HISTÒRIA FALLA DOCTOR FERRAN
La comissió de la Falla Doctor Ferran es va fundar en 1942, promoguda pels
treballadors de l'empresa Cartonatges Suñer, que li donaren el nom del carrer on
se situava la fabrica per aquella època (Carrer Doctor Ferran, aproximadament
núm, 108, cantonada amb el carrer Jaume d'Olid Sequier).
Esta primera comissió fou presidida per D. Luis Suñer Sanchis, en l'actualitat
president d'honor d'aquesta falla, sent nomenada com primera Fallera Major la
Sra. Paquita Sanfrancisco.
El primer monument fou una falla de mes de setze metres d'altura en què podia
entrar-se per dins per visitar el "museu" dels "Somnis de so Bernat", que era el títol
de la falla, museu de projectes, d'urbanisme, culturals, esportius... etc. Aquest
monument va causar una gran impressió al poble, aconseguint el primer premi.
En l'any 1943 es va plantar monument per segona vegada, representant el
monument "Un cant a Alzira", guanyant el segon premi atorgat per l'Ajuntament
d'Alzira.
Durant la dècada dels anys 40 es va consolidar la comissió, publicant-se en alguns
d'aquest anys els primers llibrets de festes de la comissió, sent uns de l'objectius
de les publicacions el ridiculitzar a aquells que no havien donat ni una pesseta
d'ajuda per a la falla.
L'any 1950 es va guanyar el tercer premi dotat amb 500 pts. En 1952 es va
aconseguir el 4rt premi amb una remuneració de 25 pts. En 1954 es deixa de
plantar per primera vegada una falla tradicional, en compte d'ella es va plantar per
primera vegada una falleta infantil.
En 1955 va ser el primer any que es deixa de plantar una falla al carrer Doctor
Ferran. En 1956 es continua plantant falla, sent premiada amb el 3er premi.
En Febrer de 1957, una desastrosa ona de fred va gelar els tarongers fins a les
soques, degut a esta calamitat, els fallers d'Alzira decidiren per primera vegada en
la seua historia no plantar cap de falla al poble.
En 1959 es guanya el 3er premi entre les 10 falles que es plantaren a Alzira. En
1960 es guanya el 3er premi, al mateix temps es va aconseguir el primer premi a
l'exposició del ninot. En 1961, es guanya el 1er premi en emissions radiofòniques,
2on premí en la cavalcada del ninot, així com el 1er premí en el monument infantil.
En 1962, es guanya el 2on premi en el monument gran. En 1963, la falla
representa un arc triomfal, sobre el que descansaven un llibre i una figura de
treballador, el seu lema era "el treball", que va ser molt admirada pel poble.
En 1965 començava una etapa de decaïment, potser la més llarga en l'història de
la falla Doctor Ferran, que es va mantenir durant cinc anys, en la que només es
plantaren falletes infantils. En eixos anys, concretament als anys 1966 i 1967, es
va guanyar el primer premi en el monument infantil.
En 1970, després de plantar durant quatre anys consecutius una falla infantil, es
reorganitza una nova comissió decidida a continuar una nova trajectòria, plantat
monuments adults. En 1972, la comissió va sofrir una nova crisis, en aquest any la
falla no arriba a plantar cap monument.
A partir de l'any 1973, la falla va sofrir una intensa remodelació, aquest any es
celebra per primera vegada la cavalcada multicolor a Alzira, aconseguint el 1er
accèssit, guardonat amb 500 pts.
En 1974, el monument infantil aconseguix el 1er accèssit, lo que corresponia al
quart premi ja que en esta època no existien les seccions. En 1976 es va
aconseguir el 1er premi en la segona secció. Aquest any s'implanta per primera
vegada les presentacions individuals de cada comissió. En 1977 es va repetir el
1er premi de la secció segona.
En 1978 Ana Ferrandiz fallera d'aquesta comissió va ser nomenada fallera major
infantil d'Alzira.

En 1979, van guanyar el segon premi en el concurs de teatre en valencià de Junta
Central Fallera, per la seua actuació al Teatre Talia de la ciutat de València. En
l'any 1980, la comissió estava composta per 77 components, 44 fallers i 33
falleres, cosa insòlita en aquell moment en les comissions d'Alzira.
El 20 d'Octubre de 1982, Alzira va sofrir una gran riuada degut al trencament de
pantà de Tous. Per aquest motiu es va suspendre la planta de les falles en 1983
per decisió unànime de totes les comissions i en record de la tragèdia es planta
una única falla a la Plaça Major. A la nostra comissió es va intentar fer festa
malgrat la situació en la que queda el poble i el barri, i el dia de Sant Josep es van
fer paelles i s'arreplegaren trastos vells per cremar-los a l'emplaçament tradicional
on es planta el monument.
En 1986 Mª Teresa Ahulló, membre d'aquesta comissió va ser designada Fallera
Major d'Alzira, sent la primera fallera major del poble triada de forma democràtica
per tots els presidents de les comissions.
En 1987 la comissió va commemorar el primer centenari del retolament del carrer
que dona nom a la falla, publicant també el llibre titulat "Primer centenari del còlera
a Alzira". El dia de la retolació commemorativa del carrer s'organitza una paella
gegant per a tota la gent del barri, assistint també distintes personalitats del poble
a la inauguració de la retolació en unes rajoletes de ceràmica, posades al cap del
carrer Dr. Ferran i una processó cívica recorrent diferents carrers de la barriada.
En 1988 degut a un altra riuada en la ciutat, tampoc es van plantar falles a Alzira.
Aquest any li va estar atorgada a la comissió per Junta Central Fallera de València
el Bunyol d'Argent Col.lectiu. En 1989 li va estar atorgat a la comissió el Bunyol
d'Or Col·lectiu, per la Junta Central Fallera de València.
En 1990 es va aconseguir el primer premi de la falla infantil en segon secció, aixi
com el segon premi del llibret entre tots els llibrets de les falles d'Alzira. En
aquestos últims anys degut al creixement de la comissió es va construir un cobert
per a poder celebrar la festa al carrer, sent pioners en el muntatges dels envelats
tant comuns en l'actualitat..
En 1992 es va celebrar el cinquanta aniversari del seu naixement. Entre altres
activitats extraordinàries celebrades aquest any, es va portar a cap l'edició d'un
llibre commemoratiu, la primera edició del concurs provincial de ‘Play-Back', així
com diverses competicions esportives, com ara la volta a peu al barri, el criterium
ciclista, cursa de natació a la piscina municipal, etc.. També es va celebrar una
presentació especial amb l'assistència de totes les Falleres Majors de l'historia de
la falla.
Durant aquest decenni es continua celebrant el concurs de ‘Play-Back', millorant
any a any tant la participació com la qualitat dels concursants, fins el punt de
convertir-se en uns dels millors concursos de la província de València, tant a nivell
artístic com de premis, acollint els millors grups en aquesta modalitat.
En 1995 s'aconsegueix el doblet de la segona secció, 1er premi tant en la falla
gran com en la falla infantil. A més s'aconsegueix que el ninot, a part de ser el
millor de la seua categoria, siga el ninot indultat de la ciutat d'Alzira, passant este a
formar part del museu faller.
En 1996 li va estar atorgat a la comissió el Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer
Col·lectiu. Aquest mateix any es canvia l'estructura de la carpa del carrer per
millorar-la.
En 1997 es trasllada el casal des de la ubicació on havia estat durant molts anys
(carrer Doctor Ferran, 11), fins a un local en carrer Doctor Ferran, 108, antiga
ubicació de l'empresa cartonatges Suñer, el que suposa un gran esforç
d'infraestructura donat que el casal està molt lluny de la ubicació tradicional on es
planten les falles. El mateix any la falla abandona la segona secció per a plantar
els monuments en primera secció.

En 1998 és elegida com a Fallera Major Infantil d'Alzira la xiqueta Casandra Ferrer
Tatay, membre de la nostra comissió. També s'aconsegueix el 1er premi de la
secció infantil, així com el 2on premi en el monument gran. La falla trasllada el
muntatge de l'envelat els dies de falles des del carrer Doctor Ferran al carrer
Josep Pau Margantoni.
En 1999 la falla aconsegueix el 2on premi de la secció primera en la falla gran.
El segle XXI, comença seguint la trajectòria dels últims anys, intentant engrandir si
és el cas més la comissió i consolidant-se en la primera secció. En 2002 el
monument gran aconsegueix el 3er premi de secció primera.
En 2003 la falla aconsegueix el 1er premi del llibret de falles en la modalitat "llibre
menut" tenint una continuació durant els anys següents amb l'obtenció consecutiva
de dos segons premis i un quart, a la mateixa categoria.
A finals del 2003 es torna a traslladar el casal fins a la ubicació actual (carrer
Josep Pau, 16 "Llimoneria de Mascarell") on ja havia estat durant alguns anys a
final de la dècada dels 70 i principis dels 80. Este canvi comporta uns mesos de
dur treball per part de membres de la comissió amb tal d'acondiciar este local, i
deixar-ho en unes condicions òptimes com a casal faller. Aquesta ubicació millora
la situació dels dies de falles per estar molt pròxima a la ubicació tradicional on es
planten els nostres monuments
Durant aquest decenni es continua treballant per fer que la falla estiga
representada en tots els àmbits festers i culturals de la ciutat d'Alzira, destacant el
nombrosos premis aconseguits pels xiquets de la nostra comissió en l'apartat de
dibuixos de postal nadalenques i similars. Al mateix temps es fan tradicionals
distintes festes com ara el concurs gastronòmic, la recepció dels reis mags
d'orient, nit vella ..., etc.
Al 2009 la falla aconsegueix el 5é premi del llibret de les falles d'Alzira a la
modalitat "Llibret menut", i el 44é als premis de la Generalitat Valenciana per a les
activitats de promoció i l'ús del valencià en els llibret de falles en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, premi molt meritori degut a la gran quantitat dels llibres
participants.
Al 2010 la falla obté el 3er premi de la primera secció i al mateix temps el millor
ninot de la secció primera i millor ninot de les falles d'Alzira. Al 2011 es torna a
obtindre el 3er premi de la primera secció.
Al 2012 es compleixen 15 anys consecutius participant en la categoria d'argent de
les falles d'Alzira. En este anys i després de molts anys d'absència la comissió es
torna a presentar al concurs de Teatre en Valencià.
Al 2013 la comissió obté el 4rt premi de la secció primera i el 5é premi de la secció
segona infantil.
Els seguents anys, es continua amb l’obtenció de diversos premis tant en
cavalcada com en pasdobles.
En l'any 2017 la comissió de la Falla Doctor Ferran, va celebrar el seu 75
aniversari, realitzant diferents actes socials i solidaris, així com un acte de
celebració, en el qual van estar presents gran part de falleres majors i president,
tant majors com infantils que havien representat a la falla, així com l'assistència
dels mateixos a l'acte de l'ofrena del 18 de març.

