la Ma-
reta vos acompanyen sempre en 
este caminar. Un abraç molt, pero 
que molt fort.

BONES FESTES

Hem parlat amb els set Presidents de les comissions d’Albal 
perquè ens conten com afronten als seus casals, la recta fi-
nal de l’exercici, en els dies grans de la festa més nostrada.

Falla L’Hort
Juan Vicente Alapont Guillem

“Les Falles ja es troben ací. Desitge 
que hi haja molta festa, que faça 
bon oratge i que disfrutem de la 
nostra festa valenciana tot el que 
puguem”. 

Juan Carlos Gimeno Ricart  
President de la Junta Local Fallera

Per segon any consecutiu, 
Juan Carlos Gimeno Ricart, pre-
sidix un dels col·lectius més 
importants del poble, la Junta 
Local Fallera. Immersos en ple-
nes festes josefines ens conta 
que les afronta amb experiència 
i molt agraït per l’esforç de totes 
les falles i fallers. 

Després de dos anys al cap-
davant de Junta Local Fallera. 
Com afrontes este exercici?

Amb més experiència i molt 
agraït pel treball i esforç que des-
enrotllen les set comissions del 
poble i Junta Local Fallera. També 
amb la tranquil.litat de tindre tot 
llest perquè els actes isquen bé i 
que la gent puga disfrutar-los.
Què és allò més difícil de la 
teua responsabilitat?
Per a mi, les persones, tindre 
contents els fallers i que no hi 
haja problemas amb el veïnat. 
Les falles se celebren una setma-
na a l’any i m’agradaria posar la 
festa en valor, animant a la gent 
del poble a apuntar-se a qualse-
vol dels set casals i disfrutar-les 
des de dins. 
Després de 365 dies, què espe-
ra un faller amb més il.lusió?
Més que amb il.lusió jo espere 
l’arribada mirant el cel, desitjant 
que l’oratge ens respecte i ens 
deixe disfrutar de tots els actes. 
Espere la Setmana Fallera també 
amb un prec, que la normali-
tat ens acompanye fins al 19 de 
març i que tot isca de categoría, 

en un ambient d’harmonia. Res-
pecte als actes, en el mes cau, no 
me quede amb un en concret 
perquè cadascú té un significat 
especial i m’agraden tots. 
Les Falles de 2019 promouen 
la igualtat
Des de Junta Local Fallera hem 
volgut sumar-nos al lema que 
promou l’Ajuntament estes fes-
tes i l’anem a donar suport abso-
lut. La integració i la igualtat de 
la dona són inqüestionables. 
Quin és el desig del president 
de JLF per a les Falles de 2019?
Desitge que tot el món disfrute 
de la festa més bonica del món 
que ens vegem als carrers d’Albal. 
I quan es cremen els 14 monu-
ments d’Albal quin serà el pri-
mer pensament de Juan Carlos 
Gimeno?
De segur que tindré tantes ga-
nes d’agafar el llit com d’alçar-
me l’endemà i, amb calma, re-
capacitar de tot el que haurem 
viscut i de començar a treballar 
en el pròxim exercici faller.

Com reben els Presidents 
les Falles de 2019?

Falla Poble d’Albal 
José Miguel Salas Domínguez

“El meu casal està conformat per 
un magnífic grup de gent que 
desitja l’arribada d’este gran mo-
ment, el de pasar-ho bé tots junts”.

Falla El Jardí 
Carlos Baviera Moreno

“La nostra falla es troba en el seu 
millor moment. Estes seran unes 
Falles molt especials pel nostre 
40 aniversari, amb millors monu-
ments al carrer i més ganes, si cap, 
de fer festa i celebrar les quatre dè-
cades de vida. Espere que la meua 
comissió disfrute al màxim perquè 
l’esforç de tot un any serà per ells”. 

Falla La Florida 
Carlos Miguel Palomares 
Arastell

“Per molts motius, tinc uns senti-
ments especials estes Falles, amb 
més ganes i més il•lusió.  M’estime 
molt la meua comissió, són part 
de la meua vida i espere que en-
guany les disfruten al màxim”. 

Falla L’Amistat 
Vicente Fuentes Cabrelles

“Després del treball de tot un any 
arriba el millor premi, el moment 
de donar-ho tot disfrutant de la 
setmana gran de les Falles. Que 
vos ho passeu tots molt bé!“

Falla Sant Carles 
 Elena Puchalt Benítez

“Les Falles no són solament la  
setmana gran, al llarg de l’exercici 
treballem intensament perquè 
ara es puguen disfrutar al màxim. 
Eixe és el meu desig, que ho passeu 
tots de meravella. Jo pense fer-ho, 
perquè este serà el meu darrer any 
com a presidenta de la comissió”.

Falla La Joventut 
 Javier Ollero Blanco

“Per arribar ací, es requerix de molt 
d’esforç i enguany la nostra falla 
tindrà un treball afegit, la Plantà 
correrà de part dels membres de 
la comissió, tot un repte que ens fa 
mol-ta il.lusió. Deixeu tots els pro-
blemes aparcats per uns dies i que 
vos ho passeu molt bé!”. 
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FALLERA MAJOR

FALLERA MAJOR INFANTIL

FALLA GRAN

FALLA INFANTIL

PRESIDENT

PRESIDENT INFANTIL

IRENE MARGAIX CHILET

EMMA SALAS SUÁREZ

BRUIXERIES? ¡TOTS ELS DIES!

OASIS MUSICAL

JOSÉ MIGUEL SALAS DOMÍNGUEZ

JORGE FERNÁNDEZ CALERO
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El casal, la nostra casa fallera
La nostra falla enguany està centrada a recuperar el casal, hem començat per una reforma gràcies a molts patrocinadors i bona mà d'obra 
fallera. Tenim la nostra casa fallera a punt! Hem pogut desenvolupar amb comoditat moltes activitats durant tot l'exercici. Hem realitzat 
festes temàtiques diferents on majors i menuts hem participat. Així hem fet el Festival d'Eurovisió, un concurs de truites o la festa mexi-
cana de morts en compte del típic Halloween. Hem assaborit els diumenges d'arrossets distints fets pels nostres xefs fallers. Hem gaudit 
d'allò més enguany del nostre betlem, festes nadalenques i de Cap d'Any amb el casal a rebentar de gent. Ens espera una setmana fallera 
intensa on amb la Plantà dels nostres monuments començarem unes Falles mítiques. A la Falla Poble d'Albal no falta la festa ni el bon 
menjar!!! Per al nostre president este exercisi serà més que especial ja que compartirà el càrrec amb la seua filla, la Fallera Major Infantil.
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FALLERA MAJOR
ROSANA GALÁN ALEMANY

PRESIDENT
CARLOS BAVIERA MORENO

FALLA GRAN
LA RUTA DE LA SEDA

FALLERA MAJOR INFANTIL
GABRIELA MARTÍNEZ BURRIEL

PRESIDENT INFANTIL
JORGE NAVARRO SALA

FALLA INFANTIL
VENÈCIA

40 anys fent falla
La falla El Jardí es va fundar en 1979, enguany complix 40 anys de vida i tota la 
comissió se sent orgullosa per l’efemèride. A més, la Generalitat ha premiat el 
seu llibret, quedant en el lloc 57é dels guardons per la promoció del valencià. Es 
tracta d’un casal molt arrelat en la població i que ja va per la tercera generació en 
algunes famílies que formen part de la falla. Enguany han preparat uns festejos 
especials, entre els quals cal anomenar la mascletà, el correfoc i les revetles de la 
setmana gran. La falla El Jardí vos convida a totes i tots a participar de la festa i del 
seu aniversari!
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FALLERA MAJOR
INMACULADA ALFONSO ROYO

PRESIDENT
CARLOS MIGUEL PALOMARES ARASTELL

FALLERA MAJOR INFANTIL
IRENE PALOMARES ALONSO

PRESIDENT INFANTIL
ALEJANDRO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

FALLA INFANTIL
BATFALLA

FALLA GRAN
PASTISSERIA

35 anys complint somnis
La falla La Florida du 25 anys disfrutant i fent realitat el somni de ser membres d’esta comissió. Està presidida per Carlos Palomares Aras-
tell que enguany viu l’exercici amb especial emoció, ja que compartix càrrec amb la seua filla que és la Fallera Major Infantil, Irene Paloma-
res Alonso, i perquè deixarà la responsabilitat després de sis anys. Volia fer coincidir este moment i la vida li ha donat l’oportunitat. Carlos 
assegura estar molt agrait pel suport de tots els seus membres del casal als que considera de la seua família.
No és cap novetat que a este casal l’ADN faller està ben marcat i que són dels que durant la setmana fan festa i soroll. El dia de la plantà, a 
les 22.30 hores, la comissió –en col•laboració amb El Jardí, faran un correfoc que no t’has de perdre!
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FALLERA MAJOR
MARÍA ALBARRÁN FERRER

PRESIDENT
VICENTE FUENTES CABRELLES

FALLA GRAN
FARWEST

FALLERA MAJOR INFANTIL
SHEILA DE LA ROSA PÉREZ

PRESIDENT INFANTIL
DANIEL MATA MILLÁN

FALLA INFANTIL
STAR PARTY

Familiaritat, festa i tradició el seu ADN
A Albal tenim la sort de tindre una gran oferta en el món de les falles local, som set comissions, cadascuna d'estes amb el seu segell propi. 
El nostre ha sigut, des de la nostra creació -per la proximitat i relació amb la residència municipal de majors-, mantindre l'esperit de famí-
lia i solidari. Hem acaronat especialment els xicotets de la casa, escoltant les seues propostes, tal com ha sigut enguany en organitzar el 
Primer Campionat Interfalles de futbolí per a la xicalla dels casals albalencs. Sense oblidar eixa edat tan difícil dels nostres juvenils inten-
tant adaptar les seues propostes i fent-les realitat.
Un altre aspecte que intentem cuidar és tractar els nostres convidats perquè se senten en la seua pròpia casa, fet que es demostra espe-
cialment en la setmana fallera, en la qual un any més ens bolquem en la nostra oferta de diversió i gastronomia. En resum per a nosaltres, 
la falla L’Amistat en dues paraules és: “FESTA” i “TRADICIÓ”.
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PRESIDENTA
ELENA PUCHALT BENÍTEZ

FALLERA MAJOR INFANTIL
YANIRE HINOJOSA GALÁN

FALLA GRAN
BUSCANT EL MIRACLE

FALLA INFANTIL
L'HABITACIÓ

Una falla pequeña, humilde y trabajadora
Somos una comisión pequeña, humilde, unida, trabajadora y constante. 
Constante con nuestras tradiciones, donde la continuidad de esta gran falla lleva durante 30 años ejerciendo. 
Queremos destacar que al igual que los tiempos van cambiando, nuestra forma de trabajar también lo hace, pero la tradición, las costum-
bres, la ilusión por nuestras fiestas siguen siendo las mismas durante todo los años. 
Este año como novedad, destacamos la gran variedad dentro de la programación festiva de la semana grande, como noches de actuaciones 
con “Drag Queens” y Dj’s residentes y una infinidad más de actividades que iremos desvelando según se vayan acercando los días. 
Queremos hacer un llamamiento desde este medio de comunicación, que pasen por nuestra comisión para que puedan ver y disfrutar del 
buen ambiente que se respira, del gran trabajo que realizamos, de que a pesar de nuestro poco numeroso censo somos igual de capaces 
que el resto de las comisiones de llevar a término todo lo que nos proponemos, y de que vean y disfruten junto a nosotros de todo lo que 
conlleva estas grandes fiestas. Siempre tendrán las puertas abiertas de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra falla. 
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FALLERA MAJOR
MARÍA CASAS PRIETO

PRESIDENT
JAVIER OLLERO BLANCO

MERDA...POS MERDA!!!

FALLERA MAJOR INFANTIL
CARLA CABALLERO HERNÁNDEZ

PRESIDENT INFANTIL
CARLES GONZÁLEZ TAPIA FIL ROIG

FALLA INFANTIL

FALLA GRAN

Una pequeña gran comisión
Si hay una cosa que nos caracteriza es la unión que se respira en esta comisión 
y que nos hace sentir muy orgullosos.  Cada acto, cada cena, cada vez que nos 
juntamos se convierte es una fiesta. Somos una pequeña gran falla que, gracias al 
esfuerzo de todos sus componentes, desde la directiva a cada miembro del casal 
hacen posible que la historia de la Falla La Juventud se vaya escribiendo como 
una historia feliz. 
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FALLERA MAJOR
PILAR ROMEU BENÍTEZ

PRESIDENT
JUAN VICENTE  ALAPONT GUILLEM

FALLERA MAJOR INFANTIL
VERA RODRIGO LAPUENTE

PRESIDENT INFANTIL
JAUME RODRIGO LAPUENTE

FALLA GRAN

FALLA INFANTIL

LA LEY DEL MAS FUERTE

ESTA FALLA ÉS LA LLET

El nostre lema enguany és #Juntsfemfalla
Uns germanets, dolços i molt fallerets representen la Comissió Infantil, i una senyoreta, preciosa per dins i per fora, junt amb Juanvi, faller 
de solera, fester i treballador incansable, encapçalen la Comissió Major.
Amb ells, la festa, la tradició, la germanor i la responsabilitat estan garantides, perquè això ens representa un any darrere l’altre, i entre 
tots treballem per no perdre la nostra distinció. A més, el nostre lema ens identifica: #juntsfemfalla.
Qui ens coneix sap que som una falla molt unida, divertida i sempre amb ganes de festa. Celebrem tot allò que marca el calendari.
Som una falla gastronòmica. Ens encanta fer dinars, sopars, esmorzars… i obrim tots els caps de setmana.
Ens agraden les tradicions i participem activament en elles. Xiquets i grans, fem una vida de poble, donant suport a les activitats organit-
zades des de diferents sectors i associacions. Contem els dies perquè arribe la nostra festa gran, en la que deixarem les nostres rutines i 
farem una vida de casal, de festa i devoció.
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Falla L'Amistat

Falla El JardíFalla L'Hort

Falla Poble

Falla La Florida

Falla La Joventut

Falla Sant Carles Borromeu

Les falleres majors han obert l'exposició del ninot
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La cavalcada del ninot fallera ha impregnat els carrers 
d'Albal de color, alegria, màgia i enginy, la seua cele-
bració suposa donar pas a un dels actes més impor-
tants, marcats en el calendari de les festes josefines. 

Es va celebrar dissabte 2 de març i va estar presidit per 
les falleres majors, Paula Muñoz Díaz i Anna Duato Al-
bert que saludaren a la població des de les carrosses, 
en companyia de les seues corts d'honor. 

Les set comissions, amb la vitalitat que les caracterit-
za, han tornat a sorprendre els assistents, protagonit-
zant una espectacular desfilada carregada de simpatia 
i bon ambient que convida a viure les Falles de 2019.

Enginy, màgia i gràcia en la Cavalcada del Ninot

Falla L'Amistat

Falla El Jardí

Falla Sant Carles Borromeu Junta Local Fallera

Falla l'Hort

Falla Poble d'Albal

Falla La Florida

Falla Joventut
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ACTES FALLES 2019 ALBAL

Dia 23 de febrer
A les 19h Acte de la Crida a l'ajuntament.
Concentració a la Balaguera a les 18.30h

Dia 2 de març
A les 13h Inauguració de l'Exposició del Ninot a la Casa 
de Cultura
A les 18h Cavalcada del Ninot
Eixida des de La Balaguera

Dia 15 de març
A les 12h NIT DE L'ALBA
Es dispararà un xicotet castell en tots els casals fallers i en 
la porta de l'ajuntament

Dia 16 de març
A les 9h Inici valoració dels monuments fallers pels Jurats
A les 19h Entrega de premis de les falles, a l'ajuntament. 
A les 18.15h concentració a La Balaguera

Dia 17 de març
A les 11h Cercavila de les comissions falleres
Eixida des de la Casa de Cultura

Dia 18 de març
A les 18h Ofrena de Flors a la Mare de Déu
A les 17.30h concentració a La Balaguera

Dia 19 de març
A les 12h Missa en honor a Sant Josep

Presentació Falleres Majors 2019

Anna Duato en la gala d'Alzira amb la Fallera Major de València

Representants de la Cort d'Honor amb les Falleres Majors Les falleres i falllers en l’Exposició del Ninot Alegria i somriures en cada moment viscut a l'exercici

Les Falleres Majors en la mascletà

Les Falleres Majors de València amb la indumendarista local Ana Muñoz
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