
50 ANYS D’HISTÒRIA DE LA FALLA 

Tot va començar l’any 1967, un historiador, acostumat a estudiar i investigar els dinosaures i les 

èpoques més antigues, aquesta data li semblarà recent i de fa quatre dies però per als fallers de 

la Falla Sant Andreu ens suposa 50 anys de vida, història, sentiments, festa, plors, cultura i 

tradició.  

El 50 aniversari de la nostra comissió es pot celebrar gràcies a moltes persones hui en dia 

presents i, també, absents. Són molts els fallers que actualment treballen i s’esforcen dia a dia 

per fer de la nostra falla un lloc familiar on hi done gust estar i passar any darrere d’any. Però 

també cal destacar les tasques inicials i posteriors de persones que malauradament no s’hi 

troben entre nosaltres i no podran celebrar aquesta gran festivitat com és el 50 aniversari de la 

Falla Sant Andreu. Sempre els agrairem el seu esforç i dedicació. Queden per sempre en 

nosaltres. 

 

Però...Qui som? D’on venim? Per què una falla al barri de Sant Andreu? A qui devem la nostra 

festa? 

Era l’any 1961, data que, com podeu observar, no coincideix amb el nostre aniversari. Però tot 

té una explicació. Pascual Solaz Ferri, més conegut en el barri amb el malnom del clauero, era 

una persona d’una creativitat i iniciativa sublim i d’aquestes qualitats va eixir la idea de realitzar 

artesanalment una falleta infantil. Aquest barri tan familiar i fester ple de xiquets i xiquetes es 

va sumar a la idea. Cada família hi va aportar materials de tot tipus per a alçar i donar-li forma a 

aquesta falla. Inclús van tenir-hi protagonistes: el President va ser José Mollar Carretero i la 

Fallera Major Infantil fou Conchín Lucas Gordo. El lema d’aquest monument era la situació 

d’aquell moment del Congo Belga Africà, tema que va tenir un gran ressò en aquella època pels 

problemes racials i d’independència. Així ho demostraven els versos que acompanyaven la falla: 

Tant de boom boom en el bombo, i ningú s’enrecorda del Congo.  Aquesta falla es va presentar 

amb el nom Gerardo la Guía y Adyacentes i va rebre el primer premi.  Aquest és el nostre 

precedent històric però, malgrat açò, no el podem considerar com a un exercici faller de Sant 

Andreu perquè el barri encara no hi existia.  

Com bé diu el nostre amic Eduardo al llibre del 25 aniversari Tot va ser pensat i fet. Gràcies a 

molta gent, entre els quals podem destacar a Sr. Enric Carbonell, Sr. Matías López, Sra. Bernarda 

Llopis, Sra. Rosa Sala de Durá, Sra. Rosa Martínez la tia Rosa , Sra. Juana Jiménez, Sra. Aurelia 

Hernandiz entre altres, que estaven molt compromesos en la tasca de formar una falla al barri. 

El dia 6 de desembre de 1967 a la falla es presentà a l’ajuntament amb el nom Falla Carrer Sant 

Andreu- Gerardo la Guía y Adyacente, amb la sol·licitud d’ingrés al cens faller. I el seu primer 

projecte fou plantar una falla infantil. És a partir d’aquest moment quan s’inicia un camí 

d’aventures amb olor a pólvora, amb sàtira, amb color, amb sentiment i amb l’orgull d’haver fet 

de la nostra barriada una història fallera inacabable.  

Aquest primer exercici inundat d’un gran entusiasme i innocència es va elegir com a President 

Infantil a Emilio Jesús Francés Sifre i com a Fallera Major Infantil a Aurelín Gil Hernándiz. El cau 

de la falla era la casa del senyor Matías. El respectiu monument que tenia com a títol El Parc 

Infantil feia menció de manera sàtira a la tardança en la construcció d’aquell tan anhelat Parc 

de l’Alquenència. A continuació citarem una de tantes crítiques que apareixien a peu de 

monument. Es tracta d’una escena on s’hi troben dos vellets parlant i un li diu a l’altre: 



Recordes Visantico 

que quan érem xicotets 

dien que farien un parc 

perquè jugaren els xiquets? 

Els anys ja han passat 

i ara som molt vellets 

Esperem puguen veure’l 

els nostres rebesnéts 

 

L’encarregat d’aquesta crítica fou Enric Pellicer i Pepe Mira el pintor.  

Aquesta obra d’art junt a la crítica en aquell moment actual i el color de les figures feren que la 

comissió rebera el Primer Premi. Aquest premi es va recollir amb alegria i entusiasme i no per 

les 200 pessetes que van rebre sinó per l’alegria i la motivació per a l’exercici següent que açò 

suposava. En aquest primer exercici comptàvem amb la col·laboració de 24 fallerets i falleretes 

però, al llarg d’aquest llibre, podreu veure com la comissió ha anat cresquent. 

Arribem al segon exercici faller, 1969,  en companyia dels nous representants: Antonio Martínez 

Parada i Isabel del Carmen Jiménez González. El cau continuava sent la casa del senyor Matías.  

El monument d’aquest any es titulava La llimonà i l’artista en va ser Pepe Mira.  

Seguim en l’any 1970 on allò més important va ser la replegada del Primer Premi en el 

monument de nou realitzat per Pepe Mira. Unes escultures que representaven la importància 

de la indústria en Alzira fent referència a la ja gran empresa Avidesa. Els nostres representants 

foren: Francisco Santos Pla i Caridad García Martínez. 

Any 1971, any digne per al record de la història de la nostra falla ja que es formà el monument 

gran una vegada tots els nostres xiquets abandonaren la seua infantesa i començaren a 

pertànyer a l’edat adulta. El nostre primer President de la falla gran fou Francisco Redondo 

Benito i la nostra primera Fallera Major Aurelia Gil Hernàndiz que tornà a repetir càrrec però ara 

com a primera Fallera Major. El monument gran va estar a càrrec de l’artista alzireny Enrique 

Gregori San Juan amb el lema La nova ona. Concepción Violeta Pellicer Serra va ser la nostra 

Fallera Major Infantil i el president Manuel Jorques Cañes. La falla infantil tenia el lema El parc 

per un segon. Canviàrem el cau i ens ubicàrem a un baix comercial del carrer Geraldo la Guia.  

Ens trobem en l’any 1972, on els nostres representants de la comissió gran foren Francisco Torró 

Climent i Amparo del Lluch Moreno Nadal. El monument portava com a lema Contaminacions, 

per l’artista José Mira Iñigo, qui donaria vida als monuments santanderins durant molts anys. 

Per altra banda, Francisco Luis Jorques Cañes fou el President Infantil i la Fallera Major Infantil 

fou la xiqueta Mari Carmen Almiñana Botella. El monument infantil era una bonica “Majorette”. 

Comença l’any 1973 sota la presidència de Salvador Moreno Nadal, càrrec que va exercir durant 

onze anys i es va convertir així en el president amb més experiència de la nostra comissió. El 

càrrec de la fallera major va recaure sobre Rosalia Camarasa Hidalgo. La representant infantil va 

ser Mari Amparo Gadea Sifre i el seu germà Eduard Gadea Sifre que va ostentar el càrrec com a 

President Infantil. Aquest any va obtindre el segon premi del Ninot Indultat del monument gran 



i el nostre monument infantil va quedar en primer lloc, retornant altra volta amb el tema de la 

demora de la construcció del parc de l’Alquenència.  

El casal de la falla en l’any 1974 es traslladà a la planta baixa del nostre benvolgut Sr. Antonio 

Iñigo “el tio maleta”,lloc on actualment i des de fa molts anys és cedit per a actes de la comissió 

pel nostre benvolgut Salvador Monero. El President Infantil  va ser el xiquet Pascual Solaz Quiles 

i la xiqueta Fanny Montagut Pérez la Fallera Major Infantil. Ambdós arreplegaren el segon premi 

de les falles infantils i el primer del Ninot Indultat. Salvador Moreno Nadal tornà a ser President 

amb la Fallera Major Paqui Cañes Ortiz. Els monuments de nou corregueren a càrrec de l’artista 

José Mira Iñigo. Aquest any tornàvem a rebre el segon premi en el Ninot Indultat. En aquest 

exercici les falles crearen la Cavalcada Multicolor. En aquesta desfilada ens disfressàrem amb 

uns vestits típics de Madrid i amb un gran bigot. 

Comencem un any ple de canvis per a les falles d’Alzira, l’any 1975. Una de les novetats fou la 

introducció de l’acte de la Crida i la divisió de les falles per categories: Secció Especial, Secció 

Primera i Secció Segona. Sí, encara que pareix que hem estat sempre a la Secció Segona, la nostra 

comissió va començar en Primera. Un any més la presidència estagué en les mans de Salvador 

Moreno Nadal i la Fallera Major fou Rosa Amparo Mariner Vidal. De nou els monuments els 

realitzà José Mira Iñigo. La Fallera Major Infantil va ser Mº Amparo Expósito Puertos i el 

President Infantil novament Pascual Solaz Quiles. De la falla infantil, encara en secció única, ens 

atorgaren altra vegada un segon premi. En la cavalcada ens emportàrem un premi “Accèssit” 

per la bona desfilada on es mostrava una gran vaca lletera fent una crítica així al pit que 

mantenia tot allò que envoltava la política.   

L’any 1976 continuà en canvis fallers. Per primera vegada les falles d’Alzira ja no celebren la 

presentació de forma col·lectiva a causa d’haver moltes falles i, per tant, a l’ escenari del Gran 

Teatre no hi cabien tantes persones. Aquest any, a raó d’unes males circumstàncies, no hi va 

haver falla, encara que dins del nostre casal, el “tio Maleta”, com no, va muntar una xicoteta 

falleta per als xiquets del barri. 

La falla continuà amb força i si cap encara amb més il·lusió. De nou en l’exercici 1977 continuà 

al càrrec màxim Salvador Moreno Nadal i la Fallera Major va ser Susana Gil Chico. Mª José Corral 

Villar ostentà el càrrec de Fallera Major Infantil i Bernardo José Moreno Ordaz el President 

Infantil segons el cens, però Jesús Solaz era qui lluïa pels carrers d’Alzira el faixí. Els monuments 

tornaren a ser obra de José Mira i en l’infantil gaudírem d’un tercer premi en la falla titulada Un 

món animal. 

L’any 1978 per cinquena vegada presideia la falla Salvador Moreno Nadal en companyia de la 

Fallera Major Fina Tere Cañes Ortiz. La Fallera Major Infantil Gema Andrés Pascual i un any més 

el President Infantil fou Jesús Solaz Quiles. Aquest any la falla canvià d’artista faller a causa d’una 

malaltia del nostre artista habitual i li donà el càrrec a Salvador Soria Soler. Creà el lema Pensar. 

En aquest exercici l’únic premi que vam rebre fou el de Jocs de Saló, dòmino, sent els 

participants: J. José Jiménez i Ramón Vidal.  

En l’exercici de 1979 destaca l’estipulació de la norma de no poder plantar cap falla si la comissió 

no té un mínim de trenta fallers fet que nosaltres superàrem amb èxit. El cap de la falla, encara 

que la comissió haguera augmentat, continuava sent Salvador Moreno i Nadal. La Fallera Major 

fou Reme Villarín Salido. Davant el càrrec de Fallera Major Infantil tinguérem a María Rosa 

Moreno Iñigo, primera Fallera Major Infantil de pares fallers i el nostre President Infantil tornà 

a ser Jesús Solaz Quiles. I ací començà la tradició dels discursos de les Falleres Majors i la recitació 

de l’acte d’homenatge en altres falles. Després de recuperar-se satisfactòriament de la malaltia, 



José Mira tornà a ser l’encarregat de fer el nostre monument amb el lema De forment, ni un gra. 

En aquest exercici ja començàrem a destacar en la cavalcada multicolor ja que vam obtenir el 

tercer premi. Aquesta cavalcada la realitzàrem anant amb bicicleta criticant l’escàs pressupost 

econòmic que tenia aquest any la volta ciclista espanyola. Parlant de premis, també guanyàrem 

el trofeu de falles de futbol i el de Sant bernat, també d’aquest esport. Ací fou l’inici d’una llarga 

tradició esportiva que ens fan gaudir fins el dia de hui. 

En l’any 1980, la nostra Fallera Major, la primera representant casada, Francisca Tudela Gómez 

i com no, com a President, Salvador Moreno i Nadal el qual va rebre el Bunyol d’Or de JLF. Aquest 

any fou molt familiar ja que la Fallera Major Infantil era la filla de la Fallera Major, Fannny 

Jiménez Tudela i el President Infantil, Jesús Solaz Quiles. El monument tornà a estar a càrrec de 

José Mira, esta vegada en Segona Secció, amb el lema El que costa de rossegar i amb el qual 

aconseguírem un tercer premi. De nou, els nostres futbolistes guanyaren el trofeu de Sant 

Bernat, el de futbol sala i el màxim golejador, Eduardo Fita.  

L’exercici de 1981 encetà una nova etapa de renovació pel que fa als directius fallers encara que 

tot continuava estant a càrrec de Salvador Moreno. La representant fou Pilar Torró Torremocha. 

La Fallera Major Infantil Silvia Iranzo Rosell i el President Infantil Fernando José Almiñana Botella. 

El nostre Pepe Mira s’encarregà de realitzar els monuments amb el lema Impost de Renda del 

qual s’emportà el tercer premi de la Segona Secció. Seguírem col·leccionant premis en el món 

de l’esport amb el primer premi del trofeu de Sant Bernat i com a golejador màxim Eduardo Fita. 

En la cavalcada multicolor es va fer crítica a l’intent de Colp d’Estat d’Antonio Tejero.  

L’any 1982, de manera temporal, deixà el càrrec Salvador Moreno i Nadal i quedà elegit com a 

President Juan José Giménez Sanchis. La Fallera Major fou Paqui Martínez Llinares. La Fallera 

Major Infantil fou Gema Moreno Iñigo i el xiquet que l’acompanyava Adolfo Sempere Caro. Els 

monuments foren construïts per Jose Mira, encara que per última vegada ja que com moltes 

altres coses de la ciutat d’Alzira, el fang i l’aigua s’ho va emportar tot. Aquest any els nostres 

futbolistes, una vegada més, portaren a la falla un segon premi en el Trofeu de falles de Futbol 

Sala i de nou al màxim golejador Eduardo Fita. I, per altra banda, guanyàrem el segon premi en 

la cavalcada multicolor al·ludint al Pacte de Benicàssim.  

El següent any, 1983, tornà a representar-nos Salvador Moreno Nadal. Aquest any va estar 

marcat pel dia 20 d’octubre de 1982 quan la pressa de Tous es va anar a terra i va esdevenir la 

catàstrofe coneguda com la Pantanà. Aquest accident va impossibilitar la realització de les falles 

ja que tota Alzira es trobava afonada en el fang. Tan sols es va celebrar la tradicional ofrena a la 

Verge del Lluch. Les falleres majors que ens representaren foren les mateixes de l’any anterior: 

Paqui Martínez Llinares i Gema Moreno Iñigo acompanyada per Antonio López Grande. A causa 

de l’accident abans esmentat, molta documentació i fotografies quedaren perdudes pel pas de 

l’aigua i només ens queden els testimonis de les persones que visqueren la festa fallera abans 

d’aquest esdeveniment.  

Després d’aquest any obscur de la nostra història, es reprengué l’exercici de l’any 1984 si cap 

amb més ganes. I com no, com a dirigent de la nostra festa, nostre etern president Salvador 

Nadal. Aquest any, com a màximes representants de la comissió: Amparo Albelda García i, en la 

comissió infantil, Asumpción López Grande acompanyada pel seu germà i President Antonio. 

Aquest fou el primer any en què la Cort d’Honor de la nostra Fallera Major, en la presentació, es 

col·locava darrere del teló de l’escenari i tot seguit, a ritme de la música i efectes de la llum, 

aquest s’obriria i deixaria al descobert el gran ventall de les nostres dones santanderines. 

Aquesta novetat tan emotiva continua realitzant-se fins el dia de hui. Aquest any es va imposar 



al nostre President la primera insígnia d’or, quedà com a acte molt emotiu ja que aquest no s’ho 

esperava. Aquest any, unes de les noves feines va ser trobar un nou artista faller. En la recerca 

no ens n’anàrem molt lluny ja que el nostre nou artista fou Vicent Femenia Benavent.  

Novament, l’exercici de 1985 i per última vegada Salvador Moreno i Nadal fou el nostre 

President el qual aconseguí el Bunyol d’Or de fulles de Llorer. Amparo Gadea Sifre va repetir 

càrrec esta vegada ja com a Fallera Major i amb la satisfacció de ser l’única representant que 

havia aconseguit per partida doble el primer premi del monument tant en la comissió infantil 

com en la major. També, fou la primera dona a rebre el Bunyol d’Or J.L.F. El càrrec de Fallera 

Major Infantil va recaure en la xiqueta Isabel Escrivá Hernández. El President Infantil fou el seu 

germà Juan Matías. Aquest any reprenguérem l’activitat futbolística i tornàrem a guanyar el 

campionat de Futbol Sala del Sant Bernat i quedàrem tercer en el trofeu en falles. El nostre 

artista tornà a ser Vicent Femenia amb un magnífic resultat, com ja hem dit abans. Però no fou 

l’únic ja que també la comissió va rebre el primer premi de Ninot Indultat.  

Iniciem un nou any, 1986, amb un nou però ja veterà en el càrrec de President, Juan José 

Giménez Sanchis. I com a Fallera Major tinguérem a Maria Torró Torremocha. La Fallera Major 

Infantil fou Sofía González Juan i Francisco Javier Grande Ordaz el President Infantil. De nou, els 

monuments foren obra de Vicent Femenia Benavent. En aquest exercici vam rebre el primer lloc 

en els jocs de saló en el campionat de parxís amb Salvador Moreno i Luís Fita. En aquest any 

s’inicià el conegut concurs de paelles i gràcies a Juan Escrivà i Isabel Hernández ens emportàrem 

el primer premi en la decoració. També s’enceta la tradició de ser els presidents de les falles els 

responsables d’elegir la Fallera Major d’Alzira. Aquest any va aparèixer en la portada del llibre d 

J.L.F. el nostre monument ja que decidiren posar-hi els primers premis de l’any anterior.  

L’any 1987 torna a repetir com a president Joan José Giménez Sanchis acompanyat de la Fallera 

Major Desamparados Giménez Crespo. Eva Ramírez Moreno i Sergio Escrivà Hernández foren 

els nostres representants infantils. L’artista faller tornà a ser Vicente Femenia gràcies al qual 

tornàrem a guanyar el primer premi en el monument.  

En l’any 1988 Eduardo Fita Giménez fou el nostre President que va anar acompanyat per la 

fallera Rosa Adán López. La Fallera Major Infantil fou la filla del President Cristina Fita Esteve 

junt al President Infantil Juan Carlos Giménez Tudela. Aquest any la JLF d’Alzira sota la 

presidència de Bernardo Jordá Carrascosa va decidir plantar en la Plaça Major una falla que va 

representar a les 35 comissions d’Alzira, el nostre artista Vicente Femenia Benavent va estar 

involucrat en aquest projecte. Les falleres majors d’aquest any Rosa i Cristina no van arribar a 

exercir el seu càrrec a causa que el 4 de novembre de 1987 altra descomunal riada va assotar la 

ciutat. Aquest fou el motiu pel qual només es va plantar la falla de la Plaça Major en 

representació de totes les comissions d’Alzira. El monument representava totes les falles sota 

un flotador. Aquest monument fou cremat la nit de Sant Joan. Com que Alzira no va poder gaudir 

de la festa fallera, la JLF de Puçol va convidar totes les falles d’Alzira perquè disfrutaren un dia 

de les seues festes falleres. Les falleres majors de l’any anterior, Desamparados i Eva, repetiren 

càrrec. Per primera vegada en la història de la falla una dona, Amparo Gadea, exerceix càrrec 

executiu en la falla, la secretària. Aquest va ser el primer any que l’ajuntament d’Alzira començà 

a entregar locals de titularitat pública a les comissions. Com nosaltres teníem el casal del tio 

maleta se’ns va entregar una quantia econòmica en concepte d’ajuda de lloguer la qual fou 

acceptada pel tio maleta amb la finalitat de comprar el nou estendard. Aquest el portaren a la 

parròquia de la Verge del Lluch per celebrar l’acte el dia 17 de desembre de 1988. Presidiren 

l’acte els padrins de l’estendard Sr. Antonio Iñigo Blasco i Sra. Rosa Martínez de Iñigo i les nostres 

falleres majors Cristina i Rosa. El retor Sr. José Santa María Serrat va oficiar la cerimònia sense 



voler acceptar cap compensació econòmica, però el faller Francisco Che Chulià, en nom de la 

comissió va fer entrega d’ un donatiu de 3000 pessetes.  

El 1989 fou caracteritzat per les abundants pluges que van recaure sobre la terra alzirenya. 

Continuaren en la presidència Eduardo Fita i Juan Carlos Giménez, i ara sí, quedaren 

proclamades per a este exercici com a falleres majors Rosa Adán López i com a infantil Cristina 

Fita Esteve. Aquest any fou el centenar de les falles d’Alzira. En aquest exercici van guanyar en 

la falla el campionat de truc: Juan Caballero i Emilio Belda. Els monuments, ja començats l’any 

anterior, eren a càrrec de Vicente Femenía. A la fi d’aquest any i ja per a l’exercici següent, les 

nostres falleres majors Rosa i Cristina van presentar la seua candidatura per a ser regines d’Alzira 

sent la primera vegada en la nostra comissió. Tinguérem el gran honor que de les dues, Cristina 

es convertira en la màxima representant de les comissions alzirenyes.  

Canviem de dècada i entrem en el 1990 on el President fou José Andrés Moreno Nadal i la Fallera 

Major Rosa Moreno Íñigo. En la comissió infantil es va presentar Maika Ramírez Grau com a 

Fallera Major i com a President Sergio Gómez Mascarell. Vicent Femenia continua sent el 

creador dels nostres monuments.  

Sent el 1991 i per segon any consecutiu, José Andrés Moreno Nadal fou el President de la falla 

junt a la Fallera Major Silvia Iranzo Rosell, la qual feia 10 anys ja va ostentar el càrrec en la 

comissió infantil. La nostra representant infantil fou Vanesa González Juan acompanyada pel 

President Infantil Miguel Ángel Fabra Gil. Aquest exercici optàrem també per a l’elecció de 

falleres majors d’Alzira, les dos falleres majors del passat exercici, Rosa Maria i Maika, les quals 

foren nomenades com a cort d’honor. Per primera vegada, es va realitzar la impressió en 

“Gráficas Micky” del llibret de la falla, ja que en el de la JLF no eixien les fotografies de les falleres 

de les comissió, raó que ens va motivar a l’edició del llibret. A càrrec dels monuments va estar 

de nou Vicent Femenia. Vam rebre el primer premi del Ninot Indultat.  

Ens endinsem en el 25 aniversari de la nostra falla, 1992, i per tercer any consecutiu José Andrés 

Moreno Nadal ocupa el lloc de President amb la Fallera Major Ana Romero Giménez. El President 

Infantil  va ser Javier Tudela Solís i la xiqueta Vanesa González Juan va repetir càrrec com a fallera 

major infantil. Canvien d’artista faller, fent-se càrrec del monument gran Pedro José Molina 

Palomares i José Benavent Piera gràcies als quals vam obtindre el primer premi en el monument 

gran i del Ninot Indultat. L’artista i fallera Amparo Oliver es va fer càrrec del monument infantil 

guanyà el segon premi. Amb el motiu de la celebració, el dia 11 de Gener celebràrem la 

presentació de les nostres falleres majors, corts d’honor i comissió, i la imposició de la insígnia 

d’argent de la falla a totes les falleres majors que havíem tingut en la història de la nostra falla, 

així com als seus respectius presidents. En aquest acte, de portes obertes, estaven convidades 

les falles d’Alzira i estaments socials i finalitzà amb un vi d’honor. Es van imprimir per recordar 

tal efemèride, unes insígnies commemoratives amb l’esfinx de la falla que plantàrem aquest any. 

Ací finalitzen els primers 25 anys de la nostra història santanderina. Hem intentat, de manera 

resumida, plasmar els fets més rellevants que han caracteritzat cadascun del anys. Per saber-ne 

més, tothom pot consultar el llibre escrit pel nostre estimat amic Eduardo Fita Giménez 

“Recordando la Fiesta”, on mostra de manera detallada i filant ben prim tots els esdeveniments 

i aspectes familiars que envoltaren any rere any la nostra comissió.  

 



Comencem una nova etapa caracteritzada per un augment significatiu de la nostra família 

fallera. La comissió estarà formada pels més veterans, per jóvens i per nounats, nadons que han 

nascut en la comissió i fins dia d’avui continuen pertanyent a aquesta.  

El President d’aquesta nova (1993) etapa és el nostre faller Francisco Gómez Sales, el nostre 

benvolgut “Paco el roig”. A dia d’avui és el més veterà i com a tal té el màxim càrrec honorífic 

d’aquest 50 aniversari. La seua acompanyant i nostra representant d’aquest any 1993 és Maria 

Torró i Torremocha. El monument gran d’aquest any està a càrrec de José Benavent Piera amb 

el lema L’hora de les sorpreses amb què vam obtindre el tercer premi. Els màxims càrrecs de la 

nostra comissió infantil són Josep Lluís Romero Giménez com a President i la xiqueta Erica 

Gómez i Mascarell, la filla menuda del nostre president Paco. El monument infantil amb el lema 

València, jardins de flors realitzat per l’artista i fallera de la comissió Amparo Oliver, ens permet 

un segon lloc en la tarima de premis als monuments. En aquest any cal destacar diferents 

esdeveniments. En primer lloc, la donació del nou estendard infantil per part de la família Che 

Martínez el qual és beneït pel mateix retor de l’altre estandard; En segon lloc, també  molt 

important, recordar que aquest any la denominació de la comissió va canviar, ja no som Falla 

Sant Andreu i adjacents sinó Associació Festivo-cultural Falla Sant Andreu. En tercer lloc, 

destaquem també les màximes recompenses – Bunyol d’Or- de JLF atorgades a Antonio Martínez 

Parada, Juan Ramírez i Vicent i Antonio Ramírez Castro. En aquest exercici, la nostra fallereta 

Vanessa González Juan va ser elegida per a formar part de la Cort d’Honor de la Fallera Major 

d’Alzira. Aquest any ens disfressem de Miss, cada faller de temàtica diferent. 

Iniciem l’any 1994 amb la presidència de Francisco Gómez Sales acompanyat per la senyoreta, i 

filla de fallers veterans, Maria Amparo Moreno Tebar. El monument gran, amb el lema La natura, 

està a càrrec de nou de José Benavent Piera i la infantil torna a ser obra de la nostra benvolguda 

fallera Amparo Oliver i Viñas amb el títol Els xiquets tots a una sols pensem amb la lluna. Els 

nostres representants infantils són Francisco Che Martínez i Diana Sanz Rosell. Aquest any al 

faller que més anys ha ostentat el càrrec de President de la nostra comissió, la JLF li atorga el 

Bunyol d’Or amb fulles de llorer i brillants. Al president d’aquest exercici, Francisco Gómez, li és 

entregat el Bunyol d’Or amb fulles de llorer. També, el Bunyol d’or se li entrega a Francisca 

Martínez Llinares i a Antonio López Tolosa. La nostra falla lliura dos insígnies d’or a Francisco 

Gómez Sales i Pascual Solaz Ferri. En la cavalcada multicolor ens disfressem de Pipi Calzas Largas. 

En aquest exercici destaquem la compra del casal metàl·lic, una inversió necessària a causa del 

creixement de la comissió. Així, tots els anys, desenvolupem les activitats familiars i falleres de 

la comissió dins d’aquest espai.  

En l’any 1995, el President és Emilio Belda España i torna a repetir càrrec com a Fallera Major 

Amparo Moreno Tebar. L’artista fallerees novament José Benavent Piera amb el lema Burrades 

ens va permetre obtenir el segon premi en el monument gran. El President Infantil és Jordi Fabra 

Gil i la Fallera Major Infantil Carolina Molero Rentero. La falla infantil a càrrec d’Amparo Oliver i 

Viñas amb el lema Les ofrenes. Aquest any també hi ha recompenses de JLF i de la comissió. Els 

Bunyols d’or foren per a: Fernardo Estors Palomares, Maria Rosa Moreno Íñigo, Ana Romero 

Giménez, José Luís Romero Poves i Antonio Ramírez Campos. Els Bunyols d’or amb fulles de 

llorer i la insígnia d’or de la comissió per a: Eduardo Fita Giménez i Pepe Moreno Nadal. Ens 

tornem a inscriure en el torneig de Futbol Sala i també participem en el concurs de Jocs de Saló 

en el qual guanyàrem el primer premi de dòmino amb la parella formada per Pepe Casany i José 

Tormos. En el ja conegut concurs de paelles guanyem el primer premi en la decoració. En la 

cavalcada multicolor elegim disfressar-nos amb roba de nadar de l’època cosa que va estar molt 

encertada ja que el dia de la desfilada va caure sobre les disfresses aquàtiques una bona 



quantitat de pluja. En aquest exercici i fins ara, el dia de la plantada es caracteritza per sopar 

torrà i fer una festa de disfresses una de les nit de l’exercici faller.  

L’any 1996 s’inicia sota la presidència d’ Emilio Belda i España i com a màxima representant de 

Sant Andreu Verónica Marín i Bonillo. El monument torna a ser obra de Josep Benavent amb el 

lema Mediterrània amb el qual vam obtenim un tercer premi per a nosaltres gloriós ja que hem 

hagut de baixar el pressupost. Com a representants infantils tenim a Vicente Femenia Oliver i 

Maria Sanz Rosell. L’encarregada del monument infantil torna a ser Amparo Oliver Viñas amb el 

lema La música. Gràcies al nostre artista en decoració de paelles tornem a obtindre el primer 

premi del concurs. En la presentació de les nostres falleres majors es fa un xicotet squet creat 

per Eduardo Fita i interpretat per Vicent Femenia i Antonio Iñigo “Junior” que fa al·lusió al 

malestar creat per les persones que passegen els gossos i deixen les necessitats dels animals al 

carrer. En la cavalcada del ninot lluïm pels carrer d’Alzira una graciosa disfressa de Tabaqueres 

de sales de festes. Aquest any és recordat per la visita de la televisió al nostre cassal i també per 

la desfilada que feren els nostres fallers al cassal disfressats de models.  

En l’any 1997, els nostres màxims representants són Emili Belda España i Isabel Celaya Alemany 

com als majors i Emili Belda Oliver, fill del President, i Maria Esplugues Torró com a infantils. 

Josep Benavent, novament, va realitzar el nostre monument gran amb el lema Artistes S.O.S i en 

l’infantil Amparo Oliver amb el lema La mar de bé. Tornem a participar en el Futbol Sala i 

obtenim una bona qualificació cosa que ens va permetre ascendir a primera divisió. Però allò 

que cal remarcar és la creació, per primera vegada, d’un equip femení. En la decoració de la 

paella guanyem un segon premi. En la cavalcada del ninot traíem la nostra faceta més picaresca 

i ens disfressem de telèfons eròtics. Com ens agradà tant la interpretació, tornem a fer un squet 

en la presentació de la comissió Sorpresa, sorpresa que al·ludeix al famós programa d’Antena 3 

sota la direcció d’Eduardo Fita i com a personatges principals Eduardo Fita i Fernando Estors. La 

nostra benvolguda Maria Rosa Iñigo va fer d’Isabel Gemio. La JLF fan entrega de la Flama d’Or a 

Francisco Gómez Sales.  

Francisco Che Chuliá és el president durant l’exercici 1998 i la Fallera Major Inmaculada Martínez 

Peris. Francisco Tudela Solis i Noelia López Grande són els nostres representants infantils. Els 

monuments una vegada més estan a càrrec de Josep Benavent i Amparo Oliver. El monument 

gran va rebre el quart premi i la infantil el novè. Continua la tradició de realitzar un squet en el 

dia de la presentació que fou interpretat per Eduardo Fita, Vicent Femenia i Juan Carlos Giménez 

Mezquita. Tots recordem aquella pujada a l’escenari de Vicent i Juan Carlos a cavall d’una antiga 

Velosolex motoritzada. Cal fer menció també que la fallereta Maria Esplugues Torró aquest any 

formarà part de La cort d’honor de la Fallera Major Infantil d’Alzira. En la cavalcada multicolor 

ens disfressem de gelat. Pepe Moreno Nadal va rebre la flama d’or de la ciutat.  

En l’exercici 1999 continua Francisco Che Chulià amb el càrrec de President, acompanyat per la 

fallera Inmaculada Martínez Peris. Els representants de la comissió infantil foren Daniel Martínez 

Albiñana i Idoia Blanco Che. I com no, s’encarregaren una vegada més dels monuments els 

artistes fallers Josep Benavent, amb el lema Chupopteros, i Amparo Oliver, amb el lema Jocs. 

Aquest any no es recorda pels premis rebuts ja que quedem vuitè en la gran i sisè en la xicoteta, 

a més a més, no rebem cap premi d’altre àmbit però sí el recordem com un any participatiu on 

la gent s’involucra considerablement en la tasca fallera i en falles on no hi podia haver més 

fallers! Aquest any en la presentació es fa una xicoteta paròdia recordant el caciquisme que hi 

va haver amb la cacera en els arrossers de l’Albufera després de la Postguerra. Els artistes que 

hi participen són Maria Rosa Moreno, Vicent Femenia, Eduardo Fita i, en el paper de l’escopeter 

Fernando Estors. En la cavalcada del ninot ens disfressem de pirates. Aquest any, la falla rep per 



par de JLF el Bunyol d’or col·lectiu i els galardonats amb la flama d’or són Luis Fita Giménez i 

Francisco Tudela Gómez i el bunyol d’or amb fulles de llorer Francisco Tudela Gómez, Emilio 

Belda España, Miguel Fabra Valero i Maria Torró Torremocha.  

Comencem un nou mil·lenni, any 2000, amb la Fallera Major Verónica Martí I Bonillo 

acompanyada pel President Emilio Belda España. La comissió infantil està representada per 

Estefania Fita Garcia i David Belda Oliver. Aquest any és Josep Benavent l’encarregat de realitzar 

ambdós monuments, gran i infantil. El gran duu el lema Festa tot l’any i la xicoteta Dia de festa. 

Amb el gran rebem el premi seté i amb la xicoteta el cinquè. En la degustació de la paella 

realitzada per Juan Ramírez “El planxa” vam rebre el segon premi. No tenim la mateixa sort en 

el futbol sala ja que perdem la categoria de primera i descendim a segona divisió.  En l’obra de 

teatre de la presentació els actors són Fernando Estors, Ramón Briz i Eduardo Fita i com a 

debutant Tere Serrano. El guió, fet per Eduardo Fita, tracta sobre les falles del futur. S’ha de 

destacar també que la Fallera Major Infantil de l’any anterior, Idoia Blanco Che, pertany a la Cort 

d’Honor de la Fallera Major Infantil d’Alzira. La Flama d’or és per a Emilio Belda España; Bunyol 

d’or amb fulles de llorer Francisci Che Chuliá, Daniel Esplugues Fece i Juan Ramírez Vicent; 

Bunyol d’or per a Valentín Escribano i Rosa Adán López. Aquest any la cavalcada del ninot ens 

posem una disfressa de col·legiades.  

L’any 2001 està representat per Luisa Martínez Plaza i Luis Fita Giménez com a Fallera Major i 

President. Estefania Fita Garcia i David Belda Oliver són els representants de la comissió infantil. 

Com a dada revolucionària, canviem d’artista faller i aquest any serà l’encarregat de realitzar el 

monument Toni Gil amb el lema L’ecologia i Vicent Femenia en l’infantil amb Contes de iaios. 

Per fi, el nostre monument torna a estar al pòdium rebent un segon premi amb una grandiosa 

falla plena de color. Els nostres artistes de la presentació són Ramón Briz, Fernando Estors, Tere 

Serrano, Eduardo Fita i la nova incorporació de Salvador Cogollos amb el paper del tio “Ja 

vorem”. Aquest any la cavalcada del ninot anem de Russos. Remarquem el quart lloc en què 

quedaren les dones en el futbet.  

En l’any 2002, Jose Moreno exerceix el càrrec de President i Diana Sanz Rosell la de la Fallera 

Major. Com a President Infantil tenim a Salvador Cogollos Chordà i com a Fallera Major Infantil 

a Ana Mata Gomis. El monument gran està a càrrec de Toni Gil amb el lema La nit i a càrrec de 

la infantil estigué Josep Tarrassó La música. El monument gran obté el nové premi de la segona 

secció i el sisè en la infantil. Les distincions concedides per JLF d’aquest any pertanyen a Juan 

Ramírez Vicent i Miguel Fabra Valero la Flama d’or i el Bunyol d’or per a Amparo Vidal, Ramón 

Briz, Verónica Marín, Cristina Fita i la comissió infantil. Aquest any la cavalcada tenia més color 

que mai en la falla Sant Andreu ja que la comissió es va disfressar amb roba de la famosa 

dissenyadora Agatha Ruíz de la Prada. 

L’any 2003 està representat per Pepe Moreno Nadal, Mayka Gómez Gil i la comissió infantil per 

Salvador Cogollos Chorda i Alba Estors Martínez. Els monuments els duen a terme Toni Gil, En el 

fons del mar, que va obtenir un tercer premi i en la infantil Sergio Escribano i Carlos Vayá amb 

el lema L’agricultura ens va donar un nové premi. En la cavalcada del ninot volem omplir els 

carrer d’imaginació i anem disfressats de Fantasia. Pel que fa a les recompenses, La flama d’or 

és per a Rosa Moreno Iñigo, Daniel Esplugues Fece, Fernando Estors Palomares, Maria Torró 

Torremocha i Juan Antonio Gómez Sales. Al veterà faller Salvador Moreno Nadal se li atorga la 

Flama d’or amb murta. Aquest any també hem de recordar que la JLF d’Alzira organitza el primer 

concurs de Teatre Infantil en Valencià en què la falla obté el primer premi amb la seua obra El 

taller de la fantasia. Sota les ordres d’Esperanza Tormos i Concha Gomis estan Ana Mata, Cristina 

Tormos, David Montalvá, Raquel Reyes, Alba Estors, Marión Gleize, Cassandra Goig, Rubén 



Vives, Salva Cogollos, Mireia Ferragut i Rebeca García. La falla també obté el segon premi en el 

concurs de paelles. Gràcies als nostres esportistes, quedem tercer en segona divisió de futbet. 

Els representants de l’any 2004 són Antonio Goig Riera i, novament, Mayka Gómez Gil en la 

comissió adulta i en la infantil Rubén Vives Che i Cassandra Goig Adan. El monument gran va 

rebre el lema Espantades de Toni Gil i el quart premi i la infantil el d’ Animal... animalades d’Enric 

Oliver Fayos obtenint el sisè premi. Quant a les recompenses, Concha Gomiz Sultán rep la Flama 

d’or. A causa dels atemptats terroristes del 11 de març del 2004 en l’estació d’Atocha de Madrid, 

España va estar de dol i, per tant, en Alzira no es va celebrar la cavalcada del Ninot en memòria 

de les víctimes. Aquest any, una de les nostres falleres, Marta Serrano Oliver, forma part de la 

cort d’honor de la Fallera Major d’Alzira.  

Antonio Goig Riera té l’honor de repetir càrrec com a President en el 2005 i d’acompanyar Teresa 

Serrano Oliver en aquest exercici. Els representants infantils són David Montalvá España amb la 

fallereta Raquel Reyes Codina. L’artista faller Josep Benavent crea el lema Música, mestre! per 

al monument gran i Escola de primària per a la infantil. En la falla gran ens donaren el primer 

premi, en la infantil sisé així com el premi al millor Ninot Indultat. Es torna a celebrar el concurs 

de Teatre Infantil en valencià i tornem a encapçalar el pòdium amb els primers premis en teatre 

infantil en valencià, de vestuari i d’obra inèdita. Aquesta obra duu per títol L’amistat i és creada 

per Concha Gomiz i dirigida per Lorena Sanmartín. Els actors que hi participen són David 

Montalvá, Natalia Goig, Ana Justo, Natalia Gil, Josep Matías, Raquel Reyes, Moreia Ferragut, 

Carolina Gil i Andrea Estors. Salvador Cogollos Marimón i Alejandro Fustel Justo reben la Flama 

d’or. El dia 11 de setembre de 2004 ¡, després d’unes setmanes de nervis i emoció, quan encara 

estem celebrant el doblet del València CF, les nostres falleres majors ixents de la nostra comissió 

Mayka Gómez i Cassandra Goig ens fan gaudir d’un altre doblet ja que es proclamen ambdues 

regines d’Alzira. Aquest fet sempre romandrà en la història i el record de la nostra festa. La 

cavalcada multicolor és una desfilada amb trages de Jamaica que ja tenim reservats de l’any 

anterior. 

La comissió santaderina del 2006 té la sort de ser representada per Lorena Sanmartín Sánchez 

acompanyada pel President Fernando Estors Palomares com a adults i per Andrea Estors 

Martínez i el falleret Josep Maties Richart. Tenim l’honor de rebre el premi de millor Ninot, 

cinquè en la infantil i tercer en la gran. Pepe Benavent novament realitza el monument donant 

com a lema L’oest d’Alzira en la gran i en la infantil Pepe Pla realitza el monument de Somiant 

amb els reis. En la desfilada del Ninot els fallers i falleres ens posem una disfressa de bambolla. 

Aquest any haguérem pogut guanyar el primer premi en la disfressa però com que no dúiem 

crítica no vam poder optar a premi però açò no serà sinó l’inici d’una suma de victòries en la 

cavalcada del Ninot ja que a partir de l’any 2008 i fins hores d’ara, sent les mans santanderines 

les que realitzen la disfressa de cada any, estem obtenint el primer premi en la desfilada! La falla 

torna a participar en el concurs de teatre infantil en valencià amb l’obra La mar s’ofega. Els 

nostres intèrprets són  David Montalvá, Cassandra Goig, Isabel Palomino, Ana Justo, Xavi 

Francisco, Josep Matías, Lara García, Marta Martínez, Borja Montalvá, Álex Mahiques, Alejandro 

Fustel, Juan Carlos Giménez, Carolina Gil, Andrea Estors, Natalia Gil i Natalia Goig. El decorat 

està  a càrrec d’ Adrian Blay, la directora fou Esperanza Tormos i l’autora d’aquesta obra inèdita 

Concha Gómez. Les recompenses que es reparteixen foren la Flama d’or i murta per a Eduardo 

Fita Giménez. Tornem a tenir l’honor que una fallera de la nostra comissió estiga al capdavant 

de les falles d’Alzira. També guanyàrem el campionat de dominó amb Salvador Tormo i Jose 

Tormos com a jugadors. 



Iniciem el 2007 recalcant que és el 40 aniversari de la falla Sant Andreu. Tenim l’honor de 

representar la comissió adulta Cristina Fita Esteve i Fernando Estors Palomares així com Lara 

Martínez Tormos i Álex Mahiques Tormos en representació de la infantil. Josep Benavent crea 

el lema Aigua per a tots per al monument gran en què vam obtindre el primer premi i en la 

infantil Pepe Pla va optar pel títol On estan les claus? per al monument infantil el qual obté el 

cinquè premi. Les recompenses que es reparteixen són la Flama d’or a Jose Antonio Tormos 

Furió, Antonio Goig Riera i Rosa Adan López; la Flama d’or i murta per a Franscisco Gómez i Sales. 

En el concurs de paelles obtenim un tercer lloc en el pòdium. En l’esport de futbol sala quedem 

campions de Lliga i Copa. En aquest any, en la cavalcada multicolor, ens disfressem de Carnaval 

de Tenerife en el qual ens emportem el segon premi.  

Aquest exercici faller 2008 està representat per Emilio Belda España i Idoia Blanco Che junt als 

representants infantils Borja Montalva España i Lourdes Garrido Chordá. Victor Giner Blasco 

realitza el monument infantil amb el títol Cuidant la natura i Pepe Benavent realitza el gran amb 

el lema Punts per a què?. Ambdós monuments obtenen el tercer premi. Per primera vegada la 

falla participa en el concurs de teatre en valencià amb un sainet d’Eduard Fita titulat Un viatge 

a Saragossa el qual és nominat en diversos àmbits però no obté cap premi. Aquest any també 

tenim l’orgull que en el concurs de postals nadalenques, la postal del nostre xiquet Borja 

Moltalvá és guanyadora i elegida per a servir de felicitació oficial de l’Ajuntament d’Alzira. Tres 

representants de la nostra comissió, Sonia Vendrell, Noelia García i Laura Abad, són de la Cort 

d’Honor de la Fallera Major d’Alzira. Com ja s’ha fet menció abans, a partir d’aquest any Sant 

Andreu comença a formar una reputació de falla guanyadora en la cavalcada multicolor. Gràcies 

a la dura feina de mesos de dones i hòmens i sobretot, a l’ingeni i gràcia de la delegada de 

cavalcada Luisa Martínez, hem pogut obtenir el primer premi multicolor des d’aquest exercici. 

En aquest any ens disfressem de bosses de mà de la famosa marca Tous encara que nosaltres 

fem referència, amb un mocador pirata, a la falsificació massiva de la marca per altres entitats. 

La Flama d’or és rebuda per Juan Carlos Giménez, Ramón Briz i Amparo Moreno. En els jocs de 

saló, guanyem el segon premi en el truc i el primer en el dominó.  

Francisco Che Chuliá és elegit President de la comissió i Idoia Blanco Che repetix com a regina 

de la falla l’any 2009. També tenen el gust de repetir el càrrec de representants infantils els 

fallerets Borja Montalva España i Lourdes Garrido Chorda. La falla gran va rebre el nom Una de 

fantasmes de Josep Benavent la qual rep el segon premi i la infantil Víctor Hugo Gines Blasco 

elegeix el nom de Fantasia. El monument rep el premi d’Enginy i Gràcia La falla torna a participar 

amb un altre divertit sainet d’Eduardo Fita composat per l’ocasió Quan es calfa el sòl per al 

concurs de teatre en valencià. Aquest any són moltes les persones rebedores de recompenses. 

La flama d’or se li entrega a Marga Pérez, Cristina Fita, Luisa Martínez i Mari Carmen Gil; la Flama 

d’or i murta a Francisco Tudela, Pepe Moreno Nadal i Luís Fita Giménez; Les insígnies d’or de la 

nostra comissió foren per a Luisa Martínez i Marga Pérez i la d’or i brilliants per a Salvador 

Moreno, Eduardo Fita, Francisco Gómez, Francisco Tudela, Luís Fita, Maria Torró i Daniel 

Esplugues. Aquest any en la cavalcada multicolor no volem baixar el llistó i ens disfressem de 

globus aerostàtics causant emoció i sorpresa en la cara dels ciutadans d’Alzira. De manera 

merescuda rebem el primer premi per aquesta meravellosa disfressa. En el dominó guanyem el 

segon premi i en el joc del punyet el primer.  

L’any 2010 està representat novament pel veterà Francisco Che Chulià i per Cristina Fita Esteve 

en la comissió adulta. La infantil és representada per Álex Fustel Blanco i Natàlia Goig Adan. El 

monument gran anomenat La música està a càrrec de Josep Benavent i el menut per Adrian Blay 

i Jordi Carrascosa amb el títol Pareu aquests xiquets! En la falla gran ens quedàrem en quinta 



posició i en la quarta en la infantil. La JLF entrega la Flama d’or a José Vicente García Almiñana, 

Javier Tudela Solis i Vicente Femenia Benavent. Aquest any, la comissió imposa la insígnia d’or 

als fallers d’honor: família Calabuig Bononad i família Espinar Reyes i Maria Carmen Gil Enguix; i 

la insígnia d’or i brillants a Pepe Moreno Nadal. Aquest és l’últim any que el nostre faller Eduardo 

Fita fa el teatre per al concurs d’obres teatrals en valencià. Aquesta darrera obra es titulava Una 

vetla moguda. En aquesta participaren els nostres fallers: Luisa Martínez, Rosa Adán, Antonio 

Goig, Vicente Femenia entre altres. La cavalcada multicolor la fem disfressats de joiers amb el 

qual també rebem el primer premi gràcies a unes caixes de color rosa preciós i la nostra 

ornamentació com a ballarines de la caixa així com el primer premi en el joc del dómino.  

L’any 2011, tenim com a representants de la comissió a Sergio Gómez Mascarell i Marta Blay 

Langa. En la comissió infantil no tenim Fallera Major però la fallereta Carla López Garcia exerceix 

el càrrec de presidenta i gràcies a ella podem tindre falla. El monument gran, una vegada més, 

torna a estar a càrrec de Pepe Benavent amb el lema Que campe qui puga! mentres que la 

infantil fou de Jordi Carrascosa amb el títol En un castell encantat!. Les insígnies que es 

repartiren foren les següents: Insígnia d’or de JLF és atorgada a la Comissió, a Sergio Gómez, 

Mayka Gómez, Encarna Martínez, Antonio Gradolí; la Flama d’or i murta a Francisco Che Chulià 

i a Títol Póstum a Juan Ramírez. Aquest any la comissió li dóna a Encarna Martínez i a Nardi 

Mascarell la insígnia d’or. La nostra xiqueta Natalia Goig Adan va formar part de la Cort d’Honor 

de la Fallera Major Infantil d’Alzira. La cavalcada del Ninot la fem disfressat de bobines de fil 

donant als carrers d’Alzira molts de color ja que cadascú de nosaltres anàvem de colors 

diferents. Tornem a guanyar el primer premi en la disfressa. En el ja conegut concurs de paelles 

guanyem un segon premi i el primer premi de truc . En aquest exercici JLF decideix començar la 

tradició del Ral·li Humorístic, festa fallera que se celebra en juliol.  

Comencem el 2012 sota la presidència altra vegada de Sergio Gómez Mascarell i amb la Fallera 

Major Maria Esplugues Torro. Cal dir que la nostra comissió és, majoritàriament, una fàbrica de 

xiquetes per aquest motiu no tenim bastants xiquets perquè exercisquen el càrrec de president. 

És per açò que tornem a tenir presidenta infantil, Aitana Cucarella Pérez i Fallereta Major Infantil 

Paola Matamoros Moreno. A càrrec del monument gran està Josep Benavent amb el lema Les 

dones al poder i en la infantil estigué Adrián Blay amb el lema És hora d’aprendre i divertir-se. 

PREMIS. Les recompenses que es reparteixen són la Flama d’or per a Ana Calatayud España i per 

a Miguel Fabra Valero la Flama d’or i murta. Aquest any la comissió també entrega la insígnia 

d’or a Joaquin Revert, Núria Navarro, Sergio Gómez, Amparo García i Carmina Jordá. Aquest any 

la falla torna a participar en el concurs de teatre en valencià però canviem de directors ja que 

ara són Carme Montero i Mila Grau. Fem una obra inèdita titulada Càsting de fauna, a ballar! 

Amb la participació de Vicent Femenia, Vicent Pons, Jordi Carrascosa, Paco Gomez, Salva 

Cogollos, David Montalvá, Lorena Sanmartín, Adrià Blay, Isabel García, Rosana Castillo, Paqui 

Caballero, Ana Carrascosa, Adrià Che, Víctor Gómez, Guillem Vidallach, José Sánchez i Juanjo 

López. De l’escenografia s’encarrega el nostre Vicent Femenia. Jordi Carrascosa torna a guanyar 

el primer premi com a actor secundari. No obtenim cap altre premi però cal dir que durant 

l’actuació dels nostres actors al Gran Teatre d’Alzira ressonen les rialles del públic. En la 

cavalcada multicolor no podem baixar el nivell i decidim endinsar-nos en el mar marí i disfressar-

nos de Sirenes. Desfilem en dues files deixant bocabadats tothom. Tant fou la meravella que 

una vegada més guanyem el primer premi. Aquest és el segon any en què se celebra el Ral·li 

humorístic. Cal destacar el primer premi que guanyem en la disfressa ja que anàrem d’ Els 

Picapedra, sens dubte, el nostre fort és l’ornamentació estilística!  



En aquest exercici 2013 només canvia el president ja que ara serà Salvador Cogollos Marimón. 

La resta de representants són Maria Esplugues i Aitana Cucarella i Paola Matamoros, una vegada 

més. S’acaba la trajectòria del nostre benvolgut Pepe Benavent com a artista faller i el 

substitueix Pedro Simarro amb un monument titulat L’hora del te. Jordi Carrascosa s’encarrega 

de la realització del monument infantil amb el lema Un circ en el present. Vam rebre un tercer 

premi en la gran i en la infantil, a més a més, d’obtindre el cinquè premi, obtinguérem el premi 

d’ingeni i gràcia. Aquest any es reparteixen també diverses recompenses. La flama d’or i murta 

a Maria Torró, Juan Antonia Gómez, Fernando Estors i Daniel Esplugues Fece. I per a Salvador 

Moreno Nadal la flama d’or i murta amb brillants. La comissió entrega la insígnia d’or a Amparo 

Vidal. En aquest any també guanyem el primer premi en decoració en el concurs de paelles i ens 

convertim en subcampions de Futbet Sala. La disfressa que elegim per a la Cavalcada Multicolor 

fou de taules, una combinació entre blanc i platejat que va dotar els carrers d’Alzira d’elegància 

i saber estar. Participen una vegada més al teatre en valencià amb una espectacular posada en 

escena de l’obra Ninot Indultat cosa que ens permet obtindre el tercer premi de teatre, primer 

premi per obra inèdita i, una vegada més, Jordi Carrascosa guanya el primer premi al millor actor 

secundari. De nou l’obra està a càrrec de Mila i Carme. Els actors que hi intervenen són Salva 

Cogollos, Toni Martínez, Vicent Pons, Jordi Carrascosa, Ramon Briz, Juanjo López, Noelia 

Carrascosa, David Belda, Rosana Castillo, Miguel Cucarella, Abel Briz, Isabel García i Rafa Manuel 

Ribes. Els encarregats de l’escenografia són Jordi Carrascosa i Agustín Gómez. 

En l’any 2014, Salvador Cogollos repeteix càrrec com a President junt a la seua filla Jessica 

Cogollos com a Fallera Major i Iker Fabra i Maria Gradolí com a President i Fallera Major Infantil. 

La falla gran rep el lema El canvi de món o el món en canvi feta per Ferni, amb un tercer premi, i 

la infantil Què té? De Jordi Carrascosa amb _____________. La comissió entrega la insígnia d’or 

a Sandra Martínez Hernández i Maria Esplugues Torró. Cal destacar que per a la fallera Maria 

Esplugues Torró no acaba tot amb els dos anys com a Fallera Major sinó que el seu amor per les 

falles la fa convertir-se en Regina d’Alzira. Les xiquetes Paola Matamoros Moreno i Maria Gómez 

Gadea formen part de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil d’Alzira. En el concurs de 

paelles, la nostra innovadora decoració ens va fer guanyar el tercer premi. En aquest any, ens 

disfressem de Venecianes de l’època cosa que fa obtindre un primer premi, novament. També 

el nostre perfil d’esportistes continua sumant ja que en aquest exercici quedem semifinalistes 

en el Futbet Sala. 

L’exercici 2015 està representat per tercer any consecutiu per Salvador Cogollos, esta vegada 

acompanyat per Maria José Garay García i pels representants infantils Iker Fabra i Maria Gómez. 

El monument gran està a càrrec per Francis Julià Avilés amb el lema Equilibris i el monument 

infantil titulat Festa de Halloween per Jordi Carrascosa. Les recompenses que són entregades 

aquest any per la comissió foren la insígnia d’or a Teresa Serano, Javier Tudela i Maria Ángeles 

Solis; La JLF imposà la Flama d’or i murta Salvador Cogollos i Marimón i la Flama d’or a Teresa 

Serrano, Fernando López, Amparo García i Francisco Che Martínez. També als nostres directius 

de JLF Mari Carmen Gil i Antonio Goig els és imposada la insígnia d’or de JLF. Aquest any la nostra 

delegada de cavalcada té la genial idea de disfressar-nos de fofutxes. Cadascun dels membres 

de la comissió va elegir quin personatge volia ser i d’aquesta manera per Alzira desfilaren Jack 

Sparrow, Messi, Fades, Epi i Blas, Mary Poppins, etc. Per vuitena vegada guanyem el primer de 

la cavalcada multicolor. Destaquem també el paper importantíssim de les nostres delegades del 

teatre, Carme i Mila,  ja que gràcies a elles guanyem el primer premi al decorat, al vestuari i a 

l’obra inèdita així com el segon premi del teatre amb l’obra I per fi arriba l’àngel.  Els actors que 

hi participen són Jordi Carrascosa, Sandra España, Noelia Carrascosa, Vicent Pons, Carmen 



Montero, Mila Grau, Antonio Martínez, Casandra Goig, Raquel Reyes, Andrea Estors, Idoia 

Blanco, Rebeca Giménez, Patri Garés, Sonia García, Andrea Lozano i Caterina Andújar. 

Francisco Che Martínez i Sandra Martínez Fernández són els màxims representants de l’exercici 

2016. La comissió infantil està encapçalada per Lucas Fernández Celaya i Aitana Cucarella Pérez 

com a President i Fallera Major Infantil. El monument gran està a càrrec de l’artista Venancio 

amb el lema L’Alzira medieval  el qual guanya un sisè premi i el monument infantil a càrrec de 

Jordi Carascosa amb el lema Un lloc, un temps, un espai amb un setè premi. Les recompenses 

repartides són la Flama d’or per a Sara Fita i Lorena Sanmartí. Aquesta vegada la comissió elegeix 

disfressar-se d’encantadores abelles pol·linitzadores, molt necessàries i importants per al nostre 

planeta. Rebem el primer premi una vegada més.  

Arribem per fi a l’any molt esperat per tots, el 2017, any en què celebrem el nostre primer quart 

de segle. Encara que no podem avançar com es desenvoluparà tot aquest exercici, a hores d’ara 

podem dir que la comissió serà representada per Francisco Che Martínez com a President i per 

Alba Estors Martínez com a Fallera Major. Aquest any també apostem molt pels nostres 

monuments, confiant així en uns grans artistes com són Fernando Llopis Ferni amb el lema Cants 

de sirena i Borja Llorente amb el lema La fira. La comissió infantil comptarà amb la presència de 

Lucas Fernández Celaya com a President Infantil i Emma Matamoros Moreno com a Fallera 

Major Infantil. Hem començat l’exercici faller amb l’acte a la Casa de la Cultura en homenatge a 

aquests 50 anys d’exercici. Hem aconseguit reunir altra vegada en la comissió a fallers i falleres 

que pertanyien a Sant Andreu abans, cosa que es vorà en la presentació del 50 aniversari que se 

celebrarà el dia 18 de desembre al Gran Teatre d’Alzira. Esperem que siga un any ple de bons 

monuments i d’èxits en tots els àmbits de la falla. I, encara que a hores d’ara no us podem 

avançar quina serà la nostra esperada disfressa de la cavalcada multicolor, esperem que 

culminen els nostres 50 anys arribants a l’escaló més alt en la cavalcada per desé any consecutiu.  

 

 


