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XXXIX Ll ibret Col·lectiu
Sueca Falles 2020

SOL I TARONGERS
TRO I FLAMA
POBLE VELL

AVINGUDA D’ESPANYA
AVINGUDA 18 DE JULIOL

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
RONDA DEL PAÍS VALENCIÀ

EL PORTAL
SUCRO

BERNAT ALIÑO
PLAÇA DE CERVANTES

MERCAT
VIA DEL MATERAL

CHE COLLONS
XÚQUER

VERGE DE SALES

Aquest és l’ordre de les falles 
per als actes organitzats per la 

Junta Local FalleraDipòsit Legal: V-412-20011
Tirada de 3.500 exemplars

XXXIX Ll ibret Col·lectiu
Sueca Falles 2020
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 Samuel Navarro Vercher
 Miquel Burguera Sarró
 Daniel Tormos Villagrasa
 Julio Ribera Ortells
 Josep Franco Císcar
 Joan Lluís Sarrió Quiles
 Joan Lluís Fletes Vendrell
 Enrique Latorre Monparler
 Salvador Beltrán Planells
 Jesús Soldado Català
 Josep Vicent Vallet Pérez
 Salvador Lamolda Martí
 Joan Martí Aguilar Solves
 Kiko Ortolà Alberola
 Vicent Blasco Colechà
 J. Vicent Carlos Codonyer
 Faustí Vazquez García
 Vicent Iborra Vallet

J. Vicent Llopis Hermano

Presidents
de la Junta Local Fallera 

de Sueca
CREADA EN 1974

 1985  Sari Andrés Pomar
 1986  Consuelo Ortí Villena 
  Isabel Serra Roselló (FMI)
 1987 Iolanda Segui Beltrán 
  Inma Ortells Rodenes (FMI)
 2003 Alma Maria Olegario Serra
 2004 Beatriz Baldoví Torres
 2005 Lara Bartolomé Muñoz
 2006 Gema López Ortells
 2007 Sela Franqueza Garcia
 2008 Verónica Zarzoso Ramírez
 2009 Yasmina Guarinos Sánchez

 2010 Gema Bermejo Falcó

 2011 Soraya Hernández Juan

 2012 Rebeca Rubio Cortell

 2013 Esther Adroguer Salvador

 2014  Ana Belén Ortells Planells

 2015  Eila Colomar Ribera

 2016  Sara Roselló Collado

 2017  Maria Viñoles Alarte

 2018  Tània Sáez López

 2019 Zaida Fandos Gorris 
  Andrea Galiana Gorris (FMI)

Falleres Majorsde Sueca
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Estimats fallers, veïns i visitants:

É
s un plaer poder participar a través d’estes línies 
en el Llibret Col·lectiu de les Falles de 2020. En 
primer lloc, perquè, encara que no sóc faller, la 
meua vinculació amb el col·lectiu, especialment 

durant la meua etapa com a regidor de Festes, m’ha 
permés conéixer encara més de prop el treball i esforç 
diari que realitzeu per a dur endavant una festa que és 
molt més que uns dies de bullici i alegria al carrer. És un 
sentiment d’unió i devoció, de germanor que no entén 
de classe ni condició. 

No descobrisc res de nou si dic que les Falles es 
viuen durant tot l’any i que per a això, cal sentir-les i 
treballar-les sense importar les hores dedicades. Els 
fallers, tots a l’una, treballeu durant mesos per a viure 
uns dies d’emocions compartides i diversió, mantenint 
una tradició que s’hereta de pares a fills, i que implica 
i unix a tota una família, des dels més majors als més 
xicotets de la casa. 

Una festa de llum, pólvora, art, música i devoció. Una 
festa que evoluciona sense perdre la seua essència, 

al mateix temps que s’enriquix a cada pas que dóna. 
Un exemple el tenim a Sueca en el treball que realitza 
la Junta Local Fallera, que cuida cada acte, des dels 
més tradicionals als més nous que es van incorporant 
a la festa. Un col·lectiu que treballa per la unió i 
el respecte de totes i tots, i per fer més gran esta 
celebració declarada Festa d’Interés Turístic Local de la 
Comunitat Valenciana.

Les xifres ho evidencien. El col·lectiu faller de Sueca, 
el Perelló i Mareny de Barraquetes gaudix d’una salut 
envejable pel que fa a censos i participació. Per això, 
a les portes de viure els dies grans de la Festa Fallera, 
vull desitjar-vos, com a alcalde, que gaudiu d’esta festa 
tan important per a tots amb salut, harmonia i bona 
convivència. Que ens acompanye el bon temps i que els 
carrers s’òmpliguen d’eixa energia positiva que desprén 
cada acte faller. Que vosaltres, veïns i veïnes, i visitants, 
fallers o no, vos sentiu partícips de la celebració, i que 
el bon ànim s’apodere de tots nosaltres.

Bones Falles 2020 per a tots i totes!

Dimas Vázquez
Alcalde de Sueca 

Salutació 
de l’Alcalde
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Gema Navarro
Regidora de Festes

C
omença la festa més simbòlica per a totes i tots 
els valencians. Encara que són molts anys els que 
forme part d’aquest col·lectiu, com a membre 
d’una comissió, enguany estar al capdavant de la 

Regidoria de Festes em permetrà viure i conèixer aquest 
món des d’una perspectiva més profunda amb motiu de 
l’estreta col·laboració que l’Ajuntament i, en especial, 
la regidoria en si, manté amb la Junta Local Fallera de 
Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes, així com amb 
les setze comissions que la conformen. 

El fet de poder assistir a tants actes i compartir-los amb 
totes les comissions, suposa no sols viure de més a prop 
aquesta festa, sinó també que la meua bogeria per aquesta 
siga més gran en la mesura que s’apropen els dies més 
actius i intensos. Dies que es fan notar als nostres carrers 
i en els quals predomina, la llum, la música, el soroll i l’olor 
de la pólvora. 

Tanmateix, les falleres i els fallers són les actrius i els actors 
principals aquests dies, lluint les seues indumentàries, 
insígnies, joies i pentinats valencians; però no són els únics 
involucrats, ja que són molts els que sense ser falleres i 
fallers ixen al carrer i comparteixen amb aquests esta 
gran festa, ja siga visitant els seus monuments, els seus 
casals o participant de les diverses festes organitzades 
per a nombroses barriades del poble amb molt de treball, 
il·lusió i devoció ( jocs infantils, cercaviles, xocolatades, 
cavalcades, nits d’orquestra o discomòbils…). Es tracta, 
per tant, d’una festa que acull a tot tipus de públic, a tota 
la ciutadania. 

No puc més que agrair a la Junta Local Fallera per 
l’encomiable labor que realitzen any rere any, promocionant 
que les falles estiguen actives no sols aquests dies tan 
esperats sinó també la resta de l’any, amb motiu de tota 
la programació i les activitats que organitzen, així com per 
aconseguir crear una gran harmonia entre les diferents 
comissions per una causa i un sentiment comú que és 
la màxima finalitat a l’hora d’organitzar qualsevol dels 
seus esdeveniments. Tant Sueca, el Perelló com Mareny 
de Barraquetes poden estar ben orgullosos que les Falles 
simbolitzen una peça clau lligada a les festes tradicionals 
i que la Junta Local Fallera seguirà treballant de valent 
per portar el nom de la nostra ciutat i de les nostres 
entitats locals menors pertot arreu de la Comunitat 
Valenciana o inclús fora d’aquesta. Vull felicitar també  
les setze comissions per la seua tasca tan exhaustiva, per 
fer que les diferents barriades del nostre poble puguen 
contagiar-se de l’alegria i el goig d’aquesta festa durant 
els màxims dies fallers.  

Voldria recalcar també la importància que té el fet que 
tota la ciutadania participe i forme part també d’aquesta 
festa; per aquest motiu, vos anime a compartir i gaudir de 
les falles com sols una vertadera i un vertader valencià 
pot sentir i fer.

I, per últim, no em puc oblidar de demanar-vos que viviu 
aquests dies amb civisme, pau i harmonia, per a gaudir-
los amb absoluta seguretat i plenament. 

Molt bones falles! 

Salutació 
de la Regidora 
de Festes
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Bernardo Garrigós Carlos
President de la JLF Sueca

É
s un plaer tornar a dirigir-me a tots vosaltres, amb 
una mica més d’experiència. A poc a poc, quasi sense 
adonar-nos-en, s’acosta el mes de març, i els carrers 
de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, bulliran 

d’activitats pels quatre costats. Aprofiteu i deixeu-vos 
envoltar per l’immens patrimoni cultural, artístic i festiu 
d’una terra que llueix orgullosa de la gran setmana fallera. 

I amb l’anunci de les Falleres Majors del  “Ja estem en 
Falles”  la passió, l’empenta i l’esperit de les nostres 16 
comissions falleres seran un referent a les Falles 2020, 
plenes de diversió, concòrdia i d’èxits col·lectius i que ens 
obliguen a totes i tots a continuar treballant per fer cada 
dia més gran la nostra festa i els valors que representa. 

Les festes falleres del 2020, seran de segur, molt especials 
per a Alicia Falcó i Helena Mompó, Fallera Major i Fallera 
Major Infantil de les falles de Sueca, El Perelló i Mareny 
de Barraquetes, així com per a les seues corts d’honor, 
amb qui guardaran per al futur el record d’haver format 
part durant un any de la gran família fallera, un vincle que 
perdurarà per a tota la vida. Heu sigut, sou i sereu,  les 
millors ambaixadores de la nostra festa i de la nostra ciutat 
que obrirà les seues portes per demostrar l’hospitalitat 

acollidora i afectiva a tots els que ens visitaran en la gran 
setmana fallera. 

Vull desitjar a totes les Falleres Majors i presidents de 
cada falla, un bon any faller i que, a més,  faig extensible a 
cada fallera i faller de les nostres comissions, que formen 
part del desenvolupament de la nostra festa, i del teixit 
social i cultural de la nostra ciutat.

I aprofitar l’oportunitat en aquestes ultimes línies per a 
felicitar als membres de la Junta Local Fallera de Sueca, pel 
seu treball incessant i constant durant tot l’any, sempre al 
capdavant i enllestint nous projectes com el raspall infantil 
i el teatre infantil, que amplien els continguts esportius 
i culturals per als més menuts. Per a totes i tots ells, el 
meu reconeixement per la seua tasca i contribució a la 
nostra festa fallera.  

Falleres i Fallers, gaudiu de cadascun dels actes i 
esdeveniments de l’agenda fallera, gaudiu amb intensitat 
de la nostra festa gran de les Falles. 

Que visquen per sempre les nostres Falles!!! 

Salutació 
del President 
de la JLF
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JUNTA  LOCAL FALLERA

4 de gener
FUTBET INFANTIL 

6 de gener
FESTA INFANTIL AL MUSEU 
FALLER, representants 2020

7 de gener – 29 de gener
MOSTRA I CONCURS 

DE PLAY-BACKS 

2 de febrer
12:00h. LLIURAMENT DE 
PREMIS DE PLAY-BACKS
18:00h. ESPORTS I JOCS 

DE TAULA, al Multiusos

30 de febrer - 11 de febrer
XXXVIII CONCURS DE SAINETS, 

al C. C. Bernat i Baldoví 

12 i 13 de febrer
1ª MOSTRA DE TEATRE 

INFANTIL, al C. C. Bernat i Baldoví

9 de febrer
12:00h. CRIDA i Mascletà

16 de febrer
RAL·LI HUMORÍSTIC, 

tema: Disney
RAL·LI INFANTIL, i  Globotà.  

19 de febrer fins 
el 1 de març

20:30h. Inauguració de 
L’EXPOSICIÓ DEL NINOT, 
als Porxets (Sala Moret) i 
lliurament dels premis 
dels Ninots Indultats 

20 de Febrer
20:00h. GALA PREMIS SAINET, 

al C. C. Bernat i Baldoví 

22 de febrer
XXXI CONCURS DE 
PAELLES DE LA JLF 

23 de febrer
19:00h. LLIURAMENT DE 

BUNYOLS DE BRILLANTS I 
ESPIGUES D’OR, 

al C. C. Bernat i Baldoví

28 de febrer
1er TORN D’ALBADES 

i lliurament de vehicles oficials 

29 de febrer
CAVALCADA DEL NINOT 
I MACRODISCÒMOBIL al 

pàrquing Ciutat de Pamplona

1 de març
CAVALCADA DEL 
NINOT INFANTIL

6 de març
2on TORN D’ALBADES

7 de març
19:30h. CRIDA AL MARENY 

DE BARRAQUETES

8 de març
11:00h. CRIDA A EL PERELLÓ

12 de març
PLANTÀ DE L’ESTORETA 

VELLETA

13 de març
FESTA INFANTIL DE LA 

PLANTÀ DE L’ESTORETA

16 de març
06:30h. VISITA DE CORTESIA 

SALUDABLE, eixida de la 
redona de la Paella al carrer 

Sequial i al finalitzar desdejuni 
per als participants.

12:30h. MASCLETÀ DELS 
5 SENTITS ,a l’esplanada 

del casal Jove   

17 de MARÇ
VISITA A LA RESIDÈNCIA I 
ASIL D’ANCIANS de la JLF 

18 de MARÇ
13:30h.  MASCLETÀ A LA 

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
18:00h. VISITA DE CORTESIA 
ALS MONUMENTS FALLERS

19 de MARÇ
Dia de Sant Josep
11:30h. OFRENA DE 

CORONES DE LLORER
17:30h. MISSA a la capella 

de les Salesianes.
18:30h. OFRENA DE FLORS A 
LA MARE DE DÉU DE SALES

Al finalitzar CREMÀ de l’Estoreta 
a la Plaça de l’Ajuntament, amb 
la presència de la Fallera Major i 
President de la Fundació SASM

Programad’actes



Programa
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PRESIDENT EXECUTIU
BERNARDO GARRIGÓS 

CARLOS
PRESIDENT NAT

DIMAS VÁZQUEZ ESPAÑA

PRESIDENT D’ HONOR VITALICI
JUAN NICOLÁS MATOSES

VICE-PRESIDENT 1er
PAU TOMÁS ALBEROLA
ASSESSOR PRESIDÈNCIA

J. VICENT LLOPIS HERMANO

Secretaria General
SECRETÀRIA

LORENA SENDRA GÓMEZ
VICE-SECRETÀRIA

INMACULADA FLETES VENDRELL

Àrea Econòmica
TRESORER

J. FRANCISCO VIDAGANY JAIME
VICE-TRESORER

SANTIAGO CEBOLLA REBULL
ASSESSOR ECONÒMIC

JOSE R. FURIÓ GIMENO

Àrea Administrativa
VICE-PRESIDENT

ALFREDO PLANELLS BENEDITO
DELEGADES DE PREMSA I COMUNICACIÓ

DOLORES ORTELLS RUBIO
ANA BELÉN ORTELLS PLANELLS

LORENA SENDRA GÓMEZ
DELEGATS LLIBRET COL·LECTIU

LORENA SENDRA GÓMEZ
DOLORES ORTELLS RUBIO

ALICIA FERRANDO TAMARIT
AGUSTÍ MARÍ ROSELL

DELEGATS J.C.F.
JUAN NICOLÁS MATOSES

JUAN VILA AGUILAR
J. JAVIER BENAVENT PUIG

Àrea de Protocol
VICE- PRESIDENTA

DOLORS ORTELLS RUBIO
DELEGADES CORT MAJOR

INMACULADA FLETES VENDRELL
EMI GOMAR PÉREZ

DELEGADES CORT INFANTIL
ANA BELÉN ORTELLS PLANELLS

ALBA GUILLEM FERRANDO

DELEGATS DE PROTOCOL
LORENA SENDRA GÓMEZ

ROSA MUÑOZ JIMÉNEZ
ALICIA FERRANDO TAMARIT
LARA BARTOLOMÉ MUÑOZ

CÁNDIDO VIDAL VERNIA
ALFREDO PLANELLS BENEDITO

VICENT ARANDA RODA 
JUAN RODA LUCAS

ASSESSORA PROTOCOL ASSIST. FMI
ZAIDA FANDOS GORRIS

ASSESSORA PROTOCOL ASSIST FM
PAULA NIEVES NIEVES
ASSESSORA PROTOCOL

TÀNIA SÁEZ LÓPEZ

Àrea de Festes
VICE-PRESIDENT

CÁNDIDO VIDAL VERNIA
DELEGATS PAELLES

JOSÉ FERRER DEVESA
SALVADOR FURIÓ GIMENO

JOSÉ VTE. MAURO MARTÍNEZ
JULIO GUARINOS BELENGUER

RAFA COLECHÀ BELTRAN
DELEGATS MIG ANY FALLER

 ROSA MUÑOZ JIMÉNEZ
ALICIA FERRANDO TAMARIT

EXERCICI 2019/20JuntaLocal Fallerade Sueca
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Àrea d’Infantils
VICE-PRESIDENT

EMILIO RODA LUCAS
DELEGATS D’INFANTILS

SANTIAGO CEBOLLA REBULL
ALBA GUILLEM FERRANDO
LARA BARTOLOMÉ MUÑOZ

Àrea d’Esports
VICE-PRESIDENT

BLAI REDONDO OLTRA
DELEGAT DE FRONTÓ

VICENT ARANDA RODA
DELEGAT DE PILOTA

JUAN L. VILA AGUILAR
DELEGAT DE FUTBOL

AGUSTÍ MARI ROSELL
DELEGAT DE PÀDEL
JORGE PLA SAPIÑA

DELEGAT DE BÀSQUET
SALVADOR CORTÉS TORRADO

DELEGAT DE RASPALL FEM.
ALBA GUILLEM FERRANDO
DELEGAT DE RASPALL INF.

SANTIAGO CEBOLLA REBULL
DELEGATS ESPORTS

JOAQUIN OSCA LLODRÀ
VICENT OLIVERT VIVÓ
JOSE FERRER DEVESA

RICARDO CAÑAVERA BLAI
JULIO GUARINOS BELENGUER

Àrea de Cultura
VICE-PRESIDENTA

ANA BELÉN ORTELLS PLANELLS
DELEGADES DE PLAY BACKS
ALBA GUILLEM FERRANDO

EMI GOMAR PÉREZ
DELEGATS SAINETS

J. VICENT MAURO MARTÍNEZ
JORGE PLA SAPIÑA

DELEGAT DE TEATRE INFANTIL
SALVADOR FURIÓ GIMENO

DELEGATS DE RAL·LI
EMILIO RODA LUCAS
JORGE PLA SAPIÑA

ROSA MUÑOZ JIMÉNEZ 
BLAI REDONDO OLTRA

Àrea d’Activitats Diverses
VICE-PRESIDENT

J. VICENT MAURO MARTÍNEZ
DELEGATS JOCS DE TAULA

JUAN L. VILA AGUILAR
CÁNDIDO VIDAL VERNIA

J. JAVIER BENAVENT PUIG
JULIO GUARINOS BELENGUER

JOAQUIN OSCA LLODRÀ
JOSE FERRER DEVESA

DELEGATS EXPOSICIÓ DEL NINOT
JUAN NICOLÁS MATOSES

INMACULADA FLETES VENDRELL

Àrea de Règim Intern
VICE-PRESIDENT

SALVADOR CORTÉS TORRADO
DELEGAT D’INCIDÈNCIES

SALVADOR FURIÓ GIMENO
DELEGADA DE NOVES TECNOLOGIES

ALICIA FERRANDO TAMARIT
DELEGACIÓ ESPIGUES 
D’OR HONORÍFIQUES

JUAN NICOLÁS MATOSES
LORENA SENDRA GÓMEZ

VICENT OLIVERT VIVÓ

Àrea de Relacions 
Institucionals 

(Organismes Oficials)
VICE-PRESIDENT

KIKO ORTOLÁ ALBEROLA
DELEGATS DE RELACIONS 

INSTITUCIONALS
SALVADOR CORTÉS 

(AJUNTAMENT PERELLÓ)
VICENT OLIVERT VIVÓ 

(AJUNTAMENT MARENY DE 
BARRAQUETES)
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Helena Mompó Sanseloni
Fallera Major Infantil 2020
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Fallera Major 2020

Alicia Falcó Aguado
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Cort d’Honor Infantil 2020 
(d’esquerra a dreta)

Jennifer González Soler
Daniela Campillo Benedito
Berta Signes Sánchez

Blanca Tomás Egea
Daniela Osca Iborra
Cristina Tormos Soler
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Cort d’Honor 2020 
(d’esquerra a dreta)

Maria Huerta Meseguer
Clara Boix Marqués
Aida Viel Matoses

Amanda Moreno Piqueres
Alba Meseguer Oltra
Tania Fos Bartolomé
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Sol i Tarongers
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1990

UBICACIÓ MONUMENT
C/ Església – Plaça 

Milagrosa
UBICACIÓ CASAL

C/ Acequia s/n La 
Partideta

PRESIDENT
Vicent Peñarrocha Pedrós

FALLERA MAJOR
Loles Tomás Caplliure

LEMA FALLA GRAN
Modes ... de hui

ARTISTA FG
David Clari

AUTOR FG
Rafa Blay

LEMA INFANTIL
Coses de circ

ARTISTA FI
David Clari
AUTOR FI
Rafa Blay

Falla Major
Fal la Infantil
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Tro i Flama
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1979

UBICACIÓ MONUMENT
Isaac Peral

UBICACIÓ CASAL
Isaac Peral
PRESIDENT

Diego José Arnau González

FALLERA MAJOR
Alba Mortes Aliaga

PRESIDENT INFANTIL
Marc Marqués Civera

FALLERA MAJOR INFANTIL
Laira Nascimento 

Torremocha

LEMA FALLA GRAN
Romanços
ARTISTA FG

Francisco Vizcaino Palacios
LEMA INFANTIL

Passeig per l’Orient
ARTISTA FI

Francisco Vizcaino Palacios

Falla Major Fal la Infantil
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Tro i Flama
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Poble Vel l
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1985

UBICACIÓ MONUMENT
Via Sucronense 
(Església vella)

UBICACIÓ CASAL
Ctra Nazaret – Oliva 

(antic Patins)

PRESIDENT
Eusebio Serrano Cerezo

FALLERA MAJOR INFANTIL
Aitana Vila Marco
LEMA FALLA GRAN

Vida... en Àfrica
ARTISTA FG

Mauricio Moreira Santos

AUTOR FG
Rafa Blay

LEMA INFANTIL
Les xiques són guerreres

ARTISTA FI
Jorge Gil Sapiña

AUTOR FI
Salva Andrés Martin

Falla Major
Fal la Infantil
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Av. d’Espanya
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1959

UBICACIÓ MONUMENT
Plaça de Sant Isidre

UBICACIÓ CASAL
Avda de l’Arrós, s/n

PRESIDENT
Xuso Torres Ferrando

FALLERA MAJOR
Jessica López Marqués

PRESIDENT INFANTIL
Aitor Merino Brasó

FALLERA MAJOR INFANTIL
Shaira Blázquez Chelós

LEMA FALLA GRAN
60 anys ...  i a la prehistòria 

tornant!!

ARTISTA FG
Fili Pons

AUTOR FG
M Sales Iborra Nàcher i 
Inma Cejudo Ferragud

LEMA INFANTIL
De bombetes a masclets

ARTISTA FI
Jose Cuenca

AUTOR FI
Rafa Blay

Falla Major
Fal la Infantil
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Av. d’Espanya
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Av. 18 de jul iol
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1961

UBICACIÓ MONUMENT
Placeta C/ Castelló- 

Escultor Beltrán
UBICACIÓ CASAL

c/ Fátima, s/n
PRESIDENT

Javi Boix Gómez

FALLERA MAJOR
Silvia Merino Vidal

PRESIDENT INFANTIL
Vicent Giménez Mancebo
FALLERA MAJOR INFANTIL

Nagore Mulet Claver
LEMA FALLA GRAN

El peix gran es menja el 
peix xicotet

ARTISTA FG
Fili Pons

AUTOR FG
Paco Ferrer Ripoll

LEMA INFANTIL
Rebel·lió a la granja

ARTISTA FI
Fili Pons

AUTOR FI
Rebeca Pérez Ferrer

Falla Major Fal la Infantil
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Pl. Ajuntament
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1979

UBICACIÓ MONUMENT
Plaça de Sant Pere / 

Plaça ajuntament
UBICACIÓ CASAL

Ronda del Borx, 50

PRESIDENT
Carlos Solàs Ortells

FALLERA MAJOR
Cristina Borràs Juan
LEMA FALLA GRAN

Carnestoltes ... tot a voltes
ARTISTA FG
David Clari

AUTOR FG
Rafa Blay

LEMA INFANTIL
El cavall de Bernat

ARTISTA FI
David Clari
AUTOR FI
Rafa Blay

Falla Major Fal la Infantil
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Ronda País Valencià
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1980

UBICACIÓ MONUMENT
Ronda del Pais Valencià

UBICACIÓ CASAL
Camí de Vilella, s/n

PRESIDENT
Carlos Suárez Fortea

FALLERA MAJOR
Paula Garrigós Ferri

PRESIDENT INFANTIL
Mario Diego Pascual

FALLERA MAJOR INFANTIL
Desa Tamarit Carrillo

LEMA FALLA GRAN
Amor d’aniversari

ARTISTA FG
Pascual Montes Carrasco

AUTOR FG
La comissió FRPV

LEMA INFANTIL
Somnis d’infancia

ARTISTA FI
Pascual Montes Carrasco

AUTOR FI
La comissió FRPV

Falla Major Fal la Infantil
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El Portal
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1973

UBICACIÓ MONUMENT
Plaça Jaume I

UBICACIÓ CASAL
C/ Lluís Alcanyís, 14

PRESIDENT
Pio J. Lledó Ferrando

FALLERA MAJOR
Irene Grau Piqueres

PRESIDENT INFANTIL
Carlos Roselló Alarte

FALLERA MAJOR INFANTIL
Laia Tomás Escrivà
LEMA FALLA GRAN

Amb molt de glamour…

ARTISTA FG
David Clari
AUTOR FG

J. V.
LEMA INFANTIL

Cuidem la natura
ARTISTA FI
David Clari
AUTOR FI

J. V.

Falla Major
Fal la Infantil
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Sucro
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1979

UBICACIÓ MONUMENT
C/ Doctor Fleming cantó 

C/ Carrasquer
UBICACIÓ CASAL

C/ Doctor Fleming, s/n

PRESIDENT
Carlos Cordellat Cuevas

FALLERA MAJOR
Marien Claver Ortells
PRESIDENT INFANTIL
Adrià Máñez Lloret

FALLERA MAJOR INFANTIL
Claudia Tormos Vidagany

LEMA FALLA GRAN
Gran Vall de màscares

ARTISTA FG
Javier Tur

LEMA INFANTIL
El món perdut

ARTISTA FI
Javi Tur

Falla Major
Fal la Infantil
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Bernat Aliño
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1950

UBICACIÓ MONUMENT
Ronda Bernat Aliño

UBICACIÓ CASAL
C/ Les Palmeres, 7

PRESIDENT
Enrique Matoses Llopis

FALLERA MAJOR
Isabel Albacete Pelaez
PRESIDENT INFANTIL

Jordi Rodrigo Martorell
FALLERA MAJOR INFANTIL

Mireia Llopis Mulet
LEMA FALLA GRAN

La Màgia d’un mocador

ARTISTA FG
Filiberto Pons

AUTOR FG
Maria José Sarrió Quiles

LEMA INFANTIL
El soldadet de Plom natura

ARTISTA FI
Juan Martí
AUTOR FI

Maria José Sarrió Quiles

Falla Major
Fal la Infantil
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Bernat Aliño
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Pl. Cervantes
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1959

UBICACIÓ MONUMENT
Plaça de Cervantes

UBICACIÓ CASAL
C/ La cantant Vendrell, s/n

PRESIDENT
Lucas Vivas Llopis

FALLERA MAJOR
Ana Toledo Flors

PRESIDENT INFANTIL
Mario Carbó Escrivá
LEMA FALLA GRAN
Els nostres pecats

ARTISTA FG
Francisco Vizcaino Palacios

AUTOR FG
Amparo Vendrell – Marian 

Ruiz
LEMA INFANTIL

Truco o trato
ARTISTA FI

Joan Gimeno Calatayud
AUTOR FI

Dúlia Serra Roselló

Falla Major Fal la Infantil
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del Mercat
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1954

UBICACIÓ MONUMENT
Plaça dels Foressos

UBICACIÓ CASAL
Plaça del Santissim Crist

PRESIDENT
Abelardo Iborra Pérez

FALLERA MAJOR
Ainhoa Meseguer Berroy

PRESIDENT INFANTIL
Eugeni Sánchez Llopis

FALLERA MAJOR INFANTIL
Carmen Ocaña Sanz
LEMA FALLA GRAN

Egipte, Societat actual???

ARTISTA FG
Francisco Vizcaino Palacios

AUTOR FG
Amparo Matoses

LEMA INFANTIL
Contes desencantats

ARTISTA FI
Juan Martí
AUTOR FI

Amparo Matoses

Falla Major Fal la Infantil
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Via del Materal
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1984

UBICACIÓ MONUMENT
Encreuament C/ Baldoví en 
C/ Arquitecte Bonaventura 

Ferrando
UBICACIÓ CASAL

C/ Granell, s/n

PRESIDENT
J. Francisco Martínez 

Tortosa
LEMA FALLA GRAN
Una falla de cine

ARTISTA FG
Isabel Badia Pascual

AUTOR FG
Anònim

LEMA INFANTIL
Hallowen

ARTISTA FI
Gato i Mandrako

AUTOR FI
Anònim

Falla Major Fal la Infantil
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Che Col lons
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1996

UBICACIÓ MONUMENT
Placeta nova Jaume I

UBICACIÓ CASAL
C/ Braçal de Marco, s/n

PRESIDENT
Carlos Vendrell Lledó

FALLERA MAJOR
Raquel Colechá Arce
PRESIDENT INFANTIL

Joan Sanvenancio Garcia
LEMA FALLA GRAN
La Mar ...., de coses

ARTISTA FG
Javier Tur

AUTOR FG
Rafa Blay

LEMA INFANTIL
Nit de monstres

ARTISTA FI
Kevin, Joshua i amics

AUTOR FI
Rafa Blay

Falla Major Fal la Infantil
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Falla Major
Fal la Infantil

Xúquer
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1976

UBICACIÓ MONUMENT
Encreuament C/ Cronista 

Ribera en Josep Maria Boix 
Vila

UBICACIÓ CASAL
C/ Josep María Boix Vila, 

s/n

PRESIDENT
Javier Morales Perales

FALLERA MAJOR
Sandra Boix Moncho

FALLERA MAJOR INFANTIL
Neus Esteve Gómez
LEMA FALLA GRAN

La història interminable

ARTISTA FG
Filiberto Pons

AUTOR FG
Josep de la Torre
LEMA INFANTIL

Una bruixa molt curruixa
ARTISTA FI

Jose Cuenca
AUTOR FI

Dúlia Roselló
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Xúquer
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Verge de Sales
FALLA

ANY FUNDACIÓ
1953

UBICACIÓ MONUMENT
C/ Verge de Sales
UBICACIÓ CASAL
Rda del Borx, 90

PRESIDENT
Manuel Micó Benedito

FALLERA MAJOR
María Máñez Guarinos
PRESIDENT INFANTIL

Adonay Rodenes Ortíz
FALLERA MAJOR INFANTIL

Paula Ferri López

LEMA FALLA GRAN
Grècia «I els Troians»

ARTISTA FG
Joan Martí

LEMA INFANTIL
PARIS «la nuit»

ARTISTA FI
Paski Roda

Falla Major
Fal la Infantil
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Verge de Sales
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Introducció
Els ullals són brolladors d’aigües subterrànies d’excel·lent 
qualitat, que es localitzen a la marjal. Rodejats generalment 
per camps d’arròs, formen xicotetes llacunes que es van 
anar reduint per l’activitat agrícola.

La qualitat de l’aigua és molt alta, raó per la qual, en 
l’actualitat, els ullals són el refugi i reserva de la flora i 
la fauna d’aigua dolça que antany ocupava centenars 
d’hectàrees al Parc Natural.

Fa unes dècades podíem trobar-los tant en l’albufera 
com en la marjal (zona d’arrossars al costat del llac) en 
l’actualitat, els que es trobaven en el fons del llac estan 
tapats pels sediments que arriben a través de canals, 
barrancs i sèquies.

Aquests brolladors donen lloc a una sèrie de cubetes o 
llacunes de dimensions variables que es van anar reduint 
per l’ocupació agrícola i humana.

Als ullals es desenvolupen torberes calcàries amb Claudium 
mariscus, habitat prioritari, segons la Directiva d’Hàbitats 
(Directiva 92/43/CEE). 

Degut a la qualitat de l’aigua brollada en aquests sistemes, 
es freqüent trobar el desenvolupament de comunitats de 
macròcits que compleixen el paper de depuradors d’aigua.

L’hàbitat prioritari que trobem als ullals es denomina: 
torberes amb mansega. Aquest ambients són propis de 
zones humides i marjals cobertes per una densa vegetació 
palustre formada per mansegars, canyissers i bovars. 

Els ullals solen aparèixer en zones planes pròximes a la 
costa. Depenent del cabal d’aigua que ix, els ullals poden 
formar xicotetes llacunes o bé aparèixer només com una 
font o com a naixement de xicotetes sèquies (coneguts 
localment com escorredors). A més els ullals són fàcils 
d’identificar per presentar aigües molt netes plens de 
vegetació i animals.

La torba és un material orgànic compacte, de color terrós 
fosc i ric en carboni. Està format per una massa esponjosa 
i lleugera en la que encara s’aprecien trossos i fragments 
de vegetals que la van originar. La formació de la torba és 
un procés molt lent, i constitueix en si mateix, la primera 
etapa per a la transformació dels vegetals en carbó 

Els ullals
Brolladors d’aigua dolça i explosió de biodiversitat

Lorena Sendra Gómez
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mineral. El ritme de creixement es calcula entre mig i deu 
centímetres cada cent anys.

Al complex dels Ullals de Na Molins, composat per l’Ullal 
de Baldoví i el del Sants, es situen als S de l’àrea de la marjal 
de l’Albufera de València, al terme municipal de Sueca. 

• L’Ullal de Baldoví en el qual es desenvolupà el projecte, 
presenta unes dimensions significatives que li atorga 
un especial valor. En l’actualitat, la llacuna central té 
una superfície aproximada a les 0,45 hectàrees, amb 
unes profunditats màximes de 3,5 metres en els punts 
d’eixida de l’aigua i el cabal d’eixida de la surgència 
s’aproxima als 250 litres per segon.

• L’ullal dels Sants, amb una 
superfície més reduïda ( 1 
hec.) es localitza molt pròxim 
al de Baldoví i aquesta inclòs 
també dins de l’Àrea de 
Reserva denominada Na 
Molins.

L’activitat agrícola realitza de 
vegades la dessecació de zones 
humides (la marjal de Sueca) 
originant els següents efectes 
negatius:

- Eliminació de la vegetació autòctona.

- Eliminació de possibles reserves d’animals i vegetals, amb 
la destrucció de les cadenes ecològiques i de l’ecosistema.

- Alteració del nivell freàtic del sòl, ja que aquestes zones 
actuen d’esponges regulant el nivell d’aigües subterrànies 
que ens subministra a l’estiu, i absorbeix les aigües de 
puja en els períodes de precipitacions intenses, evitant 
així les inundacions.

- Contaminació per adobs i pesticides.

-  La dolenta utilització del sòl, utilitzant tècniques agrícoles 
errònies i afavorint l’alteració de les propietats fisico-
químiques del sòl, la seua erosió i salinització, per arribar 
a la aparició d’una zona semidesèrtica.

Això estava passant als ullals. Ambdós han sigut restaurats 
amb el Projecte Life Ullals. “Recuperació d’un hàbitat 
prioritari en l’Albufera”

Cartell informatiu: El paisatge de Na Molins. Amb el topònim de Na 
Molins es coneixia, fins el S. XVI, el territori localitzat a l’entorn de 
la Muntanyeta dels Sants de la Pedra, relleu d’uns 27m. d’altitud.

L’ullal de Baldovi després de la restauració                                            

 L’ullal de Baldoví i dels sants abans de la restauració.

El sòl presenta diferents capes, algunes d’aquestes capes són 
impermeables i davall d’elles s’emmagatzema l’aigua. Aquestes 
zones d’emmagatzemament de l’aigua en el sòl es coneix amb el nom 
d’aqüífers i es recarreguen, principalment, amb la filtració de l’aigua 
de pluja. Els ullals apareixen quan hi ha clavills o fissures en aquestes 
capes impermeables del sòl. A través d’aquestes fissures, l’aigua ix 
cap a la superfície gràcies a la pressió que exerceix el pes de tots 
la capa de sòl que hi ha damunt de l’aqüífer, formant brolladors de 
vegades importants, com els ullals de Baldoví i dels Sants, d’on ixen 
prop de 250 litres per segon i 45 litres per segon respectivament. 

L’ullalet del Sants
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Projecte Life Ullals, de recuperació 
d’un habitat prioritari en l’Albufera
La Conselleria de Medi ambient finalitzà la restauració dels 
dos principals ullals de l’Albufera. La inversió en els treballs, 
que van començar al 2005, va ser d’un milió d’euros, dels 
quals un 75% procediren de la Unió Europea. La iniciativa va 
contar a més amb la participació de l’Ajuntament de Sueca. 

El projecte LIFE-naturalesa contemplà les següents 
actuacions:

- Adquisició de terrenys d’ aproximadament 6 hectàrees 
de superfície adjacent als ullals en les quals es regenerà 
l’hàbitat natural. 

- Adequació del mitjà: treballs dirigits a recuperar l’hàbitat 
prioritari, sent necessària la restauració de les voreres, la 
retirada de materials de farcit i a la generació d’un sistema 
llacunes amb illes i zones de diferents profunditats per 
afavorir la major diversitat d’ambients naturals. 

  - Afavorir les educatives i científiques, mitjançant la 
disposició de camins, miradors, observatoris, cartells, 
etc. Les activitats educatives amb l’edició de material 
divulgatiu així com un Aula de la Naturalesa per a difondre 
els valors que es protegeixen, així com la Xarxa Natura 
2000. L’Aula de la Naturalesa, gestionada per l’Ajuntament 
de Sueca i localitzada en la Muntanyeta dels Sants, de 
la qual es porten a terme activitats educatives per a la 
població escolar i diferents col·lectius socials.

- Recuperar l’hàbitat va ser l’objecte prioritari i recolzar la 
recuperació d’espècies de fauna i flora associats, incloses 
espècies prioritàries o escasses que estiguen vinculades 
amb aquest tipus d’hàbitat (Foxa Moruna, Samaruc, tortuga 
d’estany, Kosteletzkya pentacarpa, Marsilea quadrifolia,...). 
Les actuacions de regeneració de la coberta vegetal, que 

han suposat la repoblació de prop de 7.200 platons de 15 
espècies representatives dels hàbitats prioritaris per a la 
Unió Europea. Entre les espècies repoblades s’inclouen, 
entre unes altres, la “trencadalla” o malva d’aigua, la 
mansiega, el lliri groc, jonc comú i la salicaria. A més, s’ha 
dut a terme la plantació d’arbres típics d’ecosistemes 
humits, com sauces, oms i tarays. Així com campanyes 
de retirada d’espècies exòtiques com la tortuga de florida.

Els Ullals representen interessants enclavaments de flora, 
amb nombroses espècies presents, i de fauna, on habiten 
la gambeta, el petxinot, el samaruc, alhora que acullen 
aus nidificants i d’altres invernants.

Ullal del Sants. En els dos ullals, per l’excel·lent qualitat de les seues aigües, 
han sobreviscut espècies de fauna i flora pràcticament desaparegudes 
en la resta de l’Albufera, com gambetes, tortuga d’estany, petxinots o 
el samaruc....

Cartell informatiu en l’ullal de Baldoví, per tal d’afavorir les activitats 
educatives. Els Ullals representen interessants enclavaments de flora, 
amb nombroses espècies presents, i de fauna, on habiten la gambeta, 
el petxinot, el samaruc, alhora que acullen aus nidificants i d’altres 
invernants.

El Projecte Ullals (LIFE04 NAT/ÉS/000048) va dirigit a recuperar la 
superfície ocupada per un hàbitat prioritari, afavorir la recuperació 
d’espècies de fauna i flora amenaçades i possibilitar un ús públic i 
naturalístic.
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Als darrers anys el projecte Ullals-Life, de recuperació de les 
principals surgències, ha canalitzat esforços i inversions a 
naixements com l’enclavament “Ullals de Baldoví i els Sants”, 
per tal de millorar i garantir la seua conservació alhora que 
difondre els seus valors i facilitar-hi la visita.

Els ullals i el seu entorn 
L’entorn dels l’Ullals es caracteritza també per una 
marcada diversitat d’ambients i paisatges, entre els quals 
s’assenyala la muntanyeta dels Sants i la marjal. 

LA MARJAL
Parlar de la marjal és parlar dels camps d’arròs; 
14.100 ha del Parc Natural de l’Albufera serveixen 
per aquest cultiu. Terrenys de cultiu, camins, canals i 
sèquies atenyen un 70% de la superfície total de l’àrea 
protegida. El canviant paisatge de l’Albufera al llarg de 
l’any es deu en gran part a les variacions als arrossars: 
verds a l’estiu, blaus a l’hivern i marrons a les fases en 
què la terra queda al descobert.

L’arrossar ens aporta no sols un valor econòmic mesurat 
en la rendibilitat de l’arròs, sinó que al mateix temps 
ens ofereix biodiversitat i paisatge. De fet es tracta 
d’un ús protegit al Parc Natural a causa de ser una 

activitat humana compatible amb la conservació de 
la naturalesa.

Els arrossars poden ser considerats com a ambients 
aquàtics temporals que mantenen aigua durant l’estiu, 
moment en què molts ecosistemes aquàtics naturals 
estan secs. Multitud d’animals utilitzen els canals i 
els camps d’arròs com a lloc d’aliment, cria o refugi. 
Passejar a l’estiu per la marjal és trobar-se amb fotges, 
polles d’aigua i garses de qualsevol tipus.

Contemplar un ampli paisatge agrícola tot just al 

Vista de l’ullal del Sants des de la muntanyeta dels Sants. 
 En aquests enclavaments es desenvolupa l’hàbitat prioritari objecte del 
projecte (Torberes calcàries amb mansega), contemplats en la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals de fauna 
i flora silvestres.

Els Ullals de Baldoví i dels Sants es localitzen en el terme municipal de 
Sueca, en les proximitats de la muntanyeta dels Sants de la Pedra. Malgrat 
l’alteració patida, aquests ullals presenten un estat de conservació 
acceptable i mantenen uns valors naturals que li atorguen una elevada 
significació dins del Parc Natural de l’Albufera.
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costat de la ciutat és un 
luxe que hem d’aprendre 
a valorar. Un lloc on 
s’exerceix una activitat 
econòmica important per 
a la població de la zona 
i on conviuen tradició i 
tecnologia.

Són en definitiva: el 
record dels dies en 
què l’estany es va 
estendre sobre el que 
ara són camps d’arròs. 
La major part dels 
arrossars són terrenys 
guanyats a l’Albufera al 
llarg de molts anys del 
segle XIX i XX.

Després de comprar 
o arrendar un tros de 
l’estany, es feia una 
mota o dic de terra que 
sobreeixia del nivell de l’aigua delimitant la parcel·la 
o tancat. El sòl del camp s’elevava afegint més terra 
fangosa treta d’algun lloc poc profund de l’estany fins 
a anivellar-lo amb els camps veïns. Tot aquest dur 
treball es feia amb barques, aixades, cabassos d’espart 
i molta suor. Una vegada aïllat el tancat, ja era possible 
controlar el nivell de l’aigua dins d’aquest per mitjà de 
la utilització de bombes mecàniques, que en un principi 
estaven accionades per motors de vapor. Com a prova 
d’aqueix passat, podem observar les xemeneies de 
rajola que encara es conserven en alguns antics motors. 
Actualment la majoria dels motors són elèctrics i el 
control de l’aigua dins dels tancats està automatitzat.

LA MUNTANYETA DELS SANTS
 Aquest aflorament rocós representa un enclavament de 
singular valor, tant ecològic com a cultural i patrimonial, 
donades les comunitats botàniques que es desenvolupen 
i els diferents elements patrimonials que es localitzen en 
ell, un jaciment paleontològic i arqueològic i construccions 
arquitectòniques, entre uns altres.

Val la pena acostar-se als 27 m d’altitud sobre el nivell 
del mar de la muntanyeta dels Sants de la Pedra, on es 
troba l’ermita per a observar el paisatge dels arrossars.

Microreserves de flora: Muntanyeta dels sants, declarada 
al DOGV el 11 de setembre de 2006. 0,63 hectàrees

Dins del Parc Natural de l’Albufera 
de València, tenim uns elements 
de gran importància, que són 
brolladors d’aigües subterrànies, 
que afloren a la superfície creant 
petites llacunes. En molts dels 
casos, el desenvolupament de 
l’agricultura al llarg dels anys, ha 
anat reduint la seua superfície. 
Aquest ullal,el de Baldoví, forma 
part de la reserva de “Els Ullals 
de Na Molins”, zona pròxima a la 
Muntanyeta dels Sants en el terme 
municipal de Sueca (València). 
L’entorn, està envoltat de camps 
d’arròs

Una passejada des de la muntanyeta, quan el sol o el calor no apreten, poden completar molt bé la visita 
al paratge. Cal considerar que no resulta gens habitual poder visitar dos ecosistemes tan diferents com 
el de la muntanyeta i el dels ullals a escassos metres de distància.
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Flora autòctona
Trobem en aquest entorn, plantes molt característiques 
com la mansega, formant part de les torberes calcàries.

Les plantes que es desenvolupen en aquest ecosistemes 
les podem trobar dins de l’aigua, de forma submergida 
o flotant (vegetació aquàtica), en les ribes, però amb 
les arrels baix l’aigua (semiaquàtiques) o en els marges, 
fora de l’aigua, en sòls humits o entollats (vegetació 
de la ribera).

La seua localització en l’espai es deu a les seues necessitats 
d’aigua i a les adaptacions que han desenvolupat al llarg 
de la seua evolució. Segon el lloc que ocupen, la grandària 
i si viuen o no completament davall l’aigua, les plantes 
aquàtiques es poden classificar com: 

- Heliòfites: Plantes palustres que poden arribar a créixer 
en zones seques (canyis, joncs,...

- Hidròfites: Plantes aquàtiques que necessiten sempre 
aigua. Dins d’aquestes es classifiquen:

· Arrelades amb fulles fora de la superfície (bova, man-
sega...)

· Arrelades amb fulles flotants (nenúfar, plantatge 
d’aigua...)

· Arrelades amb fulles submergides (milfulles d’aigua...)

· Flotants lliures (llentilla d’aigua...)

Un altre aspecte del projecte són les actuacions de 
regeneració de la coberta vegetal, que han suposat la 
repoblació de prop de 7.200 plantons de 15 espècies 
representatives dels hàbitats prioritaris per a la Unió 
Europea. Entre les espècies repoblades s’inclouen, entre 

unes altres, la trencada-
lla o malva d’aigua, i la 
salicària (Lythrum salica-
ria) és una semiaquàtica 
herbàcia de la família de 
les Lytraceae, la man-
siega, el lliri groc, jonc 
comú. A més, s’ha dut a 
terme la plantació d’ar-
bres típics d’ecosistemes 
humits, com salze, oms i 
tamarius.

Entre les espècies vege-
tals destaca per la seua 
peculiaritat Kosteletzkya 
pentacarpa. 

També pot resultar crida-
nera la floració d’espècies 
característiques com el 
lliri groc (Iris pseudacorus) 
o el Narcís de tardor (Nar-
cissus serotinus L.)

Després de la finalització dels treballs de restauració i 
adequació de l’hàbitat, es va començar a treballar en la 
revegetació dels ullals i el seu entorn. Durant els mesos 
de juny a octubre es van realitzar diverses plantacions 
tant a l’ullalet dels Sants com a l’ullal de Baldoví; on 
s’han replantat en total més de 4.850 peus de diferents 
espècies de plantes d’elevat interès.

Tr e n c a d e l l a  ( Ko s t e l e t z k y a 
pentacarpa) S’inclou en el Catàleg 
Valencià d’Espècies de Flora 
Amenaçades amb l’estatus de 
“Vulnerable”.. Les flors, que apareixen 
a l’estiu, són d’un intens color rosat 
amb llargs pistils grocs que sobreïxen 
diversos centímetres del centre.

Lliri groc (Iris pseudacorus)

Salicària (Lythrum salicaria)
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Cal destacar la plantació d’espècies incloses dins del 
Catàleg de flora endèmica rara o amenaçada de la Comunitat 
Valenciana com és la malva d’agua (Kosteletzkya 
pentacarpa), el lligabosc valencià (Lonicera biflora) i la 
tercianària (Scutellaria galericulata), considerades com 
rares en aquest catàleg. Així mateix, s’han replantat 
espècies com la ginestola (Genista tinctoria), planta 
antigament cultivada i posteriorment assilvestrada que 
en l’actualitat és molt rara i en alguns llocs està en risc 
de desaparició.

Des de la publicació en maig de 2009 del “Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenaçada en la 
Comunitat Valenciana”, 

Decret 70/2009, s’amplien els treballs de seguiment, 
cens i recerca de noves poblacions.

També es continua amb els treballs de recol·lecció i 
producció, tant d’espècies en perill d’extinció, com especies 
per formar hàbitats en el cas de zones de nova creació. En 
el CIP de El Palmar treballen en la producció, restauració 
i conservació de la flora aquàtica per actuar a les zones 
dins la Red Natura 2000, al que pertany els ullals.

 Barandilla (Torilis arvensis)

Ranuncle d’aigua 
(Ranunculus trichophyllus Chaix)

Narcís de tardor (Narcissus Serotinus L.)
Únicament coneixem aquesta espècie en la zona per unes 
escasses poblacions, d’indubtable caràcter autòcton, presents 
en les montanyes de Cullera, dels Sants i als ullals.

Sanguinaria (Polygonum salicifolium)
Herba de presència freqüent en els aiguamolls, creixent en els herbassars 
i marges d’arrossars, llacunes i sèquies on sol arrelar dins de l’aigua.

 Mansega (     Cladium mariscus) 

Tercianària (Scutellaria galericulata ) 
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Fauna 
Entre els animals, les aus aquàtiques són les més senzilles 
d’observar i les que amb més freqüència podem reconèixer 
en les zones humides. No obstant això altres especies 
poden passar desapercebudes per viure per davall de 
l’aigua o per tindre un comportament més retret.

L’ Ullal de Baldoví, està dotat d’un observatori per a aus.

Les aus que podem observar són diverses, sent comunes:

Accions de conservació: L’espècie té protecció legal. 
La seua població a la Comunitat Valenciana és objecte 
de seguiment per la Generalitat Valenciana. La protec-
ció i conservació dels aiguamolls i dels cursos fluvials 
garanteix la pervivència de les seues poblacions. Les 
mesures adoptades en la depuració i l’ús racional de 
l’aigua milloren la qualitat de les masses d’aigua con-
tinentals.

A més, s’ha de fer menció de la presència a l’ullal d’un 
gran nombre d’invertebrats aquàtics singulars, com 
el cladòce Moina macrocopus (única localitat de pre-
sència a Espanya), l’Heterotanais oerstedi, un crustaci 
d’origen marí que troba en aquest enclavament una 
de les escasses localitats de presència a Europa, i el 
registre de Camptocercus rectirostris, un quidòrid molt 
poc freqüent, amb la qual cosa li confereix una elevada 
importància biogeogràfica.

En ell podem trobar espècies aquàtiques endèmiques 
com la gambeta (Dugastella valentina) i (Palaemonetes 
zaeriquieyi), el samaruc (València hispanica) . També 
la tortuga d’estany (Emys orbicularis) que ha sigut 
reintroduïda

El samaruc és un xicotet peix (entre els 6 i 8 cm) que 
es caracteritza per tindre la boca dirigida cap amunt 
i unes mandíbules proveïdes de dents que ens indica 
que es tracta d’una espècie carnívora. Els mascles 
poden diferenciar-se de les femelles per presentar les 
vores grogues o ataronjades, mentre que les femelles 
són terroses.

És tracta de una espècie endèmica d’Espanya i consi-
derada en perill d’extinció.

 Collverd (Anas platyrhynchos)

Escabussonet.- La deterioració 
o desaparició dels aiguamolls 
suposa la principal amenaça. 
La pèrdua de la qualitat de 
l’aigua, particularment per 
contaminació, pot afectar-li 
directament o a les espècies 
de les quals s’alimenta. 
Durant l’època de nidificació, 
la dessecació artificial o els 
canvis en els nivells d’inundació, 
particularment en les masses 
d’aigua utilitzades per a 
l’agricultura, pot causar la 
pèrdua de nius o pollets

Cua de jonc (Anas acuta)

Samaruc

Fartet, Peixet de sequiol, 
(Apahanius iberus)
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Entre els rèptils s’assenyala la tortuga d’estany, 
desapareguda fa dècades, la qual ha sigut 
reintroduïda recentment en aquestes llacunes.

Conclusions
Els ullals són brolladors d’aigua dolça i neta el que els 
converteix en una reserva molt important sobretot per 
la presència d’espècies úniques i en perill d’extinció , per 
la qual cosa la conservació i restauració d’aquests llocs 
té un especial interès, ja que la seua desaparició donaria 
lloc a la pèrdua irreversible d’algunes especies.

 Les torberes amb mansega constitueixen un hàbitat 
amb un elevat nombre de plantes i animals, alguns molt 
escassos o en perill d’extinció.

Els Ullals constitueixen una part important del sistema 
hidrològic de l’aiguamoll de l’Albufera. Enclavaments que 
constitueixen vertaders “reserves genètiques” per albergar 
espècies de fauna i flora pràcticament desapareguts en 
aquest parc natural o que es troben en perill d’extinció.

En uns temps on la contaminació ha produït un efecte 
negatiu a l’Albufera, és de gran necessitat preservar 
aquests reductes de biodiversitat i aportament hídric que 
forma hui i sempre part del paisatge suecà.
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Gambeta

Tortuga d’estany

“Els tècnics del Parc 
Natural han estimat 
que l’ullal presenta 
una surgència d’aigua 
al voltant dels 200 
litres per segon, 
amb el que sembla 
garantida l’aportació 
d’aigua suficient per a 
l’adequada recuperació 
de l’hàbitat”.
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Referents històrics
Les falles, com tothom sap, es celebren en honor de San 
Josep, patró dels fusters, que era un gremi molt estés a 
la ciutat de València i a més, la indústria del moble tenia 
una rellevant importància a la regió, quan van començar 
a celebrar-se cap al final del segle XIX.

Segons el Marqués de Cruïlles, esta costum de cremar 
trastos vells va ser iniciada pel gremi de fusters que 
cremaven en la vespra del dia del seu patró, en una foguera 
purificadora, els encenalls i andròmines velles sobrants, 
fent neteja dels tallers abans d’entrar la primavera. Rebent 
este ritual el nom de “cremà”.

D’altra banda, l’origen de la festa, d’acord amb la 
documentació conservada en el Gremi de Fusters, cita 
la construcció de falles en la festivitat religiosa del propi 
dia 19 de març.

Així mateix, existeixen altres autors que intenten trobar 
un origen més antic a la festa, defensant que el culte al 
foc és un ritual de tradició pagana, com ocorre amb altres 
festivitats com a Sant Antón, les fogueres de Sant Joan, 
San Miquel o el Nadal en diversos punts de la geografia 
espanyola, on també es cremen fogueres en la seua vespra. 
Segons aquesta teoria, les Falles són una evolució d’aquest 
arcaic ritual que anuncia l’entrada de la primavera.

Orígens de l’estoreta
Pel que fa a l’estoreta, pareix ser que esta tradició 
es remunta a les darreries del segle XIX i primer terç 
del segle XX.

L’estoreta Velletaa Sueca
«¿Per ahí hi ha una estoreta velleta per a la 
falla de Sant Josep, del tio Pep? ¿Mes que 
siga la tapadora del comú número u?»

Torna la tradició de

Plantà de l’Estoreta Velleta a la 
Plaça de l’Ajuntament de Sueca
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La xicalla era l’autèntica protagonista de la plantà de les 
falles, eren els xiquets i xiquetes els que, d’una manera 
espontània, plantaven els seus monuments en qualsevol 
carrer, cantó, carreró o placeta. És important destacar 
que,  en aquells temps hi havia més falles realitzades per 
la xicalla que pels adults.

La xicalla del barri es dedicava a arreplegar trastos vells, 
casa per casa, cantant la famosa cançoneta:

“ ¿Per ahí hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant 
Josep, del tio Pep? ¿Mes que siga la tapadora del comú 
número u? “

Indubtablement, esta cèlebre “cantinela” , que 
originàriament fou creada per a cridar l’atenció dels 
veïns del barri, es convertiria al llarg  del temps, ni 
més ni menys que, en l’himne de les falles, gràcies 
a la composició del Suecà Mestre Serrano i la lletra 
de Maximilià Thous.

L’estoreta a Sueca
La Junta Local Fallera de Sueca, va fer una ullada al 
passat, i vam decidir tornar la tradició al nostre poble.

Molt bona iniciativa però... Qui realitzaria el nostre 
projecte?.. En qui podien dipositar la nostra confiança 
per a dur-lo endavant?  On plantar-la?

No tardarem massa temps en pensar en la Fundació SASM.  
L’esmentada Fundació, va ser constituïda el 2001, en termes 
generals d’assistència social i amb l’objectiu d’abordar 

Visita de les Falleres Majors 
i Corts a la Fundació SASM , 
per veure els treballs que es 
desenvolupen en l’Estoreta 

Velleta i la seua evolució.

Una de les retolacions del monument, 
per a explicar la festa i tradició.
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l’atenció sócio-sanitària, facilitar la  recuperació i residència 
de totes aquelles persones amb una malaltia mental 
crònica.  Dins dels seus projectes de treball, ja que és un 
centre homologat de formació ocupacional, hi ha un taller 
d’art, on els residents desenvolupen les seues inquietuds 
artístiques, dirigits amb professionalitat pels encarregats 
de l’àrea artística.

Seguidament, vam contactar amb la Fundació, la qual va 
acceptar amb gran entusiasme formar part del projecte 
i dur-lo endavant. 

El grup d’art de la Fundació SASM,  “EmpoderArt”, 
aprofitant mobles vells, que després amb la imaginació 
i coneixements d’Auxi Tomàs, van donar sentit i colorit 
al monument, recuperant així  la tradició de l’estoreta 
velleta. Fonamentalment, el tema del monument va ser 
les festes tradicionals del nostre poble: la Muixeranga de 

Sueca, els tornejants de la Verge de Sales, els cabuts, els 
gegants, els balls tradicionals...

A més, van comptar amb el recolzament de l’Ajuntament de 
Sueca, que ens va permetre i va col·laborar en la “plantà” a 
la mateixa plaça de l’Ajuntament, lloc de privilegi, al centre 
de la ciutat, que es transitat per tots els suecans i on feia 
ja molts anys que no es plantava cap monument faller.

Tot seguit prepararem les retolacions per al monument 
i una especialment amb l’explicació del significat de 
l’estoreta velleta. 

Així doncs ja ho teníem tot a punt!

Implicació de la xicalla
Com s’ha dit abans, la xicalla era la protagonista de l’estoreta, 
i és per este motiu que la JLF va repartir unes tauletes de 
fusta on els representants infantils de les comissions 
falleres de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, van 
dibuixar i pintar els escuts representatius de cada falla, i 
com no la Fallera Major Infantil de Sueca, Andrea Galiana, 
va confeccionar el de la Junta Local Fallera de Sueca.  

El 14 de març de 2019, va tindre lloc la “plantà” de 
l’estoreta.  La JLF va convocar a tots els representants 
infantils, i en un senzill acte van anar dipositant al peu del 
monument els seus escuts, així doncs, totes les comissions 
falleres estaven presents al monument.

Va arribar la nit de Sant Josep i a l’esmentada plaça es 
reuniren molts, moltíssims suecans i suecanes per a poder 
ser testimonis de la “cremà”. Com és tradició, les Falleres 
Majors de Sueca, Zaida Fandos i Andrea Galiana, van 
encendre la traca que va posar fi a l’Estoreta Velleta 2019.

I d’acord amb el caràcter dels valencians i dels fallers, 
que encara estan calentes les brases del monument 
que acabem de cremar, ja estem pensant els següents 
projectes, doncs nosaltres ja estem preparant amb il·lusió 
l’Estoreta Velleta 2020. 

Dolors Ortells Rubio

Visita de les Falleres Majors i Corts a la Fundació SASM , per veure els treballs 
que es desenvolupen en l’Estoreta Velleta i la seua evolució.

Una de les retolacions del monument, 
per a explicar la festa i tradició.
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Plantà de l’Estoreta Velleta a la 
Plaça de l’Ajuntament de Sueca

President de la JLF, alcaldessa de 
Sueca i Regidor de Festes, Falleres 

Majors i Corts, membres de la Fundació 
SASM  amb els màxims Representants 

Infantils de les comissions falleres.
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#FentComboi#FentComboi



Falles 2020SuecaSueca

81

#FentComboi#FentComboi
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S’acabà d’imprimir aquest llibret de la Junta Local Fallera, un 17 de gener de 2020, 
festivitat de Sant Antoni Abad, ermità; Patró de tots els animals domèstics.

1600 - Naix a Madrid, Pedro Calderón de la Barca 
1706 - Naix a Boston (EUA) Benjamin Franklin. 

1903 - Naix el cantant Antonio Machín. 
1929 - Naix la tira còmica de Popeye, el mariner més famós del món. 

1951 - La primera fàbrica de Coca-cola a Espanya.
I el que més ens ha agradat:

1969 - The Beatles llancen al mercat la banda sonora de la seua pel·lícula Yellow Submarine.

Festes de les falles a Sueca, declarades Bé d’Interès Cultural Immaterial
 (BOE 14/01/2016)(DOGV 04/12/2015)

Amb l’emoció dels preparatius per celebrar les falles de 2020,
la nostra festa per excel·lència, ens acomiadem aquest any.

Voldríem donar les gràcies als col·laboradors literaris i fotògrafs,
 per la seua inestimable ajuda, i així continuar difonent la cultura, la tradició

i la festa del nostre poble.

Edita: 
Junta Local Fallera de Sueca

Portada: 
Carles Lledó Grau
“Falles a Cormull” 

Primer premi del concurs de cartells de Falles 2020, de l’Ajuntament de Sueca.

Fotografies:
 Dolors Ortells  i  Lorena Sendra. 

Textos:
Alicia Ferrando, Dolores Ortells i Lorena Sendra.

Es farà lliurament d’exemplars per a que passen a formar part de la Biblioteca Suecana,
de la Biblioteca Joan Fuster i de l’arxiu de la Junta Local Fallera.
Drets exclusius d’aquest llibret, la Junta Local Fallera de Sueca.

Drets dels textos, de dissenys i de fotografies, els autors.
La Junta Local Fallera no s’identifica i no es responsabilitza de les opinions

dels articles i explicacions dels monuments publicats. 
No està permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibret sense permís de l’editor. 
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Facebook: JLF Sueca
Instagram: jlfsueca
Twitter: JLF Sueca
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