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La polémica de Montecanyada sigue inundando titulares. Los vecinos del barrio conti-
núan en pie de guerra oponiéndose al centro de menores que la Fundación Diagrama 
ha proyectado para Paterna. Un centro que acogería a jóvenes que se encuentran al 

desamparo tanto de la sociedad como de sus propias familias. Desde la publicación de la 
última edición de este rotativo hemos ido actualizando toda la información sobre este caso, 
en el que cabe destacar dos puntos. El primero, el pleno que se celebró el jueves 8 de marzo 
y en el que el Partido Popular, Ciudadanos y los no adscritos siguieron al PSOE en una 
moción que suspendía las licencias para usos asistenciales de forma temporal. Ello parali-
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Carta Póstuma 
a Gabriel

zaba la llegada del centro, y por este motivo la iniciativa no fue apoyada por Podemos, EU, y 
Compromís.
El segundo son las reacciones a ese acuerdo, que ha tensado la ya complicada relación entre 
los integrantes del Pacto del Batán. El concejal de Urbanismo, Carles Martí, siguiendo los 
principios de la coalición valencianista, declaró en un comunicado que no ejecutaría el pacto 
consensuado. Ante estas declaraciones los socialistas, además de alertar a Martí de que podría 
incurrir en un delito de prevaricación, amenazaron con expulsarle del actual equipo de Go-
bierno. También la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se pronunció al respecto 
tachando a los dirigentes de Paterna de “insolidarios” y asegurando que está estudiando vías 
legales para recurrir la decisión adoptada en el pleno municipal.
En otro orden de cosas, la localidad de Paterna ya está preparada para el final del ejercicio 
fallero. Cuatro días en los que las calles se llenan de sátira aunque también de pólvora, color y 
fiesta. Los valencianos disfrutamos estos días de un de las cosas más bonitas y emblemáticas 
que nos representan. En nuestro especial de Fallas recogemos el testimonio de los principales 
protagonistas, quienes nos han contado, entre otras cuestiones, cómo vivieron las primeras 
Fallas declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Querido y llorado niño: nunca vas a 
leer esta carta, porque la brutalidad 
de un ser inhumano. decidió segar 

tu vida, cuando era apenas un proyecto por 
el que paseabas los primeros ochos años 
de tu incipiente andadura. Y pese a que 
recorrías los primeros pasos, ya abrigabas 
proyectos de futuro. Querías compatibili-
zar el amor a tu familia y a tus amigos, con 
descubrir los secretos del mar. Abrigabas la 
ilusión de que de mayor serías biólogo. Te 
estabas criando a orillas del Cabo de Gata 
y el mar formaba parte de tu entorno y de 

los sueños que nunca vas a poder cumplir.
Lo único positivo de tu temprana y horrible 
muerte, ha sido que, mientras tú salías de la 
vida, entrabas en el corazón de millones de 
personas que hemos seguido con angustia 
tu obligada desaparición, y hemos soñado 
con un desenlace feliz hasta que la cruda 
realidad penetró en nuestras mentes y en 
nuestros corazones. Has sido. eres y serás, 
el niño desconocido al que todos hemos 
querido y vamos a querer siempre. Fue en 
contra de tu voluntad, y de la voluntad de 
todos los que hemos vivido la angustia de 
esta docena de días y noches interminables, 
en los que solo soñábamos con tu vuelta a 
casa.
En contra de tu voluntad, hemos conocido 
la cara solidaria de los centenares de per-
sonas que te han buscado sin tregua, sin 
descanso. Las personas solidarias con el 
dolor de tus padres, a los que han prestado 
la cercanía del calor humano. Y el trabajo 
incansable de las fuerzas de seguridad que 
pusieron su profesión al servicio de tu vida, 
por más que no consiguieran el fin desea-

do. Has conseguido, Gabriel, que hasta los 
políticos mostraran su cara humana y se 
mostraran solidarios en el dolor, sin más 
partidismo que la causa común de soñar 
con tu vida y llorar con tu muerte.
Pero la crueldad de una sola persona, ha 
vencido a la bondad de todo un pueblo que 
te llora y que repudia y maldice la locura de 
un acto repugnante. No formabas parte de 
los planes de esta despreciable mujer que 
decidió que podías ser un obstáculo en su 
vida. Esta es la cara salvaje de la condición 
humana, cuando el alma se pudre de egoís-
mo, de odio. O no es el alma, porque dudo 
mucho que estén dotados de ella. Solo son 
formas humanas con sentimientos de de-
predador, de chacales, que con más fre-
cuencia de la deseada, siembran la desgra-
cia, el dolor y el repudio de la sociedad.. 
Luego, alguien dictaminará que son mentes 
enfermas: yo creo que solo son cuerpos con 
instintos salvajes; alimañas que defienden 
su territorio a las que solo les importa sjpu-
trefacta vida.
También gracias a ti, Gabriel, hemos cono-

cido al ser excepcional que es tu madre. 
Hemos visto ls gran capacidad de sufri-
miento y de perdón que atesoras. Pero eso 
tampoco compensa la pérdida de tu vida. 
Ni siquiera podemos tener la seguridad, 
de que en algún otro espacio desconocido, 
puedas ser uno de los pececitos a los que 
tanto amabas.
En fin, Gabriel, no ha merecido la pena, 
cambiar tu vida por descubrir la solidari-
dad y las lágrimas que por ella hemos de-
rramado. Ojala, siguieras siendo ese niño 
desconocido y solo querido por tus padres 
y por tus amigos, que soñaba con ser bió-
logo. Y ojala, que el dolor que a todos nos 
ha provocado tu muerte, sea mitigado- 
porque compensado nunca lo será- por el 
peso de la justicia, para que la hiena que 
decidió que tú no vivieras, tenga todo el 
tiempo del mundo para poder lamentarlo. 
Claro que para lamentar el mal, se nece-
sitan los sentimientos que tu verdugo no 
tiene.
Hasta siempre Gabriel: nieto, hijo, herma-
no, primo de todos nosotros

Paterna Ahora aposta pel valencià 
en el seu quart especial de Falles
> L’edició de març d’un dels periòdics municipals de referència es publica per primera vegada 
íntegrament en valencià, en un clar gest de suport a les nostres festes més populars.
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REDACCIÓ
La quarta edició que el periòdic 
local i gratuït Paterna Ahora dedica 
a les Falles s’ha publicat per com-
plet en valencià. El rotatiu, un dels 
diaris municipals de referència, ha 
pres aquesta decisió per a recolzar 
a les nostres festes més populars i 

conegudes. És una clara aposta per 
la cultura valenciana, en la qual fi-
guren per descomptat tant les tra-
dicions com la llengua pròpia. Un 
idioma en el que es redacten tant 
els llibrets de les comissions com 
les sàtires que poblen tots els mo-
numents fallers.

D’aquesta manera, entre les 
pàgines més festives d’aquest dia-
ri podran trobar-se, totalment en 
valencià, entrevistes amb l’alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do; l’edil de Festes, Paqui Periche; 
el president de Junta Local Fallera, 
Gregorio Buendía; i les Falleres 

Majors, Mónica García Guillén i 
Paula Banacloy Aparicio. També 
apareixeran notícies prèvies i 
cròniques dels actes fallers més 
rellevants del municipi, així com 
les seccions habituals, com la de-
dicada a Fuente del Jarro. I com 
sempre, tot açò amanit pel disseny 

gràfic de Afenmva, l’Associació de 
Familiars i Malalts Neuromuscu-
lars de València.
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Més de 2.500 fallers es preparen per a 
gaudir de les Falles 2018 a Paterna
> Durant quatre dies els carrers de Paterna s’inundaran de la característica màgia que 
desprenen la pólvora i la sàtira que envolten als monuments que ja s’estan plantant.

Ja ha arribat l’hora. Després 
d’un any de dur treball i es-

pera, les festes més tradicionals 
i emblemàtiques de l’imaginari 
valencià han tornat a Paterna. Allí 

les esperen els més de 2.500 fallers 
que integren les 17 comissions 
del municipi, tots ells encapçalats 
per les seues dues reines de 2018: 
Mónica García Guillen, Fallera 

Major, i Paula Banacloy Aparicio, 
Fallera Major Infantil.
Molts han sigut els actes que han 
anticipat esta gran setmana central 
de Falles, com la Crida, un esde-

veniment sempre especial que va 
congregar, com és habitual, a mi-
lers de paterners en l’Ajuntament 
per a rebre tota eixa calor tan fe-
stiva. Pocs dies després arriba-

ria la clàssica Nit d’Albaes, una 
cita fallera imprescindible que va 
recórrer tots els casals de Paterna 
entre els sons melòdics del tabalet 
i la dolçaina. Però sens dubte, un 
dels esdeveniments més multitudi-
naris, juntament amb la cavalcada 
del ninot, va ser el concurs de pa-
elles, organitzat per la Junta Local 
Fallera en un Parc Central que es 
va omplir d’alegria i bon ambient.
Tot açò ja és passat, encara que ara 
queden els millors moments de les 
Falles de 2018. Perquè resten uns 
dies replets de despertàs, cerca-
viles, revetles i molt de foc que es 
perllongaran fins al màgic dia 19. 
Pel camí tindrem esdeveniments 
tan emblemàtics com la Plantà, el 
dia 15, i la posterior valoració dels 
monuments fallers pels jutges el 
16 de març. Eixa serà l’avantsala 
de l’emotiva ofrena a la Verge que 
arribarà un dia després, un acte 
solemne en el qual es vestirà a la 
Mare de Déu amb un sentit i colo-
rit mantell de flors.
Les Falles d’enguany, que 
també comptaran amb una 
sèrie d’activitats infantils en el 
Cohetòdrom i una mascletà manu-
al nocturna prevista per al dia 18 
de març, acabaràn envoltades en 
flames la nit de Sant Josep, quan 
s’acomiadaran de tots els paterners 
i paterneres per a tancar un cicle 
inevitable que es repetirà, com 
sempre ocorre, de nou l’any que ve.

Despertàs, música, 
l’Ofrena, la Nit de la Cre-
mà… Només queden els 
millors dies de les Falles, 
que ompliran Paterna de 
foc, festa i tradició
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«Paterna ha 
tornat a moure’s 
i ho ha fet en la 
bona direcció»

Juan Antonio Sagredo. 

Després de tres anys al capdavant del consistori, 
l’alcalde de Paterna destaca el treball de tot el 
seu equip i el canvi de rumb que ha experimen-

tat el municipi, sobretot a nivell econòmic. Sobre les 
Falles, reconeix que la seua relació amb Junta Local 
és immillorable i que aquestes festes no es poden 
entendre sense la seua crítica tan particular.

POR A. GONZÁLEZ  Y G. RODRÍGUEZ  | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

Quin balanç del seu man-
dat Fa l’alcalde de Pater-
na a un any d’esgotar la 
legislatura?
El balanç és positiu. La política 
ha canviat i han entrat nous grups 
polítics però l’important és poder 
arribar a acords. Prop del 90% dels 
pactes plenaris han eixit sinó per 
unanimitat per una àmplia majo-
ria, i açò és fonamental perquè el 
diàleg ha imperat. També la gestió 
econòmica s’està portant de mane-
ra molt eficient. Estem per sota del 
45% del deute quan el límit legal és 
el 110%. Els ciutadans poden estar 
tranquils perquè els comptes de 
Paterna estan sanejats, sent a més 
el nostre el municipi amb major 
obra pública de la Comunitat.

llavors la imatge Que te-
nen els veïns de la gestió 
del seu alcalde és Positi-
va?
Crec que sí, almenys pel que ens 
transmet la gent en el carrer i en 
les xarxes socials. Paterna ha tor-
nat a moure’s i ho ha fet en la bona 
direcció. Però més que la imatge 
positiva de l’alcalde, diria que és la 
del govern municipal al complet. 
Sempre destaque que açò no és una 
qüestió personalista, sinó de tenir 
un bon equip. La meua faena és 
que funcione el equip.

l’ajuntament ha inclòs el 
Projecte del segon tú-
nel de Fuente del jarro 
en els PressuPostos 
d’enguany, una mesura 
aPlaudida Pels emPre-
saris. es Podrien dur a 
terme altres reivindica-
cions com la instal·lació 
de més hidrants o la 
revisió del Pla municiPal 

d’emergències?
Hem sigut el primer municipi que 
ha signat acords amb totes les àrees 
empresarials perquè cadascuna 
decidisca on destinar cada dota-
ció pressupostària. Al final hem 
de cuidar a les nostres empreses i 
intentar l’atracció de moltes més, 
com ha passat en el cas de Ama-
zon, perquè generen ocupació. Les 
competències d’empresa me les 
vaig quedar jo directament perquè 
la joia de la corona de Paterna, a 
més de la Cordà, són les nostres 
seus empresarials.

enguany també hi ha ha-
gut novetats resPecte a 
Puerto mediterráneo, és 
l’alcalde oPtimista sobre 
la seua arribada a Pater-
na?
Sempre hem advocat per qualse-
vol inversor que porte un projecte 
que s’ajuste a la legalitat i a més al 
Pla Actua, que és el full de ruta de 
la ciutat sostenible que tots volem 
i que es va consensuar amb totes 
les forces polítiques. En Puerto 
Mediterráneo hi ha hagut un ca-
nvi substancial perquè parlarem 
amb els inversors i els comunica-
rem que, si no s’adequaven al Pla 
Actua, el projecte no tindria cabu-
da. Ho han adaptat i s’ha reduït la 
grandària dels terrenys, així que és 
un projecte de més de 800 milions 
d’euros d’inversió privada de Gran 
Bretanya en terrenys 100% privats 
i en el qual no tenim que aportar 
gens de diners públics. És positiu 
per a Paterna, sobretot per al fo-
ment d’ocupació.

és PromPte Per a Par-
lar encara d’eleccions 
Però seria normal Que 
l’alcalde es Presentara a 

la reelecció.
Sí, em vaig a presentar a la ree-
lecció.

Passem a les Falles. com 
varen anar l’any Passat 

les Primeres Falles decla-
rades Patrimoni immateri-
al de la humanitat?
Es van viure amb molta alegria 
perquè, pertanyes o no a una co-
missió, crec que tots els valenci-
ans i valencianes sentim com a 
nostres les Falles. Són les festes 
més emblemàtiques i va haver-hi 
esments en tots els actes. En aquest 
sentit, l’aprovació en ple de que les 
falles que es planten en la plaça 
de l’Ajuntament siguen sufragades 
pel consistori, va arribar en part 
perquè vam entendre que s’havien 
de fomentar les nostres festes. I què 
millor motiu que eixa declaració.

Quina és la relació de 
l’alcalde de Paterna amb 
les Falles? Pertany a al-
guna comissió?
Pertanyia de jove. He sigut faller 
des de xicotet però després la vida 

et porta per molts llocs. He estat 
vivint a Anglaterra, vaig fer la 
mili a Ceuta… i no he pogut tenir 
continuïtat com a faller. Tot i això 
se m’acusa de que m’agraden molt 
les Falles i la pólvora, és veritat.

com és la relació entre 
la junta local Fallera i 
l’ajuntament?
És molt bona en general amb totes 
les associacions, però en aquest cas 
m’atreviria a dir que forme part de 
la família fallera perquè així m’ho 
fan sentir. Estic molt content d’açò. 
Tinc a més una gran amistat amb 
el president de Junta Local, i és un 
orgull immens acompanyar-los a 
qualsevol acte.

desPrés de tres anys com 
a alcalde, t’has acostu-
mat als actes de Falles 
o cada any hi ha alguna 

“Puerto Mediterrá-
neo és un projecte 
de més de 800 
milions d’euros 
d’inversió privada 
en terrenys privats 
i no hem d’aportar 
diners públics. És 
positiu per al fo-
ment de l’ocupació
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cosa esPecial?
Encara emocionen. En la Crida 
posem les fotos de les Falleres Ma-
jors i les seues corts en la façana de 
l’Ajuntament i com a pare de dues 
xiquetes t’emociona. És cert que es 
va debatre si seguíem amb el video 
mapping però això és alguna cosa 
que ha vingut per a quedar-se. 
No solament a les pròpies falleres, 
sinó també a les famílies i comi-
ssions, els agrada veure a les seues 
dones plasmades en la façana del 
consistori. Em quedaria amb eixe 
acte com el més especial, encara 
que també m’agrada molt la Nit 
d’Albaes. És una nit en la qual pa-
ssem per totes les falles i acabem 
tardísim, però és molt bonic anar a 
una comissió i que canten les alba-
es a les Falleres Majors.

“ “

“

Quan algun as-
sumpte transcen-
deix a les Falles cal 
mirar si ens hem 
equivocat en algu-
na cosa o si es pot 
millorar d’alguna 
manera

La relació amb 
totes les associa-
cions falleres és 
molt bona

Hem innovat en 
seguretat tant en 
Festes Majors com 
en Falles, i ens han 
cridat d’altres mu-
nicipis per a inte-
ressar-se per les 
nostres mesures

enguany també han 
aParegut ninots caracte-
ritzant-te. com tracten 
les Falles a l’alcalde de 
Paterna?
Les Falles no s’entenen sense la 
crítica, perdrien el seu encant. Jo 
estic encantat amb els monuments 
fallers perquè d’altra banda també 
prens nota. Quan algun assumpte 
transcendeix a les Falles cal mirar 
si ens hem equivocat en alguna 
cosa o si es pot millorar d’alguna 
manera. Ens ho prenem amb hu-
mor i és molt bonic.

s’està treballant Per la 
convivència entre comissi-
ons i veïns?
Sí, de fet sóc una mica el desbarata-
dor en la Crida perquè les Falleres 
Majors anuncien que ja estem en 
Falles i jo sempre intente transme-
tre que es mire a la resta dels veïns. 
Als fallers els demane que remen a 
favor de la convivència veïnal i als 
veïns els dic que són solament qu-
atre o cinc dies i que cal entendre 
que aquestes són les nostres festes 
més emblemàtiques.

s’ha reForçat també la se-
guretat?
Sí. Nosaltres hem innovat en 
aquest aspecte tant en Festes Ma-
jors com en Falles i ens han cridat 
d’altres municipis per a interessar-
se i veure què hem fet. Hem posat 
les barreres New Jersey i a més en 
general s’ha reforçat la seguretat.
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PRESIDENT DE JUNTA LOCAL FALLERA

GREGORIO BUENDÍA

<<Sempre se’t 
queden coses en 
el tinter, i per això 
tinc la intenció de 
presentar-me al 
pròxim exercici>>
Quatre anys al capdavant de Junta Local Fallera 
l’han convertit en expert de les festes més valen-
cianes. De la seua experiència com a president 
destaca a tots aquells fallers que s’esforcen per 
millorar la festa, perquè són ells qui li proporcionen 
la motivació per a seguir treballant.

com vas viure les Falles 
l’any Passat desPrés de 
ser declarades Patrimoni 
immaterial de la humani-
tat?
Per a mi van ser unes Falles més. 
La declaració és un honor i un or-
gull per a tots els fallers, però notar, 
no hem notat res. Ací vam fer un 
xicotet reconeixement i seguim el 
nostre camí com cada any.

l’any Passat la crida es 
va celebrar en dissabte 

i enguany s’ha tornat a 
Passar a diumenge. Per 
Què este canvi?
Es va optar per passar alguns actes 
als dissabtes per comoditat i per-
què les comissions pogueren con-
tinuar amb aqueix ambient de festa 
al dies següent, ja cadascuna en els 
seus casals. Quant a la Crida, l’any 
passat es va fer per primera vega-
da en dissabte i va haver-hi menys 
afluència que en aquest 2018. Tam-
bé teníem una problemàtica, que 
era la de les presentacions de les fa-

lles. Hi havia tants caps de setmana 
ocupats que ens feia falta un altre 
més per a completar el cicle de pre-
sentacions, hem hagut de passar-la 
a diumenge per açò.

com vas viure la crida?
La nomenes i se’m posen els pèls de 
punta, és molt emocionant. Cadas-
cun té els seus gustos quant a actes, 
però la Crida és totalment diferent. 
Va haver-hi algun moment en el 
qual vaig ser a punt de soltar algu-
na llàgrima i no em sent mal reco-
neixent-ho, sinó tot el contrari, em 
sent orgullós. La Crida és per a mi 
l’acte més emotiu. 

Quins van a ser els canvis 
més rellevants resPecte a 
anys anteriors?
El més rellevant és la quantitat de 
premis que es concedeixen als ni-
nots enguany. A més del Ninot In-
dultat, a través del Congrés Faller 
s’ha reconegut al millor ninot de 
secció tant en monument infan-
til com en major. I crec que açò 
afig motivació perquè les Falles 
s’esforcen per fer el millor ninot.

Quin és el major rePte al 
Que s’enFronta un Presi-
dent de junta local Falle-
ra?
El principal repte és el de mantenir 
el nivell, sempre tenint en compte 
que en els meus quatre anys com a 
president s’han fet molts més actes 
amb un menor pressupost. Tots els 
anys intentem innovar amb algu-
na cosa diferent, però a un presi-
dent sempre se li queden coses en 
el tinter i per això tinc la intenció 
de presentar-me a la reelecció en el 
pròxim exercici.

en el teu Quart any com a 
President de junta local, 
Quin balanç Fas de tota la 

teua trajectòria?
En aquests quatre anys hi ha hagut 
de tot. Elements positius, negatius, 
adrenalina i molt suport de la gent. 
Les Falles et mostren totes les seues 
cares i la meua major desil·lusió ha 
sigut que a voltes tirem més per 
la festa que pel creixement d’una 
comissió, que ha de tenir un bon 
monument, un bon llibret i unes 
bones presentacions per a les seues 
falleres majors. I després la festa 
ve sola, no cal supeditar-la a res. 
D’altra banda, m’ha adonat que a 
l’hora de la veritat hi ha molta gent 
que lluita per les Falles i açò m’ha 
motivat per a fer coses noves per a 
seguir treballant.

Fa uns dies se celebrava 
en el caPri una xarrada 
de  dones Presidentes de 
Falles. com creus Que ha 
evolucionat el món Faller 
en aQuest sentit?
Jo fins i tot haguera estès l’acte i 
haguera convidat a presidentes 
d’associacions falleres. No hi ha 
hagut moltes dones presidentes de 
falles i sembla que encara s’és una 
mica poc inclinat al fet que una 
dona ostente aqueix càrrec. Però, 
com s’està demostrant, una dona 
sap dirigir tan ben com un home. 
Tenen tot el meu suport.

en les Festes Falleres, 
eres més deFensor del 
tradicional o del modern 
i vanguardista?
Ambdues coses. Hi ha certes tra-
dicions que és necessari mantenir, 
però alhora cal evolucionar en 
aspectes com la vestimenta. Enca-
ra hi ha gent molt tancada i fins i 
tot des de la Junta Local hauríem 
d’obrir-nos més a aqueix món. 

de Quina manera Podrien 
evolucionar les Falles?

Crec que ens hem d’anar adaptant. 
La base principal d’una falla és el 
monument, sense açò no existiria. 
Però els monuments evolucionen, 
una falla s’adapta als temps. Fins 
i tot quant a vestimentes i a pro-
cessos de presentacions. Tot pot 
evolucionar sempre que les falles 
vulguen treballar-ho.

Què tal és l’eQuiP direc-
tiu Que t’acomPanya en 
l’actualitat?
Estic molt orgullós del meu equip 
directiu. Però no solament d’ells, 
els delegats estan molt coordinats. 
I no perquè jo és molt bon presi-
dent, sinó perquè estan sempre per 
la labor de treballar i açò fa bo a un 
president. Jo no els canviaria per 
res.

et Presentes a la reelec-
ció? Quan serà?
Serà a l’abril i jo em vaig a presentar 
per a complir amb l’últim període 
que em permet el reglament. Si em 
guanyen jo m’aniria a la meua casa, 
evidentment..

Què tal és la relació amb 
l’ajuntament?
Al meu entendre és immillorable. 
La veritat és que estan molt per la 
labor de recolzar a les Falles dins 
de les seues possibilitats. Fins ara 
ens estan ajudant en tot el que po-
den i no ens han donat pràctica-
ment cap negativa. Són coherents 
amb el que t’atorguen, quan no es 
pot, no es pot.

alguna cosa Que 
t’agradaria aFegir?
Solament dir-li a la gent que gau-
disca de les Falles i que l’exercici ja 
està pràcticament realitzat. Des-
prés d’un any dur de treball els fa-
llers es mereixen quatre o cinc dies 
de Falla i festa.
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EDIL DE TRADICIONS, CULTURA I FOC

PAQUI PERICHE

<<Tots els 
paterners ens 
veiem reflectits 
en les Falles>>
En la seua tercera experiència fallera com a regi-
dora, Periche ha sigut caricaturitzada per primera 
vegada per la sàtira d’aquestes festes. Vinculada a 
elles des que era xiqueta, assegura que les Falles li 
aporten “gratitud” i “alegria”.

desPrés de la seua dec-
laració com a Patrimoni 
immaterial de la huma-
nitat, Què tal van ser 
les Falles l’any Passat a 
Paterna?
Es va celebrar moltíssim el re-
coneixement. Va ser esmentat en 
tots els actes i es va recordar des 
de l’Ajuntament. Perquè les Falles a 
Paterna són molt de tradició, cul-
tura i transmissió.

Quins van a ser els 
canvis més rellevants 
d’aQuestes Festes resPec-
te a altres anys?
Enguany tenim un canvi molt im-
portant, com és que per primera 
vegada les falles que es plantaran 
davant de l’Ajuntament seran mu-
nicipals. De tots i totes els pater-
ners. Quan la gent passa per da-
vant del Palau i veu els monuments 
els fa seus, i crèiem que havíem de 
retornar-li al poble aqueixa grati-
tud. Una altra de les novetats seria 
la pólvora, encara que el significa-
tiu ho posen sempre les falles.  

com es treballa durant 

l’any PerQuè tot estiga 
llest en la aPoteósica 
setmana Fallera?
Es treballa tot l’any per a aqueixa 
setmana encara que no ho semble. 
Durant l’any cada falla va movent 
la festa i des de l’Ajuntament, grà-
cies a la bona relació que existeix 
amb Junta Local Fallera i els fallers, 
es treballa en els diferents actes que 
es van organitzant. És cert que hi 
ha una apoteosi a partir del mes 
anterior a les Falles, però estic molt 
contenta amb el treball dels meus 
companys durant tot l’any perquè 
hem aconseguit una fusió molt 
bona.

Què tal és la relació de 
l’ajuntament amb junta 
local Fallera? se suFraga 
el cost de les Falles en-
tre ambdues entitats?
Hi ha un gran respecte entre amb-
dues entitats que jo fins i tot traspàs 
fins al personal. El tracte que tenim 
amb Junta Local des que entrem en 
el Govern és molt bé tant amb la 
presidència com amb la directiva, 
així com amb cadascuna de les 
falles de Paterna. Qualsevol faller 

pot veure la bona relació que exis-
teix amb l’alcalde o el regidor per-
tinent. I les Falles se sufraguen des 
de l’Ajuntament perquè són muni-
cipals. No em canse de dir per açò 
aquests dies que són de tots. Com 
va dir l’alcalde en la Crida, tots els 
paterneros ens veiem molt reflec-
tits en les Falles.

a nivell Personal, Què 
t’aPorten les Falles?
Tot. Les Falles aporten el manteni-
ment de la tradició, del que has vis-
cut a casa. És una festa que fas teua 
i a mi m’agrada molt anar i que es 
parle de foc, pintura… Toquem la 
tradició, la cultura i el foc, però a 
més hi ha valors també impor-
tants com l’amistat o la companyo-
nia. Personalment aquestes festes 
m’aporten gratitud i alegria. 

Quin acte és el teu PreFe-
rit de les Falles?
M’agraden molt la presentació de 
les Falleres Majors i sobretot la 
Crida. Perquè veus a persones que 
sense ser falleres estan gaudint de 
la festa. Després hi ha també un 
acte per excel·lència del que no ens 
hem d’oblidar, com és l’Ofrena. És 
un moment molt íntim d’oferiment 
en el qual van molts agraïments i 
peticions. Però salvant les diferèn-
cies em quede amb la Crida, que és 
molt participativa.  

has Patit en aQuests tres 
anys de regidora la cari-
caturizaciò dels ninots?
Fins enguany les Falles no havien 
tingut a bé tenir-me present en cap 
monument faller, però m’és igual. 
Em posa molt contenta estar, però 
ara em quede jo pensant en si això 
serà bo o dolent. Hauré de pre-
guntar-li-ho a les comissions amb 
una tassa de xocolata pel mig. Ho 
he rebut molt bé, perquè el dia que 
deixe d’haver-hi sàtira deixarien de 
ser les Falles.  

alguna Qüestió Que aFe-
gir a aQuesta entrevista?
Solament dir-li de nou a tothom 
faller i a tots els paterners que gau-
disquen de les Falles. I com ja van 
expressar les Falleres Majors en la 
Crida… Ja estem en Falles!
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

La Policia Local llança una campanya educati-
va sobre l’ús segur d’artefactes pirotècnics
> Davant la proximitat de les festes falleres, es repartiran en els col·legis de Paterna materials didàctics 
amb normes i consells perquè els menors adquirisquen hàbits correctes per a aquest tipus d’activitats.
REDACCIÓ
La regidoria de Seguretat junta-
ment amb la de Cultura i Foc i la 
Policia Local de Paterna, ha llançat 
una campanya per a conscienciar 
sobre la importància de la seguretat 
i la prevenció de riscos que com-
porta l’ús d’artefactes pirotècnics 
entre els xiquets i xiquetes.
L’objectiu de la iniciativa és fomen-
tar una consciència preventiva 
entre els menors, mostrant-los les 
pautes de seguretat que cal tenir 
quan es manegen petards, especi-
alment tenint en compte la proxi-
mitat de les festes falleres.
Per a açò, s’oferiran als educadors 
i professors dels centres escolars 
municipals material que inclou 
normes i consells perquè els me-
nors adquirisquen hàbits correctes 
per a aquest tipus d’activitats.
A la Comunitat Valenciana existeix 
un decret pel qual es redueix 
l’edat legal per a l’ús d’artefactes 
pirotècnics. En el cas d’artificis 
pirotècnics de categoria F1 (benga-

les, bombetas, cascades o pistons), 
l’edat per a poder usar-los pansa 
dels 12 als 8 anys, mentre que en el 
cas de categoria F2 (candeles, coets 
voladors o trons) l’edat es redueix 
dels 16 als 10 anys. 
Dins de la campanya informativa, 
a més de material didàctic, s’han 
editats fullets que arrepleguen un 
total de 12 consells per a un ús res-
ponsable dels artificis pirotècnics. 
Entre les recomanacions està la 
d’emmagatzemar els petards lluny 
de productes químics inflamables 
o substàncies perilloses, no ma-
nipular els petards, no llançar-los 
mai feia animals o persones, res-
pectar les zones habilitades per a 
tirar petards o no guardar els pe-
tards en els butxaca o robes. 
En tots els casos, els menors que 
usen artefactes pirotècnics han de 
comptar amb una autorització si-
gnada pels seus pares o tutors
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Centenars de veïns es varen 
congregar el diumenge 25 
de febrer a l’Ajuntament de 

Paterna per iniciar les Falles de 
2018. Des d’allí varen contemplar 
una Crida colorista que va inau-
gurar de forma oficial tots els fes-
tejos fallers, i en la que les Falleres 
Majors, Mónica i Paula, foren les 
grans protagonistes. Elles varen 
ser les encarregades d’anunciar 

l’arribada d’aquestes festes davant 
l’alegria retronant dels paterners i 
paterneres, als quals varen invitar 
a gaudir de les Falles amb felicitat 
i germanor.
L’acte va comptar amb un sor-
prenent i emocionant espectacle 
de música i llums que va poder 
seguir-se en directe des de la web 
municipal, i també a les xarxes so-
cials gràcies a l’Ajuntament i a la 

presència de mitjans com Pater-
na Ahora. Aquesta demostració, 
que es va projectar sobre la façana 
principal del Palau gràcies a un 
maping, va homenatjar a les co-
missions falleres del municipi així 
com a les reines de les festes i a les 
seues corts d’honor.
Acompanyat pel president de la 
Junta Local Fallera, Goyo Buendía, 
l’alcalde de Paterna, Juan Antonio 

Sagredo, va exaltar l’inici de les fes-
tes més valencianes. “Estan ací per 
a omplir d’olor a pólvora, alegria i 
color els carrers del nostre poble”, 
va assegurar. A més, va aprofitar 
per a agrair el treball de la Junta 
Local i felicitar a les 17 comissions 
que formen la gran família falle-
ra de Paterna “pel seu exemple de 
germanor i companyonia”.
L’acte de benvinguda a les festes 

falleres de 2018 va acabar amb 
l’anunci dels premis de Ninots In-
dultats, que enguany varen recau-
re en les falles Dos de Maig i San 
Roque. Just després, els himnes 
regional i de Paterna i un ramillet 
de focs artificials van acomiadar la 
Crida. Perquè ja sí, com varen pro-
clamar les Falleres Majors, estem 
en Falles.

UNA CRIDA MOLT, MOLT VISUAL
Una Crida vibrant i Colorista dona la benvingUda a les Falles
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Els joves de Paterna donen la benvinguda a les 
Falles amb la celebració del festival RockaFalles

Compromís per Paterna 
convoca la 6ª edició del 
Premi al ninot Faller “Et 
cremaré amb un somriure”

> El festival, que es va dur a terme en el Parc Central de Paterna, va comptar amb la participació de més 
d’una dotzena de grups de música que van estar tocant durant més de quinze hores seguides.

> El portaveu Municipal Juanma Ramón re-
corda el vessant virtual del guardó del Pre-
mi al ninot, que ha de votar-se també amb 
els ‘m’agrada’ al Facebook de la formació

ÁLVARO GONZÁLEZ
La localitat de Paterna va acollir 
dissabte passat tres de març el con-
cert que dóna la benvinguda a les 
Falles a la Comunitat Valenciana: 
el Rockafalles. En aquesta edició, la 
ciutat de Paterna va ser l’escollida 
per a dur a terme aquesta celebra-
ció en la qual participen un gran 
nombre d’artistes que conforma-
ven el cartell. A les dotze i mitja 
d’una del migdia els organitzadors 
del festival van obrir les portes al 
recinte situat a l’interior del Parc 
Central. Ja des de primera hora del 
matí els més fidels a aquesta cita 
van ser els primers a entrar, ho van 
fer amb les piles prou carregades 
per a aguantar les més de quinze 
hores que va durar el concert i que 
concloïa passades les tres de la ma-
tinada amb un aforament d’entorn 
de les 2.500 persones. Durant 
aquest temps quinze formacions i 
més de 200 músics van passar per 
sobre d’un escenari mòbil, en el 

cartell del qual no van faltar forma-
cions musicals de la talla de “Riot 
Propaganda” -la unió dels Chikos 
de la Maíz i Habeas corpus, els 
asturians “Desakato” i el grup Ga-
tillazo -creat per l’ex cantant de “La 
Polla Records”. A més d’ells, sobre 
l’escenari també van actuar el grup 
de rock valencià Els Demarras, 
Sons of Aguirre, els Alacantins 
Smoking Souls, Prozak Soup, Sub-
versa, Malonda, Funckop Family i 
Deshora. A més de la música, els 
assistents també van poder gau-
dir d’un servei de cuina que els va 
permetre agafar forces per a seguir 
enfrontant-se a una gran nit que 
es va desenvolupar sense cap tipus 
d’incidència greu.
Una cita on la llum, el color i la 
pròpia música calfaven l’ambient 
per a les tan esperades falles que 
ja han donat el tret d’eixida. Sense 
lloc a dubte una trobada que deixa 
el llistó ben alt en la història musi-
cal Paterna.

REDACCIÓ
El portaveu municipal de Com-
promís en Paterna, Juanma 
Ramón, ha presentat la 6ª edició 
del Premi Faller “Et cremaré amb 
un somriure”, guardó que reconeix 
el treball ben fet, la sàtira política 
amb més enginy i l’ús del valencià.
Aquest guardó també pretén que 
la situació política o el personat-
ge més criticat de l’actualitat in-
formativa es creme amb un doble 
somriure, el de la crítica amb més 
gràcia i el de Compromís. ”Bu-
squem el ninot que, amb millor 
enginy i sàtira política represente 
allò que siga més mereixedor de 
ser cremat i purificat el seu esperit. 
D’ahí el nom de ‘Te cremaré amb 
un somriure’”. 
Els candidats, tots ninots de les 
falles grans del municipi que po-
dran optar al premi de Compromís 
per Paterna. La falla que tinga el 

ninot guanyador rebrà una aporta-
ció econòmica de 100 euros i una 
xicoteta escultura amb el somriure 
de la formació, lliurant-se tots dos 
a la comissió guanyadora.  
Així, el jurat del Premi Faller 
de Compromís, compost pels 
membres de la sectorial de Com-
promís per les Falles, a l’endemà 
de la plantà visitarà totes les falles 
del municipi i triarà un ninot de 
cada comissió. Aquest jurat serà 
l’encarregat de publicar les fotos 
dels ninots al perfil de Facebook de 
Compromís per Paterna. El jurat 
valorarà la sàtira política, la crea-
tivitat i l’ús del valencià, així com 
el total dels ‘m’agrada’ a les fotos 
publicades al Facebook.
El premi ‘Et cremaré amb un 
somriure’ serà lliurat pels regidors 
de Compromís en Paterna, el dia 
19 de març abans de la cremà, a la 
comissió premiada.
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Dos de Maig i Sant Roc s’alcen amb 
el primer premi del Ninot Indultat de JLF

Diumenge passat 25 de febrer, cente-
nars de fallers i falleres s’aglomeraven 
a les portes del Gran Teatre Antonio 

Ferrandis instants abans de l’inici de la tra-
dicional Crida. Tots ells esperaven amb en-
tusiasme el nom de les comissions guanya-
dores del Ninot Indultat d’aquest exercici. 

Les Falleres Majors de totes les comissions 
de la localitat juntament amb els seus presi-
dents eren testimonis de la màgica sàtira que 
enguany embolicava els ninots indultats per 
les comissions de la localitat. Després d’un 
passeig per tots ells, l’alcalde de la localitat, 
Juan Antonio Sagredo era l’encarregat de 

desvetlar un dels misteris més esperats per 
tots els integrants de les comissions de la 
localitat de Paterna. La comissió Sant Roc 
aconseguia el primer premi amb una figu-
ra que cap a al·lusió a “Vacances a Pau” una 
iniciativa que permet que xiquets sahrauís 
puguen gaudir de l’estiu en la localitat de Pa-

terna. D’altra banda la comissió Dos de Maig 
indultava a un Mariano Rajoy i un Albert 
Rivera que sota el nom “Viatge a Cap Part” 
que subministraven biberons de mentida al 
poble espanyol. Des de fora l’algaravia dona-
va a entendre que les falles començaven amb 
el ritme de la música.
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Lucía García Navarro Unai Martínez Calleja Rosa Maria Roa Barrones Benito Márquez Jiménez

Porta del Sol - La Cañada

CAMPAMENT

PLAÇA DOS DE MAIG

Mariano benlliure - Poeta Zorrilla

Grups de la Mercé

Eva Jiaxin Benet Barea

Miriam Gení Moreno

Marcos Gómez Rincón 

Álvaro Ramírez Andrés

Álvaro Villenca Cazorla

Ariadna Gómez Andrés

Teresa Cazorla Díaz

Juan Manuel Herrero BorregoNatalia Martínez Barea

Letizia Martínez Carcel Pablo Agudo Pérez

J. Carlos Gómez Martínez

Diego Dionisio Sánchez
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Claudia Valero Belda

Lucia Claudio Baviera

Adriana Valles Garfella

Sergio Talavera Guzman

Alberto Moya Dolz

Diego Recamales Garrido

Silvia Puentes Segarra

Isamar Moreno Carrasco

Diego José Rubio Abil

Santiago Puentes Ramos

Korey Sánchez Márquez

Vicent Mortes

Jacinto Benavente Alborxí

Sant Roc

L’Amistat

Colom d’Or

Nerea de La Cruz Fernández

Gloria López Adrián

Ángel Cortes Grande Antonio Fernández Guindos

Pau Lara Bellenguer Judith Pardo Asensio Amparo Giménez Calatrava
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Gran Teatre

Terramelar

Crist de la Fe

Vicente Lerma - El Clot

Plaça Benicarló - La Coma

Itziar Ballesta Bonet

Nuria Esteve Furió

Marc Aliaga Montaner 

José Esbert Juan

Marcos Muñoz Flors

Vanesa Bonet Rodríguez

Vanesa Sánchez Gasco

Maria Esbert Juan

José Bernal Torres

J. Carlos Parras Hernández

Enrique Esbert Torres

Atenea Palomares Aniorte Carmen Cecilia Navarro

Noelia Ferrandis Ballesta

Felipe Navarro  Caballero

Eric García Collado
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Enric Valor - Rabosar

El Molí

Mara Rumi Puentes

Noelia Cañada Cano Daniel Corro Cumplido

Raquel Mateo Hernández

Sandra Lozano Antigues

Maria Pilar Edo Ubiedo

Jose Vicente Ramos
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Amadeo Guillot, el músic darrere de la 
peça que acompanyarà a les Falleres Majors
> Amant de la música des de la infantesa i paterner de naixement, Guillot ha sigut 
l’encarregat de compondre l’obra ‘Falleres Majors de Paterna’, que a partir d’enguany 
seguirà a les reines de les festes en tots els seus actes oficials. 

El director de la banda juvenil 
de Paterna, Amadeo Guillot, 
va rebre fa poc més d’un any 

un encàrrec molt especial: com-
pondre la melodia encarregada 
d’anunciar l’entrada de les Falleres 
Majors de Paterna a tots els seus 
actes. “Diversos membres de la 
Junta Local Fallera, juntament amb 
el seu president Gregorio Buendía, 
em van proposar fer la peça de-

sprés d’un esdeveniment cultural 
en el qual es pretenia involucrar 
a la música en les festes”, reconeix 
Guillot. Així va ser com va nàixer 
‘Falleres Majors de Paterna’, que té 
des d’enguany un espai reservat en 
la història local de les Falles.
Un buit que també s’ha guanyat 
a pols el propi Guillot, qui porta 
acompanyant amb la seua música a 
les comissions locals des de fa qua-

si 40 anys, quan es va incorporar a 
la banda municipal. “Vaig entrar 
amb 11 anys i a partir de llavors 
he seguit tocant en aquestes festes”, 
afirma el músic en una entrevista 
concedida a Paterna Ahora. Pel 
camí s’ha especialitzat en fiscorno 
i trompeta a més d’en adreça de 
bandes, la qual cosa li ha portat 
també a dirigir a l’agrupació juve-
nil de l’Eliana i a la Unió Musical 

d’Aldaia.
D’aqueixa passió fallera va sorgir 
una peça de poc més de tres mi-
nuts, estructurada en tres parts 
que s’inicien “amb una fanfàrria de 
metalls per a anunciar l’entrada de 
les Falleres Majors”. Després es pa-
ssa a una segona fase central que es 
correspon amb l’avanç de les prota-
gonistes per a concloure “amb una 
part més intensa en haver arribat ja 

les Falleres a l’escenari”. D’aquesta 
manera va ocórrer en la presenta-
ció de la Fallera Major de Paterna, 
el primer esdeveniment en el qual 
es va interpretar en públic aquesta 
obra.
“Va ser una sorpresa també per a 
la Fallera, que no li l’esperava. De-
sprés va venir a felicitar-me i és 
d’agrair, perquè quan fas alguna 
cosa és perquè a la gent li agrade”, 
assevera el director de la banda 
juvenil del Centre Musical Pater-
nense, qui assegura també que va 
haver-hi “una gran recepció tant 
de la peça com del mig concert que 
es va realitzar en l’acte inaugural”, 
una de les novetats de les Falles 
d’enguany. La crítica, per tant, “va 
ser molt bona”.
Guillot estarà present en diversos 
actes fallers com a músic de la ban-
da municipal “per a acompanyar 
com sempre a les comissions”, però 
gràcies a ‘Falleres Majors de Pater-
na’ les seues obres quedaran per 
sempre associades a la presència de 
les reines d’aquestes festes locals. 
Una recompensa a l’altura de qui 
ha dedicat gran part de la seua vida 
a la música i a les Falles.

La peça consta de tres 
parts que s’inicien “amb 
una fanfàrria de metalls 
per a anunciar l’entrada 
de les Falleres Majors”

Amb 11 anys Guiot va 
entrar en la banda mu-
nicipal i des de llavors 
toca en Falles al costat 
de les comissions

A més de dirigir la ban-
da juvenil, Guiot també 
encapçala l’agrupació 
juvenil de l’Eliana i la 
Unió Musical d’Aldaia
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«Ser Fallera Major és un 
privilegi, el major assoliment 
en el món de les Falles»
Dotze anys separen a Mónica García Guillen i Paula Banacloy Aparicio, 
dos joves a les quals ha unit la seua profunda devoció per les Falles. 
Aquest 2018 són, respectivament, Fallera Major i Fallera Major Infantil 
de Paterna, un càrrec que ostenten amb orgull i molta il·lusió.

Paula Banacloy i Mónica García

PerQuè us coneguen mi-
llor els lectors de Pater-
na ahora, de Quina comis-
sió sou? com us deFiniries?
Paula: Sóc de la Falla Colom d’Or, 
tinc 12 anys i m’agraden les manu-
alitats. Estudie 1º de l’ESO.
Mónica: Sóc de la Falla de Campa-
ment, em definisc com una perso-
na alegre i tinc 24 anys. Vaig acabar 
els meus estudis de perruqueria i 
ara treball per a aconseguir obrir-
me un gabinet i poder pentinar de 
fallera.

no serà la Primera vegada 
Que hi haja hagut Falleres 
majors en les vostres co-
missions, no?
P: En el meu cas hi ha hagut una 
Fallera Major Infantil i dues Falle-
res Majors.
M: En la meua ja hi ha hagut, qua-
tre Falleres Majors infantils i una 
Fallera Major.

com és el Procés de selec-
ció des del moment Que 
decidiu Presentar-vos 
Fins ara?
P: Vaig decidir presentar-me per-
què em van insistir unes amigues i 
a mi em feia il·lusió, així que vam 
convèncer a la meua mare. Vaig 
passar les tres entrevistes amb 
molts nervis, però des del primer 
moment em portava molt bé amb 
les meues companyes. La prime-
ra entrevista era de particular i 
solament anàvem les xicotetes, la 
segona era amb les falleres ma-
jors, i la tercera de particular i en 
l’Ajuntament.
M: Jo em vaig presentar amb molta 
por i amb molta vergonya, però des 
del primer moment vam fer pinya 
totes les candidates i ens ho pas-
sem super bé.

us acordeu de l’instant 
en el Qual diuen els 
vostres nombres en el 
Pavelló esPortiu?
P: Jo tenia el número 7. Ho vaig 
viure amb molta il·lusió, molts ner-
vis, encara que no m’ho esperava 
per res.
M: Pensava que no anava a eixir 
perquè en l’assaig em van posar 
d’exemple, i l’exemple mai ix. Però 
vaig escoltar el nombre i jo sola-

ment mirava a la meua falla. Vaig 
sentir por per tot el que venia da-
vant, i vergonya perquè hi havia 
molta gent fent-me fotos.

com són els vostres ves-
tits de Fallera?
P: Tinc 3 vestits. El de la presen-
tació el vaig triar perquè em feia 
molta il·lusió tenir un de blanc. I 
el de la Crida perquè quan varem 
anar a la presentació vam veu-
re la tela la meua mare i jo i 
ens va encantar. En els Al-
baes estrenaré un de huer-
tana.
M: Jo tinc un total de 8 ves-
tits, són tots molt diferents. 
Els guarde en la meua 
casa com puc, en 
una habitació que 
està reservada en 
exclusiva per a 
les coses de falle-
ra. Tinc un vestit 
del color de la 
meua comissió, 
el roig, em vaig 
fer també 
un de ne-
gre perquè 
m’agradava, 
i el de la 
C r i d a 
era groc 
p e r -
q u è 

aqueix color 
em va faltar l’any passat. 
El vuitè el vaig estrenar en la 
Nit d’Albaes.

Per Què volíeu ser Falle-

res majors?
P: En principi volia ser de la Cort, 
perquè creia que no anava poder 
arribar a ser Fallera Major. Però 
després, quan vaig arribar a les 
entrevistes, va començar a fer-me 
més il·lusió i ara crec que és un pri-
vilegi.
M: Crec que és el major assoli-
ment ací en el poble, em feia molta 
il·lusió. És el més en el món de les 

Falles.

Quin moment desta-
caríeu de la vostra 
exPeriència Fallera?
P: Jo em quede amb 
les cavalcades i els 

dies dels premis, 
esperant al fet 
que diguen el 
nom de la teua 
comissió. 
És el que 
a mi més 
m’agrada 
de les 
Falles, 

veure el re-
sultat de tot el que has 

treballat amb la teua comissió. 
M: El meu moment favorit és la 
Crida, sempre. És súper bonic.

Què demaneu a aQuestes 
Festes?
P: Que siguen unes Falles molt di-
vertides, que ens ho passem molt 
bé i que siga un any meravellós.
M: Que gaudim tots molt i que 
faça bon temps, perquè si fa bon 
temps ho gaudirem millor.

Quins són les Persones 
Que més us estan recol-
zant?
P: La Junta Local Fallera, la famí-
lia i els amics que sempre estan 
recolzant-te, i et diuen que no 
tingues nervis. 
M: Les quatre persones que 
sempre estan al nostre costat són 
Ángel, Goyo, María José i Ana, de 
Junta Local. I la família també. Jo 
tinc a la meua mare i a les meues 
germanes sempre darrere, volen 
saber-ho tot.

i la relació amb la vostra 
cort Què tal és?
P: Em porte super bé amb elles des 
de les entrevistes. Estàvem totes 
igual, súper nervioses. Cadascuna 
m o l t diferent a la resta 
però ens ho passem 

molt bé juntes.
M: Amb la Cort 

millor impos-
s i - ble. Cadascu-
n a és un món, 

però som un 
g r u p 

s ú -
p e r 

guay.

com us 
sentiu en els actes acom-
Panyades dels Polítics i 
sent el centre d’atenció?
P: A mi m’agrada anar a totes les 

presentacions i als playbacks de to-
tes les falles.
M: És un privilegi. Jo gaudisc molt 
i de moment tinc un bon sabor 
de boca. M’agrada anar a totes les 
presentacions, de fet abans també 
anava perquè sí, perquè m’agrada.

la cridà, aQueix moment 
en el Qual teniu a baix a 
centenars de Persones, 
com ho descriuríeu?
M: És un acte emocionant, mai ha-
via sigut tan conscient que hi havia 
tanta gent ací a baix fins que estàs 
a dalt i els veus. Jo solament veia 
a la meua comissió, que anaven de 
roig.

com a màximes rePre-
sentants de les Falles, 
si Poguéreu donar-li un 
missatge als Fallers de 
Paterna, Què els diríeu?
P: A tots els xiquets i xiquetes de 
Paterna els diria que gaudisquen al 
màxim sobretot, i que li’l passen bé 
en tots els actes i cavalcades.
M: Els diria que gaudisquen, que 
visquen tot el que han treballat. 
És un any molt llarg i ens quedem 
amb açò, amb els nostres 4 dies 
de Falles que s’han de viure al 
màxim.

Quin ninots aneu a salvar 
de les Flames? ho teniu 
clar?
P: Jo de moment, o el indultat o la 
protagonista del Mag de Oz, Do-
rothy.
M: Jo sí, la ratapinyada que està a 
la part alta de la falla municipal, i 
que em va a baixar Ángel (riures). 
És molt bonic.

ja heu anat al taller de 
la Falla municiPal?
M: Quan vam anar encara estaven 
els ninots sense pintar. Va ser molt 
emocionant poder veure’ls així.

Què és el Que més us om-
Ple a vosaltres d’estar 
amb la vostra comissió 
o Falla?
M: Que som una família. 

Som molta gent però tots 
estem junts.

com convenceríeu 
a una Persona Que 
no és Fallera Per-
Què venja a Pater-
na a gaudir de les 
Falles?
P: Que prove, amb un 
any té suficient per a 
adonar-se que les Fa-
lles són una gran fes-
ta. Gaudeixes sempre 

al màxim.
M: Jo li diria que és un sentiment, 
una forma de vida que ens fa gau-
dir. Són 365 dies vivint pel mateix. 
Fas una família en la teua comis-
sió i en les del costat també. És la 
millor festa del món i no li la pot 
perdre.
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La comissió Dos de Maig, 
guanyadora de la Cavalcada 
del Ninot de Junta Local Fallera
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Fuente del jarro

Fuente del Jarro acoge una 
jornada sobre la adaptación 
de las empresas a la nueva 
ley de protección de datos

La Generalitat 
desarrolla una 
campaña de control 
de cubiertas frágiles

REDACCIÓN
La sede de Asivalco, dentro de su 
labor de difusor de actos formati-
vos que puedan ser de interés para 
sus asociados y el empresariado 
en general, ha desarrolló dos jor-
nadas formativas relacionadas 
por un lado con las novedades a 
raíz del nuevo Reglamento Euro-
peo de Protección de Datos y otra 
que tuvo como objetivo la gestión 
innovadora de las Pymes.
En la primera de ellas, con la co-
laboración de AUREN CONSUL-
TORES, se analizó el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos 
(RGPD) y los cambios que deben 
introducirse para adaptarse a di-
cho Reglamento, así como las prin-
cipales modificaciones previstas en 
la nueva Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD). El ponente 

D. Miguel Sánchez Masegosa, Ge-
rente de Auren, con más de 18 de 
años de experiencia, impartió una 
sesión en la que además de dar a 
conocer los cambios que se aveci-
nan, expuso a los asistentes un plan 
de acción para que las empresas 
pudieran ponerse al día y adecuar 
su actual sistema a los nuevos re-
quisitos.
Respecto a la segunda de las jor-
nadas celebradas, Gestión Innova-
dora para pymes, herramientas de 
desarrollo de negocio, se ha trata-
do de una sesión dirigida a empre-
sarios y directivos, desarrollada a 
cargo del consultor Aquilino Me-
dina, el Catedrático en Organiza-
ción de Empresas, Isidre March y 
el empresario Vicente Florez. El 
objetivo ha sido poner en común la 

problemática real que vive el tejido 
empresarial cuando necesita dar 
un giro a su día a día, o bien por 
no ser capaces de alcanzar los ob-
jetivos propuestos o bien por verse 
envueltos en un crecimiento rápi-
do sin control y con una estruc-
tura que no está preparada para 
poderse adaptar. Durante el acto 
se expusieron claves para generar 
crecimiento y consolidar el nego-
cio, poniendo encima de la mesa 
soluciones estratégicas, e incluso 
algunas de las herramientas fun-
damentales, con las que muchas 
compañías han logrado desarrollar 
su modelo de negocio, mejorado 
su manera de hacer las cosas y po-
tenciado su éxito.

REDACCIÓN
La Generalitat Valenciana, a través 
del del Instituto Valenciano de 
Seguridad y Salud en el Traba-
jo, INVASSAT, ha comunicado a 
la Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro que en las próxi-
mas semanas va a desarrollar la 
campaña  Plan de seguimiento y 
control de trabajos en cubiertas 
frágiles en distintas zonas industri-
ales, siendo Fuente del Jarro una de 
ellas.
Esta iniciativa de la administración 
autonómica tiene por objetivo re-
ducir los índices de siniestrabilidad 
producidos por caídas a distinto 
nivel por transitar sobre cubiertas 
o superficies frágiles. Según infor-
man desde el INVASSAT, en los 
últimos cuatro años en la Comu-
nitat Valenciana han sucedido 10 
accidentes mortales y 32 de acci-
dentes de carácter grave de estas 
características. En el último año se 
ha observado un repunte de la si-
niestralidad dado que el 38% de los 

accidentes en cubiertas frágiles de 
los últimos cuatros años, sucedie-
ron en el 2017. Aunque en Fuen-
te del Jarro no se ha producido en 
los últimos años ningún accidente 
grave de este tipo, se considera esta 
campaña informativa de la Gene-
ralitat una buena oportunidad para 
evaluar la seguridad en las empre-
sas, una materia en la que tanto 
desde Asivalco como por parte de 
cualquiera de sus empresarios se 
está plenamente concienciado. 
Por ello un Técnico del Instituto 
Valenciano de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, INVASSAT, podrá 
visitar las empresas en las próxi-
mas semanas las empresas de 
Fuente del Jarro para realizar el 
asesoramiento técnico en la reali-
zación de dichos trabajos, así como 
comprobar la gestión de la preven-
ción relativa al riesgo de caída a 
distinto nivel por la ejecución de 
trabajos en las superficies frágiles 
en el centro de trabajo.

Fepeval y Asivalco 
reclaman Planes 
de Seguridad 
específicos para las 
áreas empresariales
REDACCIÓN
Una de las principales preocupaci-
ones de la Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana, Fepeval, es trabajar 
por la mejora de la seguridad en to-
das las áreas industriales y parques 
empresariales. Esta preocupación 
siempre ha sido compartida por 
la Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, más aún 
a raíz del incendio que hace ape-
nas un año arrasó cinco empresas, 
afectó a más de una decena y obli-
gó a evacuar otros dos centenares.
En una reciente reunión desarro-
llada en la sede de Asivalco con 
presencia del gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, el gerente de 
Fepeval, Diego Romá, el director 
de Seguridad de Fepeval, Antonio 
Molina, y el asesor de seguridad, 
José Miguel Alonso, se abordó la 
necesidad de que Fuente del Jarro 
cuente en el menor tiempo posible 
con un Plan de Seguridad Integral 
específico para esta área industrial. 
Este documento se compone del 

estudio y valoración de todas las 
amenazas y riesgos que pueden 
existir teniendo en cuenta la singu-
laridad específica de cada área em-
presarial. En el caso de Fuente del 
Jarro, inicialmente se abordarían 
seis amenazas principales: incen-
dios, inundabilidad, robos, atra-
cos, seguridad vial y vandalismo. 
Una vez estudiados cada uno de 
estos riesgos asociados al contexto 
específico de Fuente del Jarro, se 
desarrollarían los pertinentes pla-
nes de acción estratégicos para 
cada una de estas amenazas.   
Desde Asivalco se recuerda que en 
Paterna existe un Plan de Emer-
gencias desarrollado en la pasada 
legislatura, que determina riesgos 
generales en el municipio y algu-
nos protocolos de actuación, pero 
no existen planes específicos para 
las zonas empresariales.
Desde Fuente del Jarro se traslada-
rá al Ayuntamiento “la necesidad 
de abordar la revisión del actual 
Plan de Emergencia” para actuar 
ante situaciones riesgo.
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