
Dos anys després de l’esclat de la pandèmia, quan està-
vem plenament immersos en la celebració de les falles 
de 2020, tot apunta que podrem tornar a celebrar la 
festivitat amb una relativa normalitat. Però en el trans-
curs d’aquests dos anys, moltes associacions falleres 
no s’han quedat esperant, sinó que han continuat 
treballant per dinamitzar el barri, impulsar la solida-
ritat, generar consciència social i, en definitiva, crear 
comunitat. 

Ricard Català és docent i expert en cultura 
festiva, i quan va començar la pandèmia era també 
president de l’Associació d’Estudis Fallers. Ara, a les 
portes d’aquestes falles tan esperades, reflexiona sobre 
la importància del moviment faller i el seu paper en 
la vertebració del territori, la cultura i la transformació 
social.

“En les falles mai han faltat controvèrsies sobre 
la festa i la seua instrumentalització, però actualment 
es donen unes certes condicions per arribar a un 
punt d’inflexió en tot allò que pot incidir en l’evolució 
i avanç de la festa del foc: des de l’economia global 
fins al desenvolupament sostenible, passant per la 
modulació de noves dinàmiques quant a la convivèn-
cia i la sociabilitat festiva”.

“Tal vegada, enfront dels interessos creats 
que s’amaguen en els discursos legitimats de tots 
aquells sectors que volen treure bon profit de la 
festa, s’estiga deixant de costat altres aspectes 
rellevants que caldria posar més en valor, entre altres 
la importància de les Falles i el moviment faller en la 
vertebració del territori, la seua capacitat dinamitzadora 

Les falles: 
vertebració, 
cultura 
i transformació 
social
——
▶▶Ricard Català (Docent i expert en cultura festera)

◆ L’article complet a 
fundaciohortasud.org/noticies 
o a bit.ly/RicardCatalàFHS

i transformadora des del vessant sociocultural i, com no, 
l’assumpció d’uns nous valors en l’horitzó d’una societat 
més igualitària i, alhora, inclusiva”.

“Una de les característiques més apreciades 
per la UNESCO per considerar les falles com a Patri-
moni Cultural Immaterial de la Humanitat va ser la 
capacitat de mobilització col·lectiva que s’origina per 
quasi tot el territori valencià, tot un potencial humà 
intergeneracional que caldria orientar cap a una 
celebració festiva més sostenible, més participativa, més 
plural i, sobretot, més tolerant”.

“Des d’aquesta dimensió patrimonial i, alhora, 
vertebradora, el moviment faller haurà de prendre 
més consciència d’un protagonisme que haurà de 
ser compartit amb altres entitats cíviques, amb la 
incorporació de noves propostes compromeses amb 
la realitat social i cultural en la qual ens trobem, més 
enllà de l’interés principal i motivador al voltant de la 
celebració festiva i el seu gaudi”.■

82
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Estudio 
Chuky: art 
faller amb 
responsabili-
tat social
——

“Les falles són un múscul associatiu molt 
important, i si aconseguim que treballen a 
l’uníson en el mateix projecte es poden fer 
coses molt grans”. Raúl Martínez ‘Chuky’, 
dirigeix un estudi faller que elabora cada 
any unes huit falles. Des d’un taller familiar 
de tercera generació situat a Benaguasil, 
Chuky i el seu equip han posat en l’agenda 
pública i mediàtica malalties com l’alzhei-
mer, el parkinson, la síndrome de Down 
infantil o la paràlisi cerebral; han visibilit-
zat projectes socials com Payasospital, i 
han conscienciat sobre col·lectius vulne-
rats com les persones homosexuals o, en 
aquest 2022, les persones transsexuals. 

En 2021, l’estudi va arribar a plan-
tar quatre projectes socials, i aquest any 
estava previst que foren cinc si no hagués 
estat per la pandèmia. Però un projecte 
social dels que impulsa Estudio Chuky 
va més enllà de la construcció d’un mo-
nument, “cal xopar-se de la temàtica, 
de com l’enfoquen, de l’argot...”, i per 
açò és imprescindible un treball colze 
a colze amb les associacions que ho 
treballen, i que impregne tota la progra-
mació anual de la comissió fallera.

“En aquest 2022 no es donaven 
les condicions adequades per impulsar 

projectes socials, era com gastar unes 
bales que es podien reservar. Aquest any 
hem de fer unes falles amb color, amb 
festa, perquè tots i totes ho necessitem 
ara mateix, i reprendre l’activitat dels 
projectes socials de cara a 2023”.

“El millor de les falles és que són 
una obra urbana. Tu la col·loques allà i 
no pretens crear càtedra de res, només 
donar visibilitat d’alguna cosa que pas-
sa i que creus que cal ensenyar i que la 
gent en parle. El bonic és generar debat, 
que al final és pel que la fas”.

“Els projectes socials en el mo-
viment faller no són gens fàcils. Una 
falla va a passos d’elefant, quan acaben 
falles tens un mes i mig per presentar 
els teus projectes i cal organització per 
a canviar-ho. Però també hi ha comis-
sions a les qui no els interessa, i potser 
perdria un poc el sentit si totes les falles 
fossen així”.

“Els tallers fallers són ecològica-
ment molt sostenibles, però som molt 
conscients que les falles també han 
d’anar cap a la sostenibilitat i per açò 
estem reduint el percentatge de suro. Jo 
calcule que el 2030 segur que es deixarà 
d’utilitzar”. ■

◆ El reportatge complet a 
fundaciohortasud.org/noticies 
o a bit.ly/ChukyFHS

Falla Mont de Pietat 
(Xirivella): la revolució de 
reinventar la quotidianitat
——

Reinventar la quotidianitat pot ser, moltes 
vegades, l’acció més revolucionària. Quan 
a la Falla Mont de Pietat de Xirivella van 
constituir la primera delegació d’inclusió 
i solidaritat del món faller en tot el País 
Valencià no esperaven convertir-se en 
referència, en punta de llança, de projec-
tes socials i, sobretot, d’una nova manera 
d’entendre la forma de fer en el movi-
ment fester.

A la Mont de Pietat tenen clar que 
no són necessàries accions extraordinà-
ries per a generar canvis: “el que calen 
són projectes comuns, motivació i treball 
col·lectiu”. La qüestió és “fer d’accions 
xicotetes, accions de gran transcen-
dència per la vida de les persones”. I 
totes aquestes accions, amb un denomi-
nador comú: crear comunitat.

Fa ja sis anys, aquesta comissió 
fallera va impulsar ‘Moños Rosas’, un 
projecte que recull cabell i malles de 
fallera per elaborar amb elles perruques 
oncològiques per a xiques i dones que 
tenen càncer, perquè “seguir veient-se 
amb cabell és un factor bàsic en la lluita 
contra el càncer, ja que ajuda a sobre-
portar la malaltia amb major autoestima 
i força” i que, al mateix temps, “també 
serveix per conscienciar sobre la malal-
tia”. Amb aquest projecte, encara actiu, 
s’han recollit només en l’Horta Sud més 
de 4.000 monyos, que ha permés fer més 
de 130 perruques oncològiques, totes 
elles elaborades per l’associació ‘Mecho-
nes Solidarios’, que dóna treball a parades 
de llarga duració i a víctimes de violència 
de gènere.

A la Mont de Pietat també im-
pulsen projectes de sostenibilitat, de 
solidaritat internacional o d’inclusió social, 
i destaquen la importància de totes les 
associacions que hi participen i que els 
fa ser “juntos y revueltos”, nom d’un dels 
projectes socials de la falla.

Tots aquests projectes transfor-
madors a través de xicotetes accions, 
tenen a veure amb la idea d’obertura de 
la comissió: per la falla Mont de Pie-
tat és imprescindible “obrir la falla al 
barri, a la ciutadania”, i que quede clar 
que “no sols som aquests bojos que fan 
soroll, cremen una falla que contamina, 
tiren petards i no permeten l’entrada al 

Associacions ‘juntas y revueltas’

Un dels projectes de la Falla Mont de Pietat porta per nom ‘Juntos y Revueltos’. 
Un nom que defineix perfectament la forma de fer d’aquesta comissió. Amb ella, 
hi col·laboren entitats de tot tipus, i també de tot arreu. Des d’altres associacions 
locals de Xirivella fins a associacions estatals, però també associacions locals de 
diversos punts de l’Estat. Així, treballen de la mà amb altres falles amb projectes 
socials, amb associacions ecologistes com La Xiri o Gira-Sòls, de cooperació com 
TALHA Xirivella, CEAR, ONG Quisquella o Fundación Juan Pardo, assistencials 
com Creu Roja o Càrites, d’inclusió com Hábiles y Capaces (Hayca), ONCE, FEDE-
RAS, Aspanion o ADIXI, d’igualtat com la Coordinadora de Dones per la Igualtat 
de Xirivella o Mechones Solidarios, educatives com Escuelas San José, d’educació 
i sensibilització com Malagasy Gospel o Agua de Coco o d’acompanyament com 
Mamás en Acción o AECC. Així mateix, també han col·laborat activament en la 
recaptació de fons per projectes com ‘Mi princesa Claudia’ o ‘Mario Quintanilla’ i 
treballat amb residències de gent major com Savia. ■

seu casal”. A la Mont de Pietat, diuen, 
“no només preservem la cultura i les 
tradicions de la nostra terra, també 
som solidaris i volem ser partícips dels 
problemes del nostre barri i ajudar en la 
mesura de les nostres possibilitats”. 

Per açò, també organitzen anu-
alment una gran gal·la solidària que 
arreplega a totes les associacions de 

Xirivella i on “els fallers i les falleres ni ens 
assentem. Aquell dia nosaltres no som 
les protagonistes, ho són elles, la resta 
d’associacions del municipi, que dia a 
dia treballen per fer un món millor”. ■

◆ El reportatge complet a:
 fundaciohortasud.org/noticies 
o bit.ly/MontDePietatFHS
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Falla Cronista Vicent 
Beguer i Esteve 
(Torrent) 
Remat de ‘T’ho veus?’, de la falla 
elaborada per Estudio Chuky.
Foto cedida per PixelArt Estudio.
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6 Falla Cronista Vicent 
Beguer i Esteve (Torrent): 
“Les falles han de ser més 
senzilles i dir més coses”
——

La falla Cronista es va fer viral l’any passat 
pel seu remat de les falleres besant-se, 
però en aquesta comissió porten anys 
sent referència en l’àmbit de projectes so-
cials, integració, dinamització i adaptació 
als nous temps. Ja fa més de vint anys, 
van ser pioneres en obrir les portes del 
Casal, eixir fora d’ell, treure l’obligato-
rietat de portar la banda i “fer local” 
la crítica. Però també van ser pioneres 
en l’aposta per la sostenibilitat de les 
falles i en treballar amb xarxa amb la 
resta d’associacions del territori, feste-
res i no festeres. 

“No eren ni els 2000 i encara 
anàvem amb pessetes” quan la comissió, 
“gairebé per casualitat”, va començar a 
impulsar accions socials. L’any 1997, una 
fallera de la comissió va conéixer la situa-
ció d’una família que, per motius de salut 
dels seus xiquets, s’havia de traslladar a 
Barcelona i no tenien recursos suficients. 
Van organitzar una tòmbola solidària, i 
van aconseguir recaptar 100.000 pesse-
tes, que van anar directament a la família 
i que van convertir la tómbola “en una 
tradició”. Sis anys més tard van començar 
els projectes socials que han perdurat, 
madurat i evolucionat fins hui en dia. 
Adisto, Nova Vida, Soterranya, Artic, Sant 
Martí de Porres, Càrites, Creu Roja o Ca-
bem Tots són sols algunes de les associa-
cions amb les quals col·laboren de forma 
habitual. 

Ja en 2010 van plantar, en col·la-
boració amb Adisto, el primer monument 
social i, fins 2014, monument i projecte 
social van conviure i interactuar però 
sense vertebrar l’activitat de la comissió. 
És a partir d’aquell any quan una màxima 
expressada per Eduardo Galeano va 
regirar i transformar els imaginaris de la 
falla: “molta gent xicoteta, en xicotets 
llocs, fent xicotets gestos, poden canvi-
ar el món”. El funcionament: portaves un 
quilo d’aliments i et donaven una cinta de 
color (elaborada per Adisto) perquè hi afe-
gisses el teu desig i la tirares a l’arbre que 
configurava la part central de la falla “per-
què es complís”. Un projecte conformat 
per moltes petites accions durant tot l’any 
que va recollir motxilles, material escolar, 
aliments, mantes, etc. Tot, en definitiva, el 
què les associacions demanaven. 

Des d’aquell 2014 els projectes 
socials de La Cronista vertebren no no-
més el monument de la falla, sinó tam-
bé la programació de tot l’any. A més, 
des d’aquell any reforesten arbres pro-
porcionalment a l’empremta ecològica 
generada per la cremà, d’acord amb el 
càlcul públic de l’empremta de carboni 
que els proporcionen des de l’administra-
ció. L’any passat, aquesta reforestació la 
van fer ja de forma conjunta amb la falla 
Nicolau Andreu i Adjacents, que també 
s’ha sumat a la iniciativa. ■

◆ El reportatge complet a 
fundaciohortasud.org/noticies 
o a bit.ly/CronistaBeguerFHS

Ni la pandèmia ha pogut aturar les ac-
cions socials de les comissions falleres 
que en desenvolupen. És el cas de la Falla 
Verge de l’Olivar d’Alaquàs, que, “tot i no 
haver pogut desplegar un projecte social 
com a tal”, ha continuat realitzant accions 
solidàries adaptades a aquest context. 
Des de la comissió alaquasera tenen 
clar que volen “donar una altra versió 
de les falles, on la solidaritat també hi 
té cabuda”. 

Fa ja set anys, en 2015, Susi Na-
varrete, membre de la falla, va presentar 
aquesta idea a la resta de l’entitat. Una 
proposta que des del principi va convén-
cer a part dels integrants, però que també 
tenia escèptics: “Quan vam començar 
alguns deien que açò no era el que to-
cava en una falla, però ara ja no només 
hi participen, sinó que també proposen 
accions i s’hi bolquen completament”. 
Des d’aquell 2015, la Falla Verge de l’Olivar 
compta amb una àrea de solidaritat en la 
seua organització que ha impulsat, entre 
altres, projectes socials de cooperació 
internacional, per la investigació de 
malalties rares, contra l’abandonament 
animal, de lluita contra l’alzheimer o 
de conscienciació sobre viure amb un 
desfibrilador. 

Fins març de 2020, quan tot es va 
aturar i, com la resta de la societat, es van 
haver de reinventar. 

En aquell març de 2020, el pro-
jecte social ‘Vivir con un DAI’ va ser subs-
tituït per ‘Olivar seguim treballant’. Un 
projecte que ha tingut continuïtat fins 

hui en dia, i que manté el treball en xarxa 
amb finalitat social com a raó de ser. Amb 
‘Olivar seguim treballant’, han repartit 
menjar a entitats socials, comprat 
joguets nous per a xiquets i xiquetes 
que no hagueren pogut tenir regals 
per les festes, replegat llet infantil, oli 
i aliments en general, repartit material 
escolar nou per a xiquets i xiquetes 
sense recursos, netejat parcs, replegat 
menjar per a protectores d’animals, etc.

Aquesta falla és l’única de les 
onze comissions existents a Alaquàs amb 
projectes socials integrats en ella, però 
no està sola. De fet, la major part de les 
comissions falleres del municipi partici-
pen en les accions solidàries i els pro-
jectes socials organitzats per “l’Olivar”. 

Més enllà de les comissions falle-
res, també col·laboren amb associacions 
d’altres tipus: “En el fons, totes busquem 
el mateix, dinamitzar i millorar el barri, 
el poble”. Per açò, la seua falla també va 
de compartir. Des de l’obertura del Casal 
a les associacions, fins a una cremà alter-
nativa davant la residència de gent gran 
ubicada al mateix carrer Verge de l’Olivar, 
amb caixes i altres materials pintats per la 
gent major que està en la residència. 

A la Falla Verge de l’Olivar van co-
mençar en 2015 amb la idea què la gent 
coneguera “l’altra banda de les falles, la 
de que les falles que també viuen en 
societat”. Ara, set anys després, no sols 
han aconseguit que es conega aquesta 
altra part, sinó també que la ciutadania 
d’Alaquàs hi participe i l’enfortisca. ■

Falla Verge 
de l’Olivar 
(Alaquàs): 
“Volem 
visibilitzar 
que a les 
falles també 
hi ha espai 
per a la 
solidaritat”
——

◆ El reportatge complet a 
fundaciohortasud.org/noticies 
o a bit.ly/VergeOlivarFHS
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◆ Inscripcions als cursos a 
https://associacions.org/app/accio

◆ Tota l’agenda a 
bit.ly/AgendaFHS

Formacions

5 de març. Xarxes socials 
per a associacions. Taller 
pràctic a Torrent.
12 de març. Incrementar la 
base social i la participació 
a Oliva.
24 de març. Millorar la trans-
parència a Paiporta.
26 de març. Incrementar la 
base social i la participació 
a Requena.
2 d’abril. Règim legal. As-
pectes fiscals, reservat a 
entitats federades a FECACV, 
a València.
2 d’abril. Incrementar la base 
social i la participació a 
Gandia.
6 d’abril. Difusió i comunica-

ció. Construcció del relat a 
Alfafar.
6 d’abril. Justificació de sub-
vencions a Mislata.
7 d’abril. Incrementar la base 
social i la participació a 
Torrent.
7 d’abril. Obtenció de certi-
ficats digitals i presentació 
telemàtica a Picanya.
30 d’abril. Justificació de 
subvencions a Oliva.
5 de maig. Xarxes socials per 
a associacions. Taller pràc-
tic a Aldaia.
7 de maig. Obligacions docu-
mentals i procedimentals de 
la llei d’associacions a Llíria.

Resolta la 28a 
convocatòria d’ajudes 
per a projectes que 
canvien el món

Onze projectes interassociatius vinculats al compliment de 
l’Agenda Urbana 2030 i els ODS han estat seleccionats en la 
28a edició de la convocatòria impulsada per Caixa Popular, 
Grupo Ugarte Automoción i Fundació Horta Sud. Entre ells, s’hi 
troben projectes de foment de la sostenibilitat, la inclusió, el 
patrimoni, el territori o la cultura. ■

Menció Colibrí 2021 
al Casal de la Pau – 
Domus Pacis

El Casal de la Pau – Domus Pacis va rebre el passat desembre 
la setena Menció Colibrí, entregada conjuntament per la Fun-
dació Horta Sud i Caixa Popular, per la seua defensa dels drets 
humans i els valors democràtics. Concretament, es va destacar 
el treball incansable de l’entitat durant gairebé cinquanta anys 
en la reinserció de les persones recluses. ■

◆ Coneix els projectes subvencionats: 
https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/projectes-interassociatius-seleccionats-2022/

◆ Crònica i videoresum de l’acte: 
https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/mencio-colibri-2021-casal-de-la-pau/

Formacions i assessories

Assessories

29 de març a Aldaia.
7 d’abril a Mislata.
28 d’abril a Requena.
5 de maig a Alfafar.
12 de maig a Torrent.
17 de maig a Sedaví.
19 de maig a Alaquàs.
24 de maig a Fundació 
Horta Sud (Torrent).
26 de maig a Quart de 
Poblet.
31 de maig a Llíria.
9 de juny a Paiporta.
14 de juny a Alcoi.
16 de juny a Picanya.
21 de juny a Gandia.

Fo
to

: A
ju

nt
am

en
t 

de
 T

or
re

nt
Fo

to
: F

un
da

ci
ó 

H
or

ta
 S

ud

Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org

Edita: 
Fundació Horta Sud
fundaciohortasud.org 
Tel./Fax: 96 155 32 27
Twitter: @fhortasud
Facebook: FundacioHortaSud
YouTube: Fundació Horta Sud 
Instagram: fundaciohortasud

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó

Dipòsit legal: V-1686-2000

Pertanyen a la Xarxa 
Participa els municipis 
d’Alaquàs, Alcoi, Aldaia, 
Alfafar, Bocairent, Castelló 
de la Plana, Manises, 
Massanassa, Mislata, 
Oliva, Paiporta, Picanya, 
Picassent, Quart de Poblet, 
Sedaví i Torrent. 

Es permet l’ús comercial de l’obra 
i de les possibles obres derivades, 
la distribució de les quals s’ha 
de fer amb una llicència igual 
a la que regula l’obra original. 
Imprés en paper 100% reciclat. 
Procés de fabricació sense clor 
i sense blanquejadors òptics. 
Una vegada m’hages utilitzat, 
passa’m a una altra persona o 
recicla’m. 1.600 exemplars.

https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/projectes-interassociatius-seleccionats-2022/
https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/mencio-colibri-2021-casal-de-la-pau/

