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Salutació del President
Hola, què tal?
Em dic Luís Miguel Almero, i
per primera vegada tinc l'honor
de dirigir-me a tots vosaltres,
fallers, veïns, comerços, etc., com a
president de la Falla Pintor
Goya–Brasil.
Quan se'm va plantejar la possibilitat de tractar de dirigir esta
travessia, els xicotets dubtes que
poguera tindre van desaparéixer
immediatament al comptar amb
el suport de la meua família i de la
comissió, la qual cosa, unit a
motius personals de tipus emocional, van fer que donara este important pas.
No tot en el món de les falles és de color de rosa; hi ha instants
durs, de molt de treball en l'intent que tot vaja bé i, a poder ser,
acabe millor, però personalment els moments viscuts no els canvi
per res, ja que al final només et quedes amb les alegries i bons
records.
I molt prompte van arribar les primeres d'eixes alegries: el
nomenament d'Eva i de María com a Falleres Majors i de Daniel
com a president Infantil, i de veritat han sigut uns companys de
viatge fenomenals, no aconseguisc recordar un mal moment al seu
costat.
Ràpidament va arribar una altra gran alegria, María Mahiques i
Giménez és triada per a La Cort de la Fallera Major de València per
a les falles 2009. Només recordar el moment que la van anomenar
en “la Fonteta”, un muntó de sensacions i emocions tornen al meu
cap. María, només dir-te que disfrutes molt d'estes falles ja que
seran irrepetibles i gràcies per representar-nos amb eixa frescor
que fa que sigues tan volguda per tots nosaltres. Felicitats.
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Mentrestant, hem continuat treballant perquè tots disfrutàrem
en este exercici de les festes, des del faller més antic fins al veí més
poc favorable a les festes Josefines, perquè al final, tot es fa pel faller,
però també per al que no ho és.
Revetles, proclamacions, sopars i festes variades, anaven omplint
el nostre calendari. Berenars, jocs, menjars, etc., anaven omplint el
dels nostres xiquets, futur immediat de la comissió.
I quan et vols donar compte, arriba “la Crida” i et dónes compte que
les Falles estan ací mateix, i penses que ha valgut la pena, i et dónes
compte que has aconseguit arribar al final, i mil sensacions t'invadixen
a l'escriure estes línies, tan prop ja de les nostres volgudes festes!
I com no, et dónes compte també, que tot ho has aconseguit gràcies a l'ajuda de molta gent i que sense ells no haguera sigut possible,
i mes sent “novell” al capdavant de la Comissió. I et dónes compte de
tant que has d'agrair, i de cor, done les gràcies a tots els comerços, col·laboradors incansables, a tots els fallers per la seua inestimable ajuda
en qualsevol moment, a tots els veïns només per suportar-nos, i així
un llarg etc.
També i sobretot vull agrair la paciència de la meua família, tenint
sempre la falla en el meu cap, sobretot estos últims mesos, carregats
d'actes,juntes, presentacions, etc. És molt més complicat del que pareix.
I molt més fer-ho amb un somriure en la cara. Moltes gràcies per recolzar-me per a poder estar hui ací escrivint estes línies.
Gràcies Eva, senzillament per ser com eres, per estar sempre al
meu costat inclús en moments complicats i com no, gràcies María,
gràcies Daniel, per permetre'm disfrutar de la vostra infància i al
mateix temps, de la maduresa que en tot moment heu demostrat
representant als xiquets de la Comissió.
Permetre'm una menció especial a la meua Junta Directiva; gràcies xics, sé que no ha sigut fàcil guiar-me per la meua inexperiència,
la qual m'ha jugat alguna mala passada, però vos done la meua paraula que ho he fet el millor que he pogut i he sabut.
Tan sols em queda desitjar-vos a tots unes feliços Falles i dir a tot
aquell que no pertany a la Comissió, que ací té sa casa, en el casal de
la Falla Pintor Goya–Brasil.
Un abraç.
Luís Miguel Almero i Zafrilla
President Falla Pintor Goya–Brasil
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A la Fallera Major

Eva M.a Quiles i Jiménez
Ací Eva M.ª me tens al teu davant,
sens saber que posar en estes ratlles,
sens saber si parlar-te de les Falles
o parlar-te d’eixe rostre ple d’encant.
Sens saber si podré en el meu llenguatge
trobar eixa paraula tendra i pura
que poguera enaltir eixa figura
per fer justícia així a la teua imatge.
Volguera fer-te un cant que obrira els cors,
volguera fer un ram quallat de flors
i oferir-lo a eixe cos de filigrana.
Mes no arriba tan alt la meua poesia
i jo sols puc rendir-li pleitesia
per dir-li a Eva M.ª... ¡bonica i valenciana!
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Un any impressionant
Hola a tots:
Sóc Eva, Fallera Major 2009, la veritat és que és
complicat expressar l’immensa alegria que em fa
sentir ser la Fallera Major d'esta xicoteta però al
mateix temps gran comissió, on estic rodejada d'un
gran tresor, els meus amics i amigues, els quals m'estan brindant el seu incondicional suport i afecte des
del mateix instant de la meua elecció.
Este bonic somni va començar el 9 de maig del
2008, dia del meu nomenament. A partir d'eixe
moment, tot ha sigut un viatge entre els núvols; la
meua proclamació on després del sopar i els actes,
em van obsequiar amb un bonic espectacle per part
del grup de play-back.
I va arribar la meua presentació, moment que confirmava el meu regnat, i van brollar tots els sentiments acumulats en el meu cap; nervis, emocions i
mil sensacions van aflorar en mi amb la imposició de
la banda, les paraules tan emotives de la meua família,
en especial les de la meua filla Claudia i un altre magnífic fi de festa que em va brindar la meua comissió.
Gràcies a tots els que vau fer possible que eixe important dia per a mi, es convertira en inoblidable.
Estic vivint experiències noves, fantàstiques, però
el més bonic de tot açò, és tindre sempre al meu costat a una persona que t'anima, que et provoca un
somriure quan mes cansada estàs, que sempre té un
afalac i em fa disfrutar de qualsevol acte a què
assistim. Gràcies Luismi, per ser un gran president
però sobretot un gran amic.
I gràcies als meus peques, María i Daniel, per ferme participe de la vostra il·lusió, per estar sempre
preparats per a representar a esta comissió, a la
nostra comissió.
Està sent un any impressionant, sé que hi ha
molta gent treballant i donant-lo tot perquè el dia
15 estiga tot preparat, moltes gràcies a tots ells,
sense eixe esforç, hauria sigut impossible.
No voldria oblidar-me de la meua família, ja que,
sense el seu suport i afecte, este somni mai ho
haguera pogut realitzar; només puc dir-vos Gràcies
per estar en tot moment al meu costat.
Bo, només em queda despedir-me i desitjar-vos
que passeu unes bones festes falleres.
Eva Mª Quiles i Jiménez
Fallera Major 2009 Falla Pintor Goya-Brasil
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Junta Directiva
President:
Vice-president 1er:
Vice-president Festejos:
Vice-president Infantils:
Vice-president Econòmica:
Vice-president Activitats Diverses:
Vice-president 50 Aniversari:
Secretaria:
Vice-secretaria d’actes:
Vice-secretaria:
Tresorer:
Comptador:
Delegat Loteria:
Delegat Loteria Setmanal:
Delegat de Cuotes Casal:
Delegat d’Activitats Diverses:
Vice-delegats:
Delegat de Festejos:
Delegat d’Esports:
Vice-delegat:
Delegat d’Infantils:
Vice-delegats:

Delegats de Play-backs:
Vice-delegades:

Delegat de Casal:
Relacions Públiques:
Relacions J.C.F.:
Bibliotecari-arxiver:
Delegada Pàgina Web:

Luís Miguel Almero i Zafrilla
Ricardo Mahiques i Capdevila
Fco. Javier Fernández i García
José Ortega i Royo
Juan Boluda i Ballester
Juan Miguel Alarte i Martínez
Carlos Pascual i de la Guía
Carmen Paloma de Rueda i del Río
Celia de Rueda i del Río
Mª Pilar Honrubia i Ucín
Mª Belén Almero i Zafrilla
Juan Boluda i Ballester
Arturo Campos i Cerveró
Juan Manuel Bolaños i Noguera
Mario Almero i Real
Lorenzo Aragó i Barrio
Oscar Boluda i del Patrocinio
Arturo Pascual i de la Guía
Francisco Mollá i Anaya
Emilio Pascual i de la Guía
David Boluda i García
Iñaki Honrubia i Ucín
Mario Almero i Zafrilla
Alicia Faubel i Soria
Juan Murcia i Tercero
Estela Cuartero i González
Antonio González i Monllor
Salomé Jiménez i Muñoz
Aníbal Elvira i Macagno
Alejandra Díaz Flores i Sánchez
Vicente Rodríguez i Pastor
Sara Jordán i de Rueda
Saray Martínez i Juárez
Alba González i Jiménez
Paula Espinosa i de Rueda
Arantxa Escrivá i Gilva
Mª José Marco i García
Rafael García i Díaz
Carmen Paloma de Rueda i del Río
Alejandro Rodríguez i Pedret
Mario Almero i Real
Lorena Campos i Bosch
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Cort d’Honor

Fallera Major eixent:
Mª Isabel Giménez i Martínez

Fallera Major: Eva Mª Quiles i Giménez
Beatriz Alarte i Riquelme
Mª Carmen Alarte i Riquelme
Belén Almero i Zafrilla
Adelaida Antunes i Rocha
Carmen Aparisi i Carmena
Aurora Baena i Raya
Inmaculada Boluda i del Patrocinio
Isabel Boluda i García
Xelo Boluda i García
Inmaculada Bosch i Casañ
Lorena Campos i Bosch
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Dolores Canet i Guillem
Matilde Capdevila i Miralles
Andrea Carrilero i Robredo
Estela Cuartero i González
Amparo de la Guía i Requena
Mª Amparo de Rueda i del Río
Carmen Paloma de Rueda i del Río
Mª Toñi de Rueda i del Río
Celia de Rueda i del Río
Mª Carmen del Río i Tarín
Alejandra Díaz Flores i Sánchez

Cristina Domingo i Gimeno
Arantxa Escrivá i Gilva
Paula Espinosa i de Rueda
Alicia Faubel i Soria
Josefa Ferriols i Pinazo
Mª Teresa Flores i Ferriols
Begoña Forment i Legua
Ana María Francisco i Navarro
Andrea Gallart i de Rueda
Isabel García i Alias
Soledad García i Gómez
María García i López
Mª Victoria García i Muñoz
Florentina García i Muñoz
Yolanda García i Muñoz
Rosa Gil i García
Mª José Gilva i López
Ana Belen Giménez i Lizandra
Mª Isabel Jiménez i Martínez
Paula González i Costa
Ana María González i Francisco
Eva González i Francisco
Alba González i Jiménez
Mª Carmen González i Lozano
Ana Mª González i Vázquez
Consuelo Guna i Cortés
Mª José Hernández i Martínez
Mª Luisa Hernández i Martínez
Mª Pilar Honrubia i Ucín
Salomé Jiménez i Muñoz
Adriana Jiménez i Rísquez
Sara Jordán i de Rueda
Lourdes Macián i Bosch

Mª José Marco i García
Yolanda Marcos i Carrillo
Francisca Martínez i García
Sandra Martínez i González
Saray Martínez i Juárez
Mª Amparo Miñana i García
Isabel Miñana i García
Beatriz Molina i Bailén
Cristina Montesinos i Fuertes
Mª José Montoro i Coll
Jennifer Morcillo i Sánchez
Amparo Muñoz i Garrigós
Florentina Muñoz i Gómez
Mª Consuelo Navarro i Guna
Macarena Pastor i Olivares
Julia Mª Pastor i Pradillo
Julia Pérez i Cercós
Beutriu Pina i González
Katherine S. Pinzón i Casanova
Mª Carmen Riquelme i Luján
Dolores Robredo i Martínez
Adela Rodríguez i Pedret
Mónica Rubio i López
Eva Sáez i Gómez
Mª Ángeles Salazar i Pérez
Inmaculada Salcedo i García
Tamara San Juan i Capilla
Teresa Santamaría i Martí
Micaela Tatay i López
María Villena i Martínez
Mª Jesús Yuste i Llario
Margarita Zafrilla i Real
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Comissió Masculina
Juan Miguel Alarte i Martínez
Carlos Almero i Pascual
Mario Almero i Real
Mario Almero i Zafrilla
Miguel Alonso i Arandiga
Alberto Alonso i de Blas
Javier Alonso i Moreno
Lorenzo Aragó i Barrio
José Fernando Arias i García
Eugenio Arroyo i Porta
Francisco Blanco i Giménez
Juan Manuel Bolaños i Noguera
Juan Manuel Bolaños i Villena
Juan Boluda i Ballester
Oscar Boluda i del Patrocinio
David Boluda i García
Juan Boluda i García
Miguel Camañes i Santamaría
Juan Carlos Camino i Vergara
Arturo Campos i Cerveró
Santiago Carrilero i Roig
Abdón Casillas i Moreno
Manuel Contreras i Lara
Sergio de la Vega i Bernet
Aníbal Elvira i Macagno
Carlos Eugenio Escrivá i Gilva
Fco. Javier Fernández i Franco
Fco. Javier Fernández i García
Ramón Fernández i López
Juan Antonio Flores i Batista
Miguel García i Camarena
Rafael García i Díaz
Javier García i Merenciano
Jerónimo García i Muñoz
Rafael García i Muñoz
Javier García i Planells
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Antonio González i Monllor
Gustavo González i Soriano
Antonio González i Valderas
Iñaki Honrubia i Ucín
Santiago Izquierdo i Quiles
Pedro Jiménez i Lizandra
Jorge Jordán i de Rueda
José Jordán i Rodríguez
Joaquín Lecea i March
Manuel Llamas i Cubillo
Antonio López i García
Enrique López i Pérez
Rafael Mahiques i Capdevila
Ricardo Mahiques i Capdevila
Rafael Mahiques i Rodríguez
Sebastián Marina i Ramírez
Fernando Mezquita i Calpe
Gerardo Miguel i Díaz
José Miguel Minaya i Mondéjar
Francisco Mollá i Anaya
Juan Murcia i Tercero
José Luís Navarro i Boluda
José Ortega i Royo
Arturo Pascual i de la Guía
Emilio Pascual i de la Guía
Carlos Pascual i de la Guía
Emilio Pascual i Pérez
Gaspar Polo i Zamora
David Quintero i Fraile
Vicente Rodríguez i Pastor
Alejandro Rodríguez i Pedret
José Antonio Solaz i García

Fallers Perpètus
President: Vicente Pastor i Ginestar
Fallera Major Infantil: Belén de Rueda i del Río

Amparo de la Guía i Requena
Emilio Pascual i de la Guía
Mª Dolores Canet i Guillén
Mª Dolores Miguel i Canet
Angeles Lecea i March
Arantxa Górriez i Lecea
Mª Teresa Viñas i Alburquerque
Mª Julia García i Cervantes
Manuel Llamas i Cubillo
Isabel Boluda i García
Xelo Boluda i García
Antonio López i Cercos
Francisco Cantador i Abellán
Concepción Ramírez i Sebastiàn
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Recompenses exercici 2008-09
BUNYOL D’OR I BRILLANTS AMB FULLES DE LLORER

Florentina Muñoz i Gómez
BUNYOL D’OR

Abdón
Casillas i Moreno

Inmaculada
Bosch i Casañ

José Miguel
Minaya i Mondéjar

BUNYOL D’ARGENT
Mª Carmen González i Lozano
Vicente Rodríguez i Pastor
Teresa Santamaría i Martí
Lourdes Macián i Bosch
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Fallers d’Honor
Excelentíssim Sr. D. Alfonso Rus i Terol
(President de la Diputació de València)
Pedro Corbalán i Picón
Casimiro Cebrián i García
Sres. Martí i Martínez
Juan Quiles i Calduch
Feli Jiménez i Valeriano
Susana Quiles i Jiménez
Rosa Tercero i Casad
Fernando Muñoz i Ortiz
Francisco Andréu
Hermanas Peris
Sres. Rodríguez i Gimeno
Alejandro Rodríguez i Pastor
Francisco Salcedo i García
Pastissería Arcas
Mª Ángeles Illueca i Lindez
Ana María Aguilar i Garrido
José Carlos Escrivá i Anaya
Carmen Ramírez i Aguilar
Concha Costa i Beneyto
Freddy Pinzón i Marilyn Godard
Elvecia Anahí i Today
Concepción del Patrocinio i Lerín
Lola Quero
Juan A. Sendra i Rodas i Nieves Zárate i Silla
José González i Tolosa
Peña “Temontoelscalextric”
Fontanería Hnos. Verdejo
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Nostra Falla Gran 2009
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Poesies de la Falla
LEMA: POC A POC FAREM CROC, CROC!!
ARTESÀ: PACO BORJA
De sempre han segut amigues nostres, però de la manera que s’estan
posant les “coses”, estes granotes no saben que fer per a poder afrontar
“l’insegur futur” que els espera. La falta d’aigua fa que esta espècie tan
apreciada i que ha estat durant tants anys entre nosaltres es plantegen noves formes de “supervivència”, nosaltres enguany volem ajudarles i ací els fem “cinc” cèntims per si de cas podem, d’alguna manera,
donar més alegria al seu “futur”.
1
Croc, croc, croc,
que voldrà dir?
cric, cric, croc,
contesta el xic

5
Per als que volen regar,
i estan en el seu dret,
no donar de beure al camp
farà que es perga l’hortet

2
Quin idioma més difícil
no l’enten quasi ningú
comprarem un diccionari
“granotil” per a cada ú

6
Qui fa les grans urbanitzacións
s’hauria de parar i pensar
que per a les construccions
aigua els ha de faltar

3
I és que en el tema de l’aigua
según a qui escoltem
per a uns portem-la fora
per als altres que no “malgastem”

7
Per a la gent esportista
de la bola i el palet
tindre “verda” la pista
d’aigua en cal un “gavell”

4
Millor seria que tots
d’un i de l’altre “costat”
arribaren a uns acords
assentant-se a parlar

8
Que deixen a banda els partits
i els “particulars” interessos
perquè hi ha solucions “mil”
“para todos estar contentos”

València, Falles de 2009
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Explicació d’allò que conta la Falla
REMAT:
Dos granotes (mascle i femella), ell damunt de dues maletes (tenen
caragols pel damunt i un altre eixint) i porta una bota, de beure, a la
punta d’una canya, com si fora un “fardet”. Ella, assentada damunt d’uns
“fardos” (atillos), al costat hi ha lletrero gran que posa “l’Albufera”. Volem
expressar que conforme estan posant-se les coses de “l’aigua”, els tocarà buscar-se noves perspectives de “vida”
Baix d’ella i el fardos hi ha una pandereta gegant i damunt d’este un
iaio pescant que trau un “raspa” gegant.

Com l’aigua ací els falta
per pegar escabussons
és millor canviar de casa
i buscar un lloc millor
Tan bé que estaven ací
sense pegar mai un brot
ara els toca fugir
i buscar l’aigua en un toll
La música de les aigües
corrents per mig de la sèquia
s’ha acabat en esta terra
ara gota a gota es rega
Pescador de l’Albufera
que abans treies bon peix
conforma’t amb la “raspa”
perquè ací no queda res
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ESCENES
PRIMERA (Aigua forta)
El botelló. Un punki i una tia bona amb el braços creuats. De fondo
d’escena hi ha una cubitera gegant amb “cubitos” de gel
Un “pito”els importa l’aigua
Perquè d’ella beuen ben poc
Sols volen tindre “farra”
I per beure el “botelló”
Si vols beure en garantia
Amb el got i no “amorrada”
Passa tu d’esta “pandilla”
o estaràs “estarrufada”

SEGONA (Aigua moll)
Dues granotes una assentada i l’altra dreta amb un gran pal de golf
a la mà, estan entre nenúfars i banderetes de golf
En sa casa ja conviuen
nenúfars i “pilotetes”
els “golfistes” les acacen
i els toquen les “castanyetes”
Els ha tocat reciclar-se
ara són “granota-jet”
li peguen a les pilotes
posant-les al “foradet”

València, Falles de 2009
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TERCERA (Aigua de camp)
Un gran arbre humanitzat encarat cap a ell un llaurador ric (porta
jaqueta) amb un carro carregat d’un gran tonell
Ara el mal ja està fet
l’hort no “reviscolarà”
encara que el reguem
amb aigua de manatial
La taronja ja no “rula”
la rajola va de baixa
la collita es molt nul·la
tenim buida la butxaca

QUARTA (Aiguatge)
Senyals de trànsit grans (totes de prohibicions) un tio, tipus aznar,
fugint en una maleta i una tia major, amb topo alt, que ha caigut una
culada.
Açò és un pou sense fondo
i haurien de demanar
“senderi” i “trellat” un poc
als que ens estan governant
Amb tantes prohibicions
s’ha quedat “empantanà”
tant li han tocat els collons
que ha caigut una “culà”
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Resum de lo succeït
este exercici
Hola a tots i totes, membres o no d'esta comissió,
però que tenen interés per saber d'esta falla llegint este llibret.
Enguany vull aprofitar el buit que ens ha quedat
en el dit llibret per a comptar-vos en un xicotet
resum tot allò que s'ha realitzat al llarg d'este exercici que ara ens abandona. Vull que tots aquells
que no heu pogut baixar a la falla, o no sou fallers,
vos sentiu participes d'esta festa, de tot allò que
envolta al món faller i a una comissió com la nostra. Ací teniu el treball exercit per les persones que
componen esta comissió, és un treball de 52 setmanes, no sols dels 4 dies que duren les falles.
Com tots ja sabeu l'exercici comença ja el dia 20 de
març, però sense fallers, per això rapidament i ja
amb president i directiva vam fer l'apuntada per a
captar fallers, tot un èxit d'assistència. Per a llavors
la nova directiva ja havia treballat de valent per a
lligar a la banda de música (continuen els amics de
Jérica), pirotècnia (com sempre Turís), il·luminació
(una altra vegada Elecfes), lloc per a la presentació
(vam tornar a la Sala Canal) i el més important, els
artistes que havien de realitzar els monuments
d'enguany, els designats van ser Francisco Borja i
Bernardo Estela, per al monument gran i infantil
respectivament. La resta d'apartats i no per això
menys importants van continuar igual.
Després de tot açò i sense donar-nos conte, entre
berenars i sopars (ens vam berenar abril i ens vam
sopar maig), ens vam plantar al juny. A principi
d'este mes vam assistir a la “Passetja de la Verge”,
per això vam guarnir el carrer per a rebre la visita
de la Mare de Déu i just al final del dit mes vam
celebrar la Revetla de Sant Joan, que com sempre
va repartir centenars de regals en eixa Tómbola ja
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tradicional i ens va tindre entretinguts tot el dia
amb jocs, castells unflables, esmorzar, dinar, berenar i sopar, sempre amenitzada per una espectacular disc-mòbil.
Va arribar l'estiu, va tocar relaxar-se, però només
un poc, el més just per a tornar al tall amb energies renovades. Vam començar forts el “nou curs”,
sense temps a digerir que s'havien acabat les vacacions, pam…, l'homenatge-despedida a Laura, pel
seu any com a membre de La Cort d'Honor de la
Fallera Major Infantil de València; pam…, pam…,
les Proclamacions de les nostres Falleres Majors
Eva i María, pam…, pam…, les seues respectives
Presentacions junt amb les seues Corts d'Honor.
Com veieu tot açò a un ritme frenètic, però tot va
eixir a demanar de boca, gràcies a la col·laboració
del grup de playbacks, que en tot moments es van
brindar per a amenitzar els actes.
Però no penseu que només de festes i menjar viu
la nostra falla, també brindem l'oportunitat de
tindre una vida sana i per això enguany ho vam
començar amb classes d'aeroboxing en el casal,
per a passar després a un campionat de pàdel
amb continuació a la primavera. A part també
estan els esports de "risc" com a dòmino, parxís,
truc, etc…, com veieu tenim un llarg palmito de
possibilitats.
Després de tota esta tempestat, com sol passar, va
vindre la calma. Però només momentània, de
seguida un altra vegada berenars i sopars, l'important és no parar, que no decaiga la festa. I sense
voler, zas…, ens vam ficar al desembre, en eixes
dates que tant agraden a xiquets i majors, el Nadal,
cobrant protagonisme el Betlem i com no els nostres infantils amb els seus berenars de Papa Noel i
Reis. Al mig la visita a Expo-jove on xiquets i papàs
van disfrutar d'un “tranquil” dia de jocs.
Ja veieu, sense voler ens vam plantar en la penúltima recta de l'exercici, faltava l'última espenta perquè la gent es començara a mentalitzar que les
falles estaven ací. Coincidint amb el dia dels ena-
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morats es va realitzar la nostra emotiva Presentació de les “Casades”, on les nostres falleres menys
jóvens van acaparar tot el protagonisme, acabant
amb un apoteòsic fi de festa a càrrec, com no, de la
delegació de playbacks.
Ens vam deixar per a l'última revolta les visites als
nostres monuments. La primera a Burriana, un
matí solejat, després de la visita guiada al monument gran junt amb “Paco” (l'artista), ens va acompanyar un “lleuger” esmorzar. I la segona la infantil, a Alzira, en esta també ens va acompanyar el
sol, vam veure un monument molt bonic. Bon treball de Bernardo.
I eixe mateix dia si que vam enfilar la recta final
d'este exercici, ens en vam anar a la “Crida” i vam
acabar com sempre, amb Bunyols amb xocolate.
I ja poc més, per davant i abans d'arribar a la meta
“només” ens queda el concurs del Cant de l'estoreta,
la replegà i l'homenatge als nostres fallers d'honor.
Eh…, tot açò és només el preludi del que ens espera en la meta, la setmana de falles, la setmana més
gran per a nosaltres els fallers.
Com veieu açò és tot un any de treball, d'esforços,
de maldecaps perquè tot isca bé. Tot amb l'únic
proposit de fer-vos disfrutar a tots d'esta festa,
perquè del que es tracta és d'acostar-vos a tots
eixe sentiment, que segur tots els que vivim i
amem esta terra portem dins. Perquè les
falles formen part
d'esta ciutat i com a
tal cal cuidar-les, per
a mantindre en primera línia, per a continuar sent les
millors del món.
Des d'ací desitjar-vos
a tots unes bones festes, que ho passem el
millor possible amb
respecte i harmonia.
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Les Mascletaes 2009
a la Plaça de Roma, a càrrec de les Falles:
dia 16 de març de 2009
QUART EXTRAMURS-VELÁZQUEZ
(PIROTECNIA “EL PORTUGUÉS”)
a les 14:30 H
dia 17 de març de 2009
LLUIS LAMARCA-VELÁZQUEZ
(PIROTECNIA “GORI”)
a les 14:30 H
dia 17 de març de 2008
JOAN BAPTISTE VIVES-SALVADOR FERRANDIS LUNA
(PIROTECNIA “EL PORTUGUÉS”)
a les 20:30 H
dia 18 de març de 2009
PINTOR GOYA i VOLTANTS
(PIROTECNIA “TURÍS”)
a les 14:30 H
dia 19 de març de 2009
PINTOR STOLZ-BURGOS
(PIROTECNIA “TURÍS”)
a les 14:30 H
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Salutació del
President Infantil
Hola amiguets.
Em dic Daniel Elvira,
enguany junt amb
María, som els “majors”
de la comissió infantil.
M’agradaria dirigir
este saluda a tota la
xicalla del barri, especialment als xiquets
que no són fallers. Per a
animar-los que s’apunten a la falla, que li
donen la llanda als seus
pares, perquè segur que
s’ho passaran molt bé.
En el casal es fan
moltes activitats, i
també
fem
jocs,
excursions i playbacks,
i això més important…, fem amics.
A la meua comissió, dir-li que m’ho estic passant de meravella i
encara no ha finalitzat l’exercici. M’agradaria tornar a ser president.
M’agradaria donar les gràcies als meus pares i hi ha tota la falla, per
ajudar-me tant; al President i a les Falleres Majors, perquè són unes
bellíssimes persones.
Visca la Falla Pintor Goya!
Daniel Elvira i Antunes
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A la Fallera Major Infantil

María Boluda i Ruiz
María es com la llum encesa
d’alegries i de sol,
com un tendre rossinyol
ple de color i dolcesa.
Ella es la clara promesa
de les campanes al vol
que honoren el seu bresol
de valenciana princesa.
Els xiquets, al teu costat,
porten un himne quallat
de pau, de flames i amor.
I tú, contenta de llum,
vens entre traques i fum
a ser Fallera Major!
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Tot pel meu somni
Per fi s’acosten les falles, este és el
meu any, el meu somni, ser Fallera Major
Infantil de Pintor Goya, la meua falla.
Enguany és especial per a mi. Totes
les setmanes venint a València i quan
pregunte als meus papàs “per on anem?”
I diuen “per Sagunt”, em comencen a
córrer formiguetes per la panxa; i el
meu cap no para: qui estarà en la falla?,
a que jugarem hui?... Pense en ma iaia
Conchín i en la meua tia Inma, esperantme per a pentinar-me, vestir-me,...
Anem, que isca perfecta de casa. Moltes
gràcies tia eres la millor.
I ara no deixe de pensar en les falles,
amb mon “Presi” Daniel, amb el que tant
em ric i amb el que compartiré tot, berenars, jocs, cercaviles, l’Ofrena a la Mare
de Déu… I el millor de tot, que estes
falles les passaré junt amb els meus
papàs.
També vull que estes falles siguen
inoblidables per a Eva i Luismi i donarlos les gràcies per que em mimen
massa.
No vull oblidar a tots els meus “tios”,
que són tants en la falla: Yoli, Oscar, Emilio, Paco, Elbe, Fran, Violant, Carlos, Begoña, Arturo, Mónica, Vicky, Javi, Flori,
Jose,... Que sense ells jo no seria Fallera
Major Infantil, gràcies per estar sempre
amb mi.
Vos desitge a tota la comissió Bones
Festes.
María Boluda i Ruiz
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Junta Directiva Infantil
President: Daniel Elvira i Antunes
Vice-president 1er:
Vice-president 2n:
Vice-president 3er:
Vice-president 4art:
Secretaria:
Vice-secretaria:
Comptador:
Vice-comptador:
Tresorera:
Vice-tresorer.
Delegada de Festejos:
Vice-delegada:
Delegada de Diverses:
Delegada de Teatre:
Vice-delegat:
Delegada de Play-Backs:
Vice-delegat:
Delegada de Loteria:
Bibliotecaria-arxivera:

Adrián Ortiz i Gil
Nacho Pascual i Forment
Fran Pascual i Boluda
Víctor González i Boluda
Sara Mollá i García
Marta Giménez i Honrubia
Aarón García i García
Mario de Rueda i García
Marta Pascual i Forment
Sergio Boluda i Almero
Marta Ortega i Faubel
Mª Isabella da Silva i Pinzón
Laura Pascual i Boluda
Helena Almero i Pascual
Ricardo Máhiques i Giménez
Claudia Murcia i Quiles
Marcos Fernández i Alarte
Carla Pascual i Rubio
María Máhiques i Giménez
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Comissio Infantil Masculina
Miguel Alonso i Salcedo
Victor Alonso i Salcedo
Francisco Javier Andréu i Boluda
Sergio Boluda i Almero
Víctor Camino i Miñana
Marc Cariñena i González
Santiago Carrilero i Robredo
Sergio Castell i Pastor
Alejandro Ciudad Real i Flores
Lucas Contreras i González
Mario de Rueda i García
Marcos Fernández i Alarte
Luís Aimar Fernández i García
Adrián Fernández i Herráiz
Aitor Fernández i Herráiz
Aarón García i García

Noel García i García
Iván García i Miguel
Victor González i Boluda
Javier López i Oliveira
Enrique López i García
Rafael Mahiques i Gil
Ricardo Máhiques i Giménez
Daniel Marina i González
Angel Mezquita i Giménez
Izán Muñoz i Tolosa
José Luís Navarro i Montoro
Adrián Ortiz i Gil
Francisco Pascual i Boluda
Nacho Pascual i Forment
Guillermo Romeo i Montesinos
Joel Tolosa i Muñoz

Distintius exercici 2008-09
DISTINTIU D’OR
Miguel Camañes i Santamaría

DISTINTIU D’ARGENT
Carla Ballester i Pascual
Nerea Martínez i Contreras
Marta Pascual i Forment
Mireia Ruiz i Flores
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Cort d’Honor Infantil
Fallera Major Infantil:
María Boluda i Ruiz
Helena Almero i Pascual
Amparo Aparaci i García
Raquel Aroca i Fernández
Yanira Ayuste i Hernández
Gemma Balda i García
Carla Ballester i Pascual
Mireia Bayarri i García
Carla Boix i Constant
Eva Anaís Boluda i Pinzón
Lucía Camañes i Santamaría
Celia Cariñena i González
Lara Contreras i González
Mª Isabella da Silva i Pinzón
Sara Fernández i Aguilar
Daniela Ferrandis i Hoyo
Andrea García i Domingo
Laia García i García
Zahara García i Hernández
Sarah García i Merenciano
Rocío García i Miguel
Neysa González i Boluda
Marta Jiménez i Honrubia
Tania Leal i Sánchez
Andrea León i Miguel
Ariadna López i García
Laura López i Oliveira
María Mahiques i Giménez
Laura Marrero i García
Alba Martí i Arcas
Nerea Martínez i Contreras
Sara Mollá i García
Alba Mollá i García
Mireia Moratalla i Sánchez

Fallera Major Infantil eixent:
María Mahiques i Giménez
Claudia Murcia i Quiles
Rocío Navarro i Montoro
Marta Ortega i Faubel
Laura Pascual i Boluda
Marta Pascual i Forment
Carla Pascual i Rubio
Irene Patiño i Galán
Iris Polo i Molina
Lucía Rodríguez i Gimeno
Mireia Ruiz i Flores
Teresa Ruiz i Flores
Carolina Salcedo i Hernández
Aurora Solaz i González
Raquel Solaz i González
Paola Valls i Alarte
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Nostra Falla Infantil 2009
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Versos de nostra Falla Infantil
LEMA: L’ENSAIG
ARTESÀ: Bernardo Estela

Goya-Brasil balla
un ball elegant,
es la festa d’una falla
Plens de felicitat,
tots contents
contra l’adversitat
Sant Josep ha arribat,
i entre dances i rialles,
tots junts han celebrat
En aquest màgic decorat,
entre música y dances
ia que s’ha liat
Els espectadors flipats,
entre tanta festa
no poden estar parats
En el teatre musical
l’espectacle es gran,
sorprenent així al personal
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Les muses revolotejant,
repartint l’inspitació
fan música brillant
Quines fades més contentes!
Per a la festa anar
les notes volen afinar
Tothom ballant,
contents per on mires
te’ls aniràs trobant
Les xiques, disimulant,
volen eixir a ballar
en qualsevol instant
Estaràn ballant,
entre flames i festa,
Sant Josep passant
Quan cremen la falleta
l’al·legria apareixerà
en cada xiqueta
Mai podreu trovar
ninots més divertits
que no paren de ballar
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María Mahiques Giménez
FALLERA MAJOR INFANTIL 2008
I COMPONENT DE LA CORT D’HONOR DE LA
FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALÈNCIA 2009
El 19 de març del 2008, sobre les
21:00 hores i després d’un any
intens de multitud de vivències,
presentacions, de festes i Una
setmana fallera plena d’alegries,
d’arreplegada de premis i d’una
ofrena que recordarà tota la seua
vida. María (“Marieta” per a tots),
omplia de llàgrimes eixos ulls
blaus pensant que eixe foc que
consumia la seua falla era el fi de
Un any inoblidable, que com bé
sabeu va poder disfrutar al costat dels seus pares, el seu cosí
Adrián i tota la seua comissió.
Però com en el millor dels
somnis les falles li han donat l’oportunitat de disfrutar La festa
d’una altra forma. El 18 de juliol va
eixir seleccionada pel nostre sector “Olivereta” per a la final, que
en “la Fonteta de Sant Lluïu” se celebraria el 20 de setembre i on la nostra “Marieta”, emocionada, ens va donar l’alegria de ser triada per a formar part de La Cort
d’Honor de la Fallera Major Iinfantil de València 2009. Va ser una nit d’emocions,
on la nostra falla per segon any consecutiu tenia una component en La Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València I on de mans de la seua amiga Laura
Pascual i Boluda (C.H.F.M.I.V. 2008), arreplegava el testimoni per a portar amb
orgull el nom de la nostra falla.
Maria, “Marieta”, et desitgem que disfrutes d’un any excepcional i que guardes
en la teua memòria cada moment de què viuràs junt amb les teues companyes de
La Cort, nosaltres així ho desitgem.
Moltes felicitats MARIETA. C.H.F.M.I.V. 2009
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En Record
Parlar de Marìa és parlar d’una bona persona, a la qual volìa tot el món que la coneixia,
per tants i tants estones acì en la Falla i tants
anys de Fallera.
No oblidarem eixos moments en tantes vesprades jugant eixa partideta de parxís que es
va convertir en un hàbit i que sens dubte
donava al casal un ambient molt agradable.
Tots et recordem i enyorem per la teua amabilitat i saber estar en tot moment.
Descanse en pau

Marìa Lòpez i Ortega

És prou dur afrontar esta pèrdua, sobretot
per la seua joventut i ganes de viure.
Una Fallera recent, que tenìa moltes ganes
de passar-ho be al costat de tots nosaltres i
sobretot amb els seus amics.
Tenìa moltes esperances posades en la Falla,
en tots i cada u dels actes que acì realitzem, i
per això hem volgut dedicar-te estes paraules amb tot el nostre afecte.
Descanse en pau

Lourdes Maciàn i Bosch
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El bonic de la vida
Es que enguany no ha sigut com l’anterior en tant que quantitat de naixements
dins de la nostra comissió, però sempre
hi ha qui ens dóna alguna alegria. Per això
vull informar-vos tots del naixement de
tres fallerets, bo un falleret i dos falleretes, Francisco Javier, Teresa i Lucía.
Primer donar l’enhorabona a Isabel i
Paco per Francisco Javier, Mayte i Juan
per Teresa i a Dani i Ana per Lucía. Tots
ells són o han sigut membres d’esta
comissió, directament o indirectament,
com a fallers o com a fallers d’honor. Però
del que no s’allibera cap és de tindre
corrent per les seues venes sang fallera,
tots tenen darrere seu una llarga tradició
en este món, no en va i sense anar-nos-en
molt lluny en el temps els iaios són fallers
de tota la vida d’esta comissió, ells són
Juan i Isabel, Juan i Pepita i Alejandro i
Juli, l’enhorabona també per a ells. I perquè vegeu fins on arriben els seus arrels
que Lucía és besnéta del Tio Pastor, fundador de la nostra comissió.

Francisco Javier Andréu i Boluda

Teresa Ruiz i Flores

En segon lloc dir que és un motiu d’orgull el que vullgueu que els vostres
rebrots es crien rodejats de valenciania,
rodejats de la nostra festa i que ho facen
des de la nostra falla, la vostra falla, la
seua falla a partir d’ara.
Esperant que la falla continue creixent d’esta manera m’acomiade fins a
l’any que ve.

Lucía Rodríguez i Gimeno
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Notícies Breus
El nostre Betlem Nadalenc
Hola a tots i totes. Com ve sent habitual des de ja fa uns quant anys el
Betlem forma una part important de
les activitats que realitzem dins de la
nostra comissió.
Cada any intentem millorar este escenari preludi de la festivitat nadalenca
i sense cap dubte cada any complim
amb eixe objectiu.
Enguany els va tocar realitzar el muntatge a les persones que s’aferren a la
seua joventut, o el que és el mateix,
que estan vivint la seua segona joventut, com així ens ho demostren cada
dia amb les ganes mostrades a l’hora
de realitzar els seus treballs dins de la
falla. Van fer un Betlem magnífic, d’ací
que tant la Junta Municipal d’Abastiments, com la Junta Central Fallera,
reconegueren un any més el treball
realitzat atorgant un 3er i un 10é premis respectivament. Per això donar
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l’enhorabona a tots els responsables
de la realització del Betlem.
Gràcies per fer que un altre any la
Falla Pintor Goya estiga en la mira de
tots, açò ens ompli de satisfacció i al
seu torn ens ha de servir per a continuar treballant en eixa línia ascendent, per a continuar aportant nostre
granit d’arena en eixes dates tan
entranyables i familiars com són les
del Nadal.
Agrair també a tots els veïns, comerços, comissions amigues i membres
d’esta, per haver vingut al casal a apreciar el bon fer dels membres d’esta la
vostra falla.
Sense res més que dir, m’acomiade de
tots vosaltres, no sense abans recordar-vos que a l’any que ve anirem a per
més i per a això necessitarem la vostra col·laboració.
Desitjar-vos unes bones festes Josepetes 2009

Concurs de Declamació
Per tercer any consecutiu la nostra falla ha
participat en el concurs de declamació,
celebrat en la sala “Iturbi” del Palau de la
Música i on el nostre representant infantil
Ricardo Mahiques i Giménez va participar
en la modalitat “A”, amb la poesia “La Bruixa”,
sent l’únic xic que va participar en la dita
modalitat i fent-nos passar un matí molt
divertit. I encara que no va poder portar-se
cap premi volem felicitar-lo pel seu esforç i
interés per participar en nom de la seua
falla.
Moltes felicitats Ricardo i a l’any que ve més.

Concurs de “L’estoreta”.
El passat 2 de març del 2008 es va
celebrar una nova edició del “cant de
l’estoreta”, on la nostra falla va participar per tercera vegada, amb el
lema “La València de Blasco”.
Plens d’il·lusió i amb ganes de més,
esta edició de l’estoreta va suposar
un gran esforç per a tots i que es va
veure recompensat amb diversos
premis. En esta ocasió vam aconseguir quedar en 7m puesto de conjunt, el 5t puesto per al xiquet típic i per fi un dels premis que més il·lusió ens va donar,
que va ser el 6t puesto de cant, que se’ns havia resistit en les dos edicions anteriors.
Amb l’homenatge a Blasco Ibáñez, la nostra falla va aconseguir disfrutar en este concurs d’un dia fantàstic en companyia dels més nanos, que van disfrutar d’un matí
solejat i d’uns premis més que merescuts. Des d’ací volem felicitar-vos per l’esforç que
es va realitzar i encoratjar-vos a continuar formant part de la història d’este entranyable concurs.
A més vam poder comptar amb la presència de la nostra representant en la cort
infantil de la fallera major de València de 2008 Laura Pascual i Boluda, que junt amb
la fallera major de València va entregar els premis a la nostra fallera major infantil
María Mahiques i Giménez.
Molta sort per a esta pròxima edició que segur ens portarà moltes alegries. Sort xics.
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Día 1 de març, diumenge
CANT DE L’ESTORETA

ment un poc, les butxaques ja
tocades dels veïns del barri.

A les 9:00 hores. Concentració
en el casal per anar-nos-en tots
junts al Concurs del “Cant de l’estoreta. A per el tots els premis
possibles i més…

Després de la mateixa tindrem en el Casal… “Papes i begudes a tuti plen”.

Día 7 de març, dissabte
L’ARREPLEGÀ I FINAL DE
PÀDEL
A les 10:00 hores. L’arreplegà,
enguany no hi ha excuses, només
tenim una arreplegà pel que
esperem la màxima assistència
abillats amb el trage regional.
Preguem a tots els fallerets, falleretes, fallers i falleres que vinguen per a poder esprémer, bona-

A les 17:00 hores. Va arribar el
moment de la veritat, en el Complex Peñasol es jugaran les semifinals del Torneig de Pàdel i després la Gran Final. Quina parella
serà la guanyadora?
A les 22:00 hores. Sopar en el
casal homenatge als Campions
de Pàdel, així com a tots els participants a esta competició. Recordar que este sopar és d’aixelleta. A
finalitzar el sopar de procedirà a
l’entrega de trofeus.

Día 8 de març, diumenge
L’EXPOSICIÒ DEL NINOT
A les 10:30 hores. Concentració
per anar a vore els postres ninots
a l`Exposiciò del Ninot.
A les 14:30 hores. Els que estiguem dinarem en el casal i així
anirem agafant ritme de falles.

Día 13 de març, divendres
L’ARREPLEGÀ DEL COMERÇ
A les 10:00 hores. L’arreplegà
del comerç, eixe comerç que sem-
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pre està aci per a tirar-nos una
ajudeta econòmica. Se sol·licita la
presència dels nostres presidents
i falleres majors.

Día 14 de març, dissabte
EL NINOT INFANTIL I ELS
FALLERS D’HONOR
A les 18:00 hores, Berenar per a
la comissiò infantil.
A les 19:00 hores, L’arreplegà
del nostre Ninot Infantil,
enguany si, que si…, ens l’indulten
segur.
A les 22:00 hores. Farem el
sopar de Fallers d’Honor, ens servirà per a inaugurar la barraca.
A l’acabar el maravellós i suculent sopar, tindrem un fantàstic
espectacle, oferit pels nostres
membres de la delegació de playbacks.
PREGUEM MÀXIMA ATENCIÓ A
LA PISSARRA I L’INFORMACIÓ DE
LA FALLA, PER SI HI HAGUERA
ALGU CANVI D’HORARI D’ULTIMA
HORA

Día 15 de març, diumenge
FUTBOL I LA PLANTÀ
A les 08:00 hores. Plantà de la
nostra Falleta Infantil (com no,

enguany segur que també anem
a pel premi o premis, qui sap).
A les 09:30 hores. Esmorçar
infantil, pel nostre monument.
Ens convidarà la delegació d’infantils.
A les 11:00 hores. Partit de futbol, FADRINS vs CASATS, o tots
junts, dependrà dels fadrins.
A les 13:00 hores. Concurs de
Paelles. A esta hora es començarà
a donar els ingredients per als
participants. Al finalitzar com
sempre premis per als guanyadors.
A les 18:00 hores. Berenar a la
barraca, perquè…, què és el més
important? Si, una bona alimentació.A este berenar ens conviden
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Día 16 de març, dilluns
PREMIS INFANTILS
A les 14:30 hores. Anirem a la
plaça de Roma a vore la primera
“Mascletà”, a càrrec de la Pirotècnia “El Portugués”, que dispara en
nom de la Falla Quart ExtramursVelàzquez.

Daniel i María. A la fi s’imposaran
recompenses i n’hi hauran regalets per a tots de part dels nostres President i Fallera Major
Infantils.
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A les 16:00 hores. Tots en el
casal, per a anar a acompanyar a
la nostra Fallera Major María i el
nostre President Daniel a arreplegar els premis que li hagen donat
a la falleta, així com els atorgats
durant l’any per les nostres participacions en diferents actes
fallers. Tot això al ritme que ens
posen els xics de la “sense igual”
banda de música.

A les 19:00 hores. Anirem a pel
Ninot de la Falla Gran, quants més
sigam millor, que parega el que
som, una gran falla.

A les 18:30 hores. I al tornar,
Super berenar a carrec de la delegació d’infantils.

A les 21:30 hores. Sopar de la
Plantà esta a càrrec de la nostra
comissió.

A les 21:30 hores. Soparot, conviden Luismi (el nostre Presi) i
Eva (la nostra Fallera Major).

A continuaciò…, primera nit
de “Disc Mòbil” i al mateix temps
acavarem de plantar el nostre
Monument i de condicionar el
mateix. Demanem col·laboració,
per a acavar ràpid i poder disfrutar tots de la festa.

Tindrem la entrega de regals a
càrrec de la nostra Fallera Major i
del nostre President, també procedirem a l’intercanvi de regals
entre els nostres màxims representants, tant majors com infantils. I per a arredonir la nit…
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Després jocs al carrer.

A les 23:30 hores. Segona nit de
Disc mòbil, fins que les forces ens
aguanten o vinga la “poli” estarme
en la barraca.

Día 17 de març, dimarts
DISFRESSES
A les 08:00 hores. Primera Despertá, havore si aconseguim ser
molts per una vegada.
Quan acabe farem un esmorçar, per als que vuiguen agafar
forçes.
A les 10:00 hores. Concentració
en el nostre casal, per a anar a la
plaça de l’Ajuntament a arreplegar els “palets” que com sempre
s’haurà portat el nostre monument. S’avisa que faràn falta
molts braços.

conviden María (la nostra Fallera
Major Infantil) i Daniel (el nostre
Presi Infantil).
A les 20:30 hores. Mascletà de
color, la dispararà la Pirotècnia “El
Portugués”, en nom de la Falla
Joan Baptista Vives-Salvador
Ferrandis Luna.
A les 21:30 hores. Sopar de disfrassos, animeuse per a ser
muntó, per a passar-ho lo millor
posible. Este sopar li toca una
altra vegada a Eva i a Luismi,
Presi i Fallera Major respectivament.
A continuaciò la “Disc Mòbil”,
fins a les 04:00 h. del mati.

A la tornada dels premis, a
això de les 13:00 h, farem el primer
passacarrer, per a acabar en la
plaça de Roma i assistir a un altra
gran Mascletà.
A les 14:30 hores. Mascletá, hui
a càrrec de la Pirotècnia “Gori”,
contractada per la Falla Luís
Lamarca-Velàzquez.
A les 17:00 hores. Play-backs a
càrrec de la nostra comissió
infantil, en el descans aprofitarem per a berenar, que hui ens
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Día 18 de març, dimecres
L’OFRENA

Verge nostra Ofrena de flors. Se
demana puntualitat.

A les 08:00 hores. Segona Despertá, ole, ole i ole…, per els que
aguanten tant i ho sentim molt,
peró tenim que donar la llanda
un poquet més.

A les 21:30 hores. Sopar d’aixellet, a escot, que se pot dir…, la crisis. Pero no passa res, comencarem a poser-nos a to per...

Després i per que sempre se
agarra en moltes ganes, un altre
esmorçar...
A les 13:00 hores. Passacarrer
pel nostre barri.
A les 14:30 hores. Magnífica
“Super Mascletá” en la plaça de
Roma, com no contractada per la
Falla Pintor Goya (la millor), a
càrrec de Pirotècnia “Turís”.
A les 17:00 hores. Concentraciò
al casal per anar a oferirli a la

A les 23:30 hores. Aprofitar per
que es l’última nit de Disc mòbil,
tenim que aguantar com siga.

Día 19 de març, dijous
SANT JOSEP
A les 08:00 hores. Ultima Despertá, descans per als veïns.
Quan acave…últim esforzar i
el millor.
A les 10:00 hores. Concentració
en el casal, per a acudir a la Santa
Missa en honor al nostre patró
Sant Josep, en l’Església Parroquia
de Sant Eugeni, acompanyant als
nostres Presidents i Falleres
Majors,
A les 13:00 hores. I no més eixir
de misa, últim passacarrer per
tota la demarcació i al finalitzar
acudirem a la plaça de Roma, per
a assistir a…
A les 14:30 hores. L’última Mascletá, hui a càrrec de la Pirotècnia
“Turís”, en nom de la Falla Pintor
Stolz-Burgos.

44

Falla Pintor Goya i Voltants

ment, acompanyant a Eva i Luismi, amb la satisfacció del deure
complit i pensant en el any que ve.

Día 27 març, divendres
ELS CONTERS I LA
PRESIDENTÀ

A les 17:00 hores. Mega-Cavalcada, pel nostre barri i amb una
monumental Carrossa que tenen
a be subvencionar la nostra Fallera Major Infantil María y el nostre Presi Infantil Daniel.
A les 19:00 hores. Grandios
berenar-sopar (per als xiquets i
xiquetes), oferit per la nostra
Fallera Major Infantil María i el
nostre President Infantil Daniel.
A les 21:00 hores. Crema del
Monument Infantil, on ens despedirem fins l’any que ve del nostre monumen menut al voltant
de les seues flames, junt amb
María i Daniel.

A les 23.00 hores. Junta General Extraordinària per a presentar els comptes de l’Exercici 20082009 i elecció de nou President
per a les Falles del 2010.
PREGUEM MÀXIMA ATENCIÓ A
LA PISSARRA I L’INFORMACIÓ DE
LA FALLA, PER SI HI HAGUERA
ALGUN CANVI D’HORARI D’ULTIMA
HORA.
VOS DESITGEM UNES BONES
FESTES, AMB MOLTA DIVERSIÓ I
RESPECTE PER A TOTS.
Les delegacions de Festejos,
Infantils i Activitats Diverses

A les 21:30 hores. Soparot, açó
es quasi l’últim i el millor d’estes
falles, sopar d’aixellet.
A les 24:00 hores. Cremà. Si els
de Festejos han preparar el monument i els amics de Pirotècnia
Turís han fet lo mateix en el Castell, cremarem el nostre Monu-
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