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És com sempre un veritable plaer dirigir-me a vosaltres 
per a donar-vos la benvinguda a una setmana fallera 
plena d'activitats, festa, germanor i pólvora. Com 
sempre, el meu primer missatge ha de ser d’agraïment 
als fallers i les falleres de les nostres sis comissions pel 
vostre treball incansable pel bé de la festa, reconeguen 
que sou uns dels dinamitzadors més importants de la 
vida social del nostre poble. Des de fa ja molts anys la 
vida en Benetússer no s’entén sense la vostra aportació. 
És un orgull vore-vos treballar incansablement durant 
tot l'any per a gaudir de les millors festes possibles. 
Hores de dedicació que resteu a les vostres famílies, 
amics o aficions i que els i les que estimem la festa 
fallera tenim l'obligació d'agrair-vos. Per tot això no 
puc més que felicitar-vos i dir-vos GRÀCIES.

Dins de l'agraïment general a tot el món faller vull 
fer una menció especial a la Junta Local Fallera de 
Benetússer. Homes i dones que treballen per què les 
Falles al poble siguen any rere any un èxit i que la 
germanor entre comissions siga un fet pel bé de la festa 
fallera del nostre municipi.

També vull aprofitar esta oportunitat per a felicitar a 
les nostres Falleres Majors de Benetússer per a 2020, 
la senyoreta Alba Gómez i Giménez i la xiqueta Vera 
Díez-Madroñero i Macías. Desitjar-vos que passeu una 
setmana fallera inoblidable i que gaudiu de cada acte, 
de cada minut del vostre regnat perquè segur que ho 
recordareu per sempre. El vostre poble està orgullós 
del treball i la dedicació que esteu ficant en el càrrec.

Per últim, només em queda que desitjar a tot el 
nostre veïnat que gaudisquen de la nostra festa amb 
tota l'energia i passió possible però també amb la 
responsabilitat del respecte a tots i totes. Demostrem 
una vegada més que som un poble de festa però també 
de convivència cívica i respectuosa.

Visquen les Falles de Benetússer.

Eva Sanz i Portero
ALCALDESSA DE BENETÚSSER

Salutació 

Benvolguts
veïns i veïnes de
Benetússer
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Despeses 2019 

CONCEPTE IMPORT

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 395,00 euros
REGALS 130,20 euros
NIT D’ALBAES 900,00 euros
FLORISTERIA 1.122,00 euros
PREMIS COMISSIONS FALLERES 3.690,00 euros
PREVISIONS 769,38 euros
ENTAPISSATS / ESCENARIS 72,60 euros
GASOIL / TRANSPORT 231,61 euros
SONORITZACIONS / MEGAFONIA 1.400,00 euros
BANDES DE MÚSICA 1.400,00 euros
BANDES, PERGAMINS, INSÍGNIES 2.510,75 euros
PIROTÈCNIA 1.815,00 euros
APORTACIÓ VESTITS FFMM BENETÚSSER 300,00 euros
SOPAR DE GALA FALLER 450,00 euros
TOTAL 15.186 euros
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Veïns i veines del poble de Benetusser.

Un any més ja está quasi tot apunt per a l' arribada de la nostra 
benvolguda festa, les Falles.
Els artistes ja están ultimant detalls dels seus monuments, els 
músics afinant els seus instruments, els pirotecnics ho tenen tot 
preparat per a fer tronar una ciutat sansera, els floristes preparen 
amb orgull els rams que vestirán a la nostra Xeperudeta i els 
fallers estem desijant gaudir del nostres dies, gaudir-los sense 
oblidar la germanor no sols entre fallers si no també amb el 
veïnat.
Aquest any tinc el privilegi de dirigirme a vosatros com a fallera 
major, un somni fet realitat,que em permeteix representar a tots 
els benetussins allà per on vaig sempre amb la companyia de 
Vera, les nostres corts d'honor i cadasqun dels components de la 
nostra Junta Local.

Les falles també son esforç i aixó bé ho saben les sis comisions 
que te Benetusser
Falla Juventut
Falla Plaça de Lepanto
Falla Barri de l'Estacio
Falla Literato Azorin mestra Rosario Iroil
Falla Doctor Vicente Navarro i Soler
Falla El Rajolar
Gracies per l'esforç que feu any rere any per a que les falles i 
sobretot la setmana fallera cada vegada siga millor, gracies per la 
germanor que es respira al nostre poble i gracies perque vosatros 
sou part indispensable de que la nostra festa siga Patrimoni 
Inmaterial de la Humanitat.
Veïns, veines, fallers i falleres.. ja estem a la recta final, les Falles 
2020 ja están tocant a la porta.
Gaudiu d'esta festa que tenim el privilegi de tindre. Respecte per 
als que ens agrada i respecte per als que no.
Vos convide als veins, fallers i forasters a viure aquestos dies amb 
intensitat,  a ballar en cada orquesta i discomobil i a visitar cada 
casal i monument.

Benetusser   Ja estem en Falles!

FA L L E R A  M AJOR

Alba G ómez i Giménez
!
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Benvolguts fallers, amics i veïns.

Sempre he volgut representar al meu poble com 
a Fallera Major Infantil, per a mi és tot un honor.

Com cada any, en arribar març, el nostre poble 
s'inunda de tots els colors del món. Podem 
trobar color a tots els llocs, als florejats vestits de 
les nostres falleres, als castells de focs artificials 
que il·luminen les nits de falles i, com no, als 
monuments que envaeixen els nostres carrers.

L'única cosa dolenta és que després d'això, tot el 
que veges et semblarà en blanc i negre.

És la màgia de les falles, la nostra particular 
forma de rebre la primavera, en sembla sentir 
ja el soroll de la traca i el perfum de la pólvora.

Però perquè tot açò siga possible és necessari 
dedicar molt d'esforç i treball a la festa fallera. Per 
aquest motiu, vull expressar el meu més sincer 
agraïment a tots, perquè units tots els fallers i 
falleres, junt amb la col·laboració i comprensió 
dels veïns i veïnes del nostre poble, la continuïtat 
de la nostra festa està garantida.

Per últim, des d'ací vull animar-vos a tots i 
totes perquè participeu de forma activa en els 
diferents actes programats al llarg d'aquests dies 
en què compartirem moments especials que es 
posaran en valor amb el pas del temps. Espere 
que enguany disfruteu molt de les festes com jo 
espere disfrutar-les.

Finalment, no em queda més que acomiadar-me 
de tots vosaltres, desitjar-vos que passeu unes 
bones festes i que les visqueu amb la màxima 
intensitat.

Amb molt d'afecte, la vostra Fallera Major 
Infantil de Benetússer.

Bones falles!

´

FA L L E R A  M AJOR  I N FA N T I L

Vera Diez-Madroñero i Macias
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Corts d ’Honor

FALLERA MAJOR INFANTIL 

VERA DIEZ-MADROÑERO I MACIAS

CORT D´HONOR DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL 

SOFÍA SÁNCHEZ CASILLAS
ARIADNA MARTIN I JATO

ÚRSULA MARTÍN I GIL
LOLA VILLANUEVA I TOMAS

ROCÍO LUNA GALLARDO I CHAVES



Falles de Benetússer pàg. 13

FALLERA MAJOR 

ALBA GÓMEZ I GIMÉNEZ

CORT D´HONOR DE LA FALLERA MAJOR

PILAR RODRÍGUEZ I RUIZ
ANGELA ESTHER ALIAGA I NOGUES

SARA MARTÍN I GARCÍA
BEGOÑA SOLER I VERGADÁ

RAQUEL MACIAS I GONZÁLEZ
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FA L L E R A  DE  BE N E T ÚS SE R

Junta Local
Presidenta Executiva: 
Eva Ángela Sanz i Portero

Vicepresidente Primer: 
Francisco Morote i Fernández

Vicepresidente Segon: 
Silvio López i Raga

Vicepresidente Tercer y Delegat de xarxes socials: 
Ricardo Torres i Ladrón de Guevara

Secretària: 
Saila Casillas i Jiménez

Vicesecretària: 
Mª Teresa Bermejo i Ruiz

Tresorer: 
Ricardo Giner i Elorza

Delegat JCF: 
Luis Costoya i Díaz

Vicedelegat JCF: 
Carlos Valdes i Juan

Delegat festejos: 
José Antonio Muñoz i Talens

Vicedelegat de festejos:
 Pedro Martínez i Carmona

Delegat de CCHH: 
Joan Martín i García

Dicedelegat CCHH: 
José Ridaura i Serrano
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Nou any faller
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Falla Doctor Vicent 
Navarro i Soler

PRESIDENT
Juan Antonio Soriano i Maldonado 

FALLERA MAJOR
Susana Llamas i Martínez

FALLA GRAN
Lema: Pirates n'hi ha més que rates

Artista: Enrique Cardells 

PRESIDENT INFANTIL
Adrián Company i Cervera 

FALLERA MAJOR INFANTIL
Raquel Company i Cervera

FALLA INFANTIL
Lema: Jocs infantils

Artista: Enrique Cardells
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Falla Rajolar

PRESIDENT
Jose Martín Fajardo Madero-Candelas 

FALLERA MAJOR
Lorena Vilanova i Vila 

FALLA GRAN
Lema: Les belles arts 

Artista Miguel Micó Sanchez

PRESIDENT INFANTIL
Adrián Torres i Martí

FALLERA MAJOR INFANTIL
Laura Almudever i Aldana

FALLA INFANTIL
Lema: Asiática 

Artista Miguel Micó Sanchez
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Falla Literato Azorín 
Mestra Rosario Iroil

FALLERA MAJOR
 Mari Herrera i Martínez 

PRESIDENTA
Eva Millán i Diranzo 

FALLA GRAN
Lema: Eclipsats

Artista: David Sánchez Llongo 

PRESIDENT INFANTIL
Jesús Sanz i Sánchez

FALLERA MAJOR INFANTIL
Clara Pichel i Garcia

FALLA INFANTIL
Lema: Les cuatre estacions

Artista: Andrés Europa
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PRESIDENT
Fernando Esteban i Hergueta

FALLERA MAJOR
Sandra Molina i Manuel

FALLA GRAN 
Lema: A París mon amour 

Artista: Pasky Roda

PRESIDENT INFANTIL
Javier Ontivero i Carrión

FALLERA MAJOR INFANTIL
Sara Cecilia i Pardo

FALLA INFANTIL
Lema: Un futur proper 

Artista: Pasky Roda

Falla Plaça de Lepanto
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PRESIDENT
Ximo Rodríguez i Ruiz

FALLERA MAJOR
Mayte Baixauli i Mendoza 

FALLA GRAN
Lema: Los enemigos de Roma 

Artista: Josué Beitia

PRESIDENT INFANTIL
Joan Rico i Carbonera 

FALLERA MAJOR INFANTIL
Nayala López i Temina

FALLA INFANTIL
Lema: Pausanias 

Artista: Vicent Gomar

Falla Joventut
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Falla Barri L’Estació

PRESIDENT
José Luis Vidal i Copete 

FALLERA MAJOR
Alejandra Rodríguez i Mocholi

FALLA GRAN
Lema: Valent pretendent

Artista: Alvaro Guija Moreno

PRESIDENT INFANTIL
Nacho Faura i Gandia

FALLERA MAJOR INFANTIL
Alba Corchero i Ponce

FALLA INFANTIL
Lema: Tot és vida 

Artista: Ramón Olivares
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DIUMENGE 
23 de Febrer
07.30 h. Despertà conjunta de les sis 
comissions a les Falleres Majors.

12.00 h. Les sis comissions de falles i Junta 
Local es reuniran a la plaça de l'Ajuntament per 
escoltar la Cridà que faran les nostres Falleres 
Majors de Benetússer, Vera i Alba, per donar el 
punt de partida a les Falles 2020. L’acte finalitzarà 
amb una mascletà aèria des de l'Ajuntament a 
càrrec de la Pirotècnia Tamarit
Tot seguit, a les portes del nostre Ajuntament, 
tindrà lloc el tradicional intercanvi de fotos de 
les Falleres Majors de les comissions i les Falleres 
Majors de Benetússer.
I es fara l'entrega dels Bunyols d'Or i brillants 
amb fulles de llorer, les màximes recompenses 
que Junta Central Fallera atorga als fallers que 
porten més de 30 anys treballant per la nostra 
festa. 
Per finalitzar s’inaugurarà de l'Exposició del 
Ninot al pati de l'Ajuntament i s’entregarà el 
llibret de Junta Local Fallera de Benetússer per 
a les Falles del 2020.

DISSABTE 

29 de Febrer
18.00 h.  Cavalcada del Ninot. Totes les 
comissions falleres eixiran al carrer per fer 
gaudir a tots els veïns i veïnes amb les seues 
disfresses i crítiques de la nostra actualitat. 
Marxaran des de la plaça de l'Ajuntament i 
finalitzarà la cercavila al carrer Major.

DIUMENGE
 1  de Març
12.00 h. Festival de paelles a la plaça de 
la Xapa. Les sis comissions cuinaran el plat 
més típic de la nostra gastronomia, tots junts 
en germanor, menjarem i després del dinar 
gaudirem d'una discomòbil.

DIVENDRES 
13  de Març
9.30 h. Les Falleres Majors de Benetússer, 
Vera i Alba, visitaran les escoles i escoletes de 
tota la població que planten monument per vore 
l’art i la passió fallera que tenen els escolars del 
nostre poble.

DIUMENGE 

15  de Març
23.00h. Nit de la Plantà. A esta hora les sis 
comissions estaran ja mans a l’obra preparant 
carrers i monuments. Les Falleres Majors de 
Benetússer, les Corts d’Honor i els components 
de Junta Local Fallera faran un recorregut 
per les diferents demarcacions, per veure la 
plantà de cadascuna i donar suport als fallers 
treballadors, que passaran la nit al carrer 
perquè tot estiga a punt a l’alba.

Programa Oficial 
de Falles

2020
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DILLUNS 

16  de Març
09.00 h. Plantà oficial de totes les falles de 
Benetússer. 

09.30 h. Visita del Jurat. Durant tot el matí, el 
jurat qualificador de falles i carrers engalanats 
visitarà les sis comissions falleres per veure, 
puntuar i després deliberar i atorgar els premis.

19.00 h. A la plaça de l’Església,  lliurament 
de premis. Les sis comissions tornen a reunir-se, 
cadascuna en la seua banda de música, per a rebre 
els premis atorgats per cada activitat realitzada. 
Vesprada de nervis, emocions, il·lusions i moltes 
alegries. Siga faller o no, este acte és molt especial 
per a veure. A continuació, Castell de Focs, a 
càrrec de la Pirotècnia  Tamarit.

23.00h. Nit d Álbaes a les Falleres Majors de 
Benetússer I a cadascuna de les Falleres Majors 
i Presidents de les comissions. 

DIMARTS 
17  de Març
08.00 h. Despertà a la Fallera Major Infantil 
de Benetússer  VERA DÍEZ MADROÑERO I 
MACÍAS. 

11.00 h. Visita oficial de Falles. Les sis 
comissions de falles i la Junta Local Fallera  
aniran en cercavila  visitant  tots els casals. La 
concentració serà al casal de Junta Local.

DIMECRES 

18  de Març
08.00 h. Despertà a la Fallera Major de 
Benetússer  ALBA GÓMEZ I GIMÉNEZ. 

18.00 h. Ofrena de flors a la Mare de Déu dels 
Desemparats.

DIJOUS 

19  de Març
11.30 h. Concentració de totes les comissions 
a la plaça de l'Ajuntament, per anar tots junts en 
passacarrer a celebrar el dia del Nostre Patró.

12.00 h. Solemne Missa en honor a Sant 
Josep a l’Església de Benetússer.

14.00 h.  Mascletà a la plaça de la Xapa a 
càrrec de la Pirotècnia Tamarit, patrocinada 
per l'Ajuntament de Benetússer.

20.00 h. Cremà de la Falla Solidària dels 
Grups.

22.00 h. Cremà oficial de les falles infantils 
de la població. Cinc de les falletes es convertiran 
en cendra baix la mirada dels xiquets i xiquetes 
de les comissions.

23.00 h. Cremà de la Falla infantil 
guanyadora del Primer Premi. La Fallera Major 
Infantil i President Infantil de la comissió que 
haja guanyat el Primer Premi donaran foc al seu 
monument amb l’assistència de la Fallera Major 
Infantil de Benetússer Vera Díez Madroñero 
i Macías com a fi de les Falletes Infantils a 
Benetússer en este 2020.

24.00 h. Cremà oficial de les falles de 
Benetússer. A esta hora donaran fi les Falles per 
a cinc comissions. Les Falleres Majors i President 
faran la cremà dels seus monuments.      

01.00 h. Cremà de la Falla guanyadora del 
Primer Premi. I per finalitzar, la Fallera Major 
i President, de la comissió que haja guanyat 
el premi a la millor falla de Benetússer, i amb 
l’assistència de la Fallera Major de Benetússer 
Alba Gómez i Giménez, donaran foc a la metxa 
que encendrà el monument. Baix la mirada de 
tots els fallers i falleres, i del públic que sempre 
s’acosta a vore cremar el primer premi, donarem 
el punt i final a les Falles del 2020. Foc.... 
cendra.... i a començar amb les Falles del 2021.
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Fent Memòria Falles 2019
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PROTECCIÓ DE DADES
Els participants en la present publicació accepten i donen el seu consentiment perquè les seues imatges i dades personals siguen incorporats a un fitxer 
automatitzat titularitat de l'empresa i tractats amb la finalitat de desenvolupar la present publicació fallera, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 sobre 
protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades.    


