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Nota Informativa núm. 031/2016-17 Data: 24/05/2016         

Tipus: Convocatòries Assemblees presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta assemblea abril 2016 

 
 

  El dimarts 26 d’abril a les 22.02 hores es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària de Presidents de Falla a la Sala Rodrigo del Palau de la Música 
d’acord amb l’orde del dia establit en la convocatòria.  

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior 

  L’acta és aprovada per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe Presidència 

  La presidència dóna la benvinguda als nous assistents en l’assemblea. Fa un 
balanç de tot l’exercici i l’inicia amb dos paraules: gràcies i disculpes. Gràcies a 
tots els presidents per assumir eixa responsabilitat i pel seu treball. Disculpes 
per tot el que no haja eixit bé al llarg de l’any. 

  Comença a fer un recorregut pel més destacat que s’ha realitzat al llarg de 
l’any. El conveni amb el Col·legi d’Economistes per a assessorar les comissions 
falleres. La mediació ha sigut una nova tasca que ha donat els seus fruits. La 
Junta Central Fallera s’ha posat més al servici dels fallers amb les jornades de 
fiscalitat i l’assessorament. S’ha recuperat el certamen literari i afig que cal 
plantejar una possible reforma del sistema dels jurats.  S’ha potenciat les 
relacions amb les juntes locals. S’ha acostat l’Ajuntament als fallers amb la 
possibilitat d’accedir unes 98 comissions falleres al balcó de l’Ajuntament per a 
vore la “mascletà”. Entre les innovacions enumera: el trasllat de l’Exposició del 
Ninot a la Ciutat de les Arts i de les Ciències que ha ajudat a la seua 
dignificació, la tria consensuada amb els agents fallers de l’espectacle de la 
Crida, el consens en l’organització de la cavalcada del Ninot la recepció i 
“plantà” de la falla municipal i la recuperació de la “Nit de l’Alba” a partir de la 
proposta realitzada per la comissió fallera de Na Jordana. 
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 Entre les activitats ha estat important la realització de reunions amb la 
joventut en els casals fallers i la intensificació de l’àrea de comunicació amb la 
potenciació de la presència de Junta Central Fallera en les xarxes socials i la 
renovació del portal web. Les negociacions amb RTVE han fet possible una 
major presència de la festa fallera amb: reportatges, notícies i la retransmissió 
de la “mascletà” fallera del 19 de març o l’acte de la Crida. S’ha creat una nova 
imatge corporativa amb el disseny d’Ibán Ramón. En l’apartat de la promoció 
exterior va ser important el contacte amb la festa de Lancaster (Regne Unit) i 
amb el Burning Man (EUA) a més de la posada en marxa del programa 
“Ambaixadors”. Acaba el balanç agraint tot el treball voluntari i intens de les 
persones  que estan en Junta Central Fallera, de les falleres majors i les seues 
corts i el dels presidents de falla.  

  En l’apartat de l’actualitat fallera esmenta que el 28 d’abril es tanca el termini 
per a portar els censos a Junta Central Fallera. El 29 d’abril serà en l’hemicicle 
l’homenatge i reconeixement als artistes fallers on assistiran els presidents i les 
falleres majors de les comissions implicades amb els seus artistes. La 
preselecció de candidates per a la Cort d’Honor de la Fallera Major es realitzarà 
en el marc de la Fira de juliol els caps de setmana de l’1,2 i 3 de juliol, 8,9 i 10 
de juliol 15,16 i 17 de juliol i 22,23 i 24 de juliol. Les candidatures a la 
preselecció es poden presentar en Junta Central Fallera fins al 31 de maig. El 6 
de juny es farà el sorteig dels dies en els quals cada sector realitzarà la seua 
preselecció a les 19.00 hores a la seu de Junta Central Fallera. S’estan 
preparant unes jornades de formació per a nous directius. La justificació de les 
subvencions es pot realitzar fins al 30 d’abril. En cas de deficiències es podran 
subsanar fins al 30 de maig. És molt important complir els terminis per a no 
endarrerir el pagament de les subvencions. Les subvencions no pagades de 
l’exercici anterior, pel fet que la justificació presentava alguna deficiència, 
s’han tramitat ja per part de la comissió de govern. La subvenció del 
monument faller d’enguany es pagarà a partir de l’altra setmana. Les factures 
per a justificar les subvencions per la utilització de les bandes de música estan 
exemptes d’IVA i les de falles sols seran vàlides si van acompanyades d’una 
transferència bancària. Pel que fa al programa germanor pilot de 20.000 euros 
funcionarà de manera semblant a la línia de subvencions a agrupacions 
musicals. 
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TERCER PUNT: Lectura de la memòria literària i aprovació, si procedix 

   Es presenta la memòria amb el següent text original: 

  “Com és tradicional, una vegada finalitzat l’exercici faller, es passa a 
l’aprovació per part del Ple de Junta Central Fallera i l’Assemblea General 
de presidents de falla esta memòria literària, que pretén resumir aquells 
esdeveniments més reeixents d’un exercici faller que enguany ha vingut 
marcat, en major o menor mesura, pel canvi polític a l’Ajuntament de 
València, per la necessitat d'adaptació fiscal i per la candidatura de les 
Falles a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat. 

  Celebrades les Falles de 2015 sense incidents, en el ple de 21 d’abril es 
disolgué formalment la Junta Central Fallera, que es tornaria a constituir 
en el ple de 19 de maig, amb la salvetat que es composava únicament amb 
els vocals electes, ja que la resta de membres de Junta Central Fallera 
actuaria en funcions fins que es nomenara una nova directiva de Junta 
Central Fallera. La comissió de recursos es va elegir el 26 maig i quedà 
formada pel Sr. Alberto García Iranzo, president falla Salamanca–Comte 
Altea, Sr. Pablo Arribas Buendía, president falla Daroca–Pare Vinyes, Sr. 
Vicente Boluda Crespo, president falla Pizarro–Cirilo Amorós, junt amb dos 
membres de la Delegació d'Incidències i un AssessorJurídic. 

  El 22 d’abril es va fer pública l’elecció de les falles municipals per a 2016; 
la falla gran s’encarregà a Manolo Garcia Carpintería Artística, amb el  lema 
“Falles en el món”; i la infantil a José Luis Ceballos i Francisco Sanabria, 
amb el lema “De barri en barri”. Com és tradicional, el dissabte 25 d’abril, 
en el Complejo Peñasol, es va celebrar el dinar de final d’exercici, en el qual 
tots els companys i els col·laboradors més pròxims de Junta Central Fallera 
vam poder compartir un dia d’oci i relaxació ben merescut després de tot 
l’any treballant de manera desinteressada. 

  En juny, el dia 3, es van lliurar al Museu Faller els ninots indultats, obra 
dels artistes Joan S. Blanch per a la comissió infantil de Na Jordana, i 
Manuel Algarra per a Almirall Cadarso–Comte Altea; així com el retrat que 
ha realitzat el pintor d'Alcoi, José Borrel, a la Fallera Major de València 
2015, Estefanía López Montesinos. El mes de juny també va ser el mes en 
el qual es va celebrar el concurs de fotografia i es presentaren els pasdobles 
dedicats a les Falleres Majors de València, obra d'Isidro Coll i Carlos Valls. 
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  Amb la composició de la nova corporació municipal el 13 de juny, es va 
designar com a nou president de Junta Central Fallera Pere Fuset Tortosa, 
regidor de cultura festiva. En el ple celebrat el 7 de juliol es va nomenar la 
nova junta directiva, composta per: 

Vicepresidenta 1a: Montserrat Catalá Angresola (àrees de Promoció i 
Comunicació) 

Vicepresident 2n: José Manuel Acosta García (àrees de Festejos, Infantil, 
Joventut i Esports) 

Vicepresident 3r: José Luis Torres Rodríguez (àrees de Cultura, Arxiu, 
Censos i Biblioteca) 

Vicepresidenta 4a: Mercedes de la Guía Maciá (àrees de Relacions Publicas i 
Associacions Falleras) 

Vicepresidente 5t: Javier Tejero Zabal (àrea d'Incidències i demarcacions)  

Secretari General: José Martínez Tormo 

  La nova directiva es va posar a treballar ràpidament amb les corresponents 
delegacions mentres al llarg del mes de juliol es celebraven les preseleccions 
a Falleres Majors de València. A setembre es presentaren els  membres  dels 
jurats que havien de triar les 13 xiquetes i xiques que conformarien les Corts 
d'Honor i Falleres Majors de València de 2016: 

Jurat de la Cort d'Honor Infantil i FMIV: 

 María Zamora, monitora infantil i actriu. 

 Carme Juan, actriu i cantant valenciana. 

 Ximo Hernàndez, monitor i animador infantil. 

 Alba Cervera Peris, Fallera Major Infantil de València en 2002, socio-
sanitaria. 

 Elena Muñoz Carrascosa, mestra d'educació musical. 
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Jurat de la Cort d'Honor i FMV: 

-   Hernán Mir Serrano, director de la revista CENDRA-Suc de falles 

- Clara Castelló Lli, periodista. 

- Carles Gámez, llicenciat en Història de l'Art, escriu sobre música, cine i 
tendències, i de les revistes Smoda, Telva i Esquire. 

- Aureli Doménech Bou, Llicenciat en Belles Arts, ha treballat en 
diferents institucions culturals valencianes. 

- Marta Agustín Ferrando, Fallera Major de València 2009, enginyera 
tècnica en disseny industrial. 

  El 26 de setembre, en el Pavelló de la Font de Sant Lluís, es van triar les 
vint-i-sis components de les Corts d'Honor i Falleres Majors de València: 

Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València de 2016: Irene Gil 
Monsoriu (Isaac Peral - Méndez Núñez), Paula López Alcalá (València-Teodor 
Llorente), Marta Gómez Alonso (Ramiro de Maeztu-Humanista Furió), Celia 
Martí Andreu (Visitació-Oriola), Claudia Sapena Latorre (Veneçuela-Agustín 
Salas), Paula Ibáñez Clemente (Regne de València-Sant Valer), Raquel 
Gramaje Delgado (Vilanova de Castelló-Horticultor Galán), Celia Guerras 
González (Indústria–Sants Just i Pastor), Sofía Soler Casas (General Asensio-
Marqués de Solferit), Pilar Cubells Company (Dr. Manuel Candela-Avda. del 
Port), Daria Parras Hernández ( Blanqueries), Amparo Pérez Morales (Mestre 
Gozalbo–comte d’Altea), Alba Viller Ruiz (L'Alguer-enginyer Rafael Janini). 

Cort d'Honor de la Fallera Major de València de 2016: Ainhoa  Rivera 
Tejados (Dr. Peset Aleixandre-Guillem Ferrer), Alicia Moreno Morales (Dr. 
Àlvaro López-Sant Joan de Déu), Paqui Castelló Lerma (mossén Josep 
Cuenca-Pinedo), Begoña Corts Barberá (Espartero-Gran Via Ramón y Cajal), 
Almudena Reig Benavente (Nord-Dr. Zamenhoff), Andrea Frasquet Argüello 
(Exposició-Misser Mascó-Arévalo Baca), Alba Molins Latorre (Antonio Molle-
Gregorio Gea), Emma Martínez Guimerá (Sant Antoni), Pepa Esbri Mateu (la  
Vall de Albaida-la Canal de Navarrés), Iris Alonso Sevilla (Arxiduc Carles–
Xiva), María Bernabeu Doménech (Barraca-Espadà), Beatriz Díaz Minguet 
(Plaça de la Mercé), Tamara Delgado Valdés (Jaume Pérez-Lluís Oliag). 
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  L’assemblea de presidents de 23 de setembre va designar els jurats que 
havien de triar les Falleres Majors de València de 2016, que varen ser: 

Jurat per a la Fallera Major Infantil de València: Roberto Elias Martín 
Mekboub, Toni Segovia Mora, Julián Carabantes Javaloyes, Frasi Cámara 
Olivares i Francisco Torres Lozano. 

Jurat per a la Fallera Major de València: Nico Garcés Casales, Marcos 
Chico Belda, Gloria Martínez Amigó, Fernando Seguí Monleón i Juan Pérez 
Albala. 

  Estos jurats triaren, i així es van nomenar i proclamar el 21 i 22 d’octubre,  
com a Fallera Major Infantil de València Sofía Soler Casas, de la falla General 
Asensio-Marqués de Solferit; i Fallera Major de València Alicia Moreno 
Morales, de la falla Dr. Àlvaro López-Sant Joan de Déu. 

  Posteriorment, els dies 30 i 29 de gener, respectivament, es celebrarien les 
seues exaltacions al Palau de la Música, i actuaren com a mantenidors el 
vicerector de cultura i professor del Departament de Sociologia de la  
Universitat de València Antonio Ariño Villarroya de la Fallera Major de 
València i l’escriptor i guionista Carles Cano Peiró de la Fallera Major Infantil. 

  L’activitat al si de la Junta Central Fallera ha continuat amb la normalitat 
habitual, i destaca la tasca desinteressada de tots els seus membres per dur 
endavant totes les activitats lúdiques, culturals i administratives que es 
desenrotllen al llarg de l’exercici faller, i molt especialment durant els dies de 
Falles. A l’activitat habitual s’ha d’afegir en este exercici la potenciació de 
l’àrea de joventut, que ha estat estudiant possibles activitats per als fallers 
jóvens i que ja s’ha materialitzat en una visita guiada als tallers dels artistes 
fallers i un campionat de lasergame, a més de noves iniciatives que es duran 
a terme. 

  Dins de la delegació d’Incidències i demarcacions, s’ha incorporat l’àrea de 
participació, que pretén reforçar l’activitat de mediació entre interessats en 
alguns dels conflictes que es produeixen al llarg de l’any, així com iniciar 
contactes amb altres col·lectius que estan implicats de manera indirecta amb  
la festa de les Falles. 
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  Com a novetat d’enguany hem de destacar el trasllat de l’Exposició del 
Ninot al Museu de les Ciències Príncep Felip, amb un total de visitants que 
supera els huitanta-dos mil. El trasllat ha permés ubicar l’exposició dins del 
circuit de visites turístiques, ampliar l’espai expositiu i dotar de major 
qualitat en la visita, així com oferir una sèrie d’activitats paralel·les 
englobades dins de la denominació de “L’indult del foc”. 

  En la Cavalcada del Ninot es donà entrada a les primeres peces de la falla 
municipal, acompanyades per una coreografia preparada per a l’ocasió i 
interpretada per fallers i falleres que donaren vistositat i lluïment a la falla i 
que donaren simbòlicament el punt d’eixida a la plantà de 2016. 

  Un objectiu important en este exercici era el de donar difusió a la 
candidatura de la festa de les Falles a patrimoni immaterial de la Humanitat 
de cara a la possible declaració per part de la UNESCO en novembre de 
2016. 

  Per això, junt a la imatge gràfica de les Falles, dissenyada per Ibán Ramón 
en quatre cartells i la seua aplicació, s’ha fet un cartell específic sobre la 
candidatura, que s’ha oferit a les comissions i s’ha reproduït en més de 300 
llibrets de falla de tota la Comunitat Valenciana; a més, el cartell ha estat 
present en l’Exposició del Ninot, en publicacions especialitzades i en 
elements de mobiliari urbà de la ciutat de València. A més, s’han fet xarrades 
per donar a conéixer la importància de la candidatura, tant en la ciutat de 
València com en altres localitats, i alguns actes com la Crida s’han basat en 
la candidatura com a eix conceptual, aconseguint implicar a tota la societat 
valenciana en la voluntat d’aconseguir la declaració #FallesUNESCO. 

  Com a complement de la difusió de la candidatura, el 13 de març es va 
celebrar la Cavalcada del Patrimoni, la qual va unir dos patrimonis de la 
Humanitat (la Llotja i la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí) en 
un recorregut pels carrers de la ciutat en la reivindicació i suport a les Falles 
en la seua candidatura. Igualment, s’han sumat a la iniciativa nombroses 
institucions publiques i privades, que han aprofitat les Falles per a mostrar 
el seu suport a la candidatura. 

  Altres tasques de promoció han dut les Falles a la fira FITUR de turisme, i 
s’han iniciat lligams amb altres festes com el Festival “Light” de Lancaster 
(Regne Unit) i el “BurningMan” de Estats Units, i s’ha treballat conjuntament 
amb la Regidoria de Cultura Festiva, l’Agència Valenciana de Turisme i la 
Fundació Turisme València.  
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Des de la delegació de Promoció també s’ha iniciat enguany el “club 
d’ambaixadors”, amb el qual es pretén implicar els valencians que viuen en 
l’estranger en la promoció de la nostra festa. A més, en este exercici, la 
Generalitat Valenciana ha concedit a la Junta Central Fallera el premi de 
Turisme de la Comunitat Valenciana de promoció i comunicació turística. 

  Des de Junta Central Fallera s’han pres les mesures, en este exercici, per 
informar a les comissions de falla de les obligacions fiscals que han d’atendre 
a partir del canvi legal i, en este sentit, s’han organitzat xarrades sobre 
fiscalitat i s’ha signat un conveni amb el col·legi d’economistes que ajudarà 
en l’assessorament a les comissions. A més, s’han organitzat sessions de 
formació sobre protecció de dades i s’està treballant en l’assessorament en 
eixos temes. 

  En este exercici s’ha canviat la ubicació de l’assemblea de presidents, que 
des del 27 d’octubre es produïx en la Sala Rodrigo del Palau de la Música, i 
s’ha decidit en assemblea de presidents avançar l’horari de la segona 
convocatoria a les 22 hores, per tal de poder compatibilitzar millor amb la 
vida personal. En este exercici també s’ha fet públic el pressupost de Junta 
Central Fallera i l’assemblea de presidents ha pogut triar en què gastar una 
partida económica que, enguany, constava de 20.000 euros i que es va 
destinar a millorar el programa de gestió de censos i la secretaria virtual. 

  En este exercici també es va organitzar de manera individualitzada la copa 
de Nadal que habitualment es realitzava després de l’assemblea de desembre. 
L’assemblea de presidents va aprovar un model de jurats de falla i, el 20 
d’octubre, una classificació que suposava un pressupost econòmic total 
dedicat a les falles de 6.920.500,70 euros (1.579.729,47 euros per a les 
infantils i 5.340.771,23 euros per a les grans). 

  Al llarg d’este exercici hem hagut de lamentar la pèrdua d’alguns dels 
nostres companys. És el cas de Miguel Gil Garnes, qui va ser vicepresident i 
tresorer; Miguel Gadea, de biblioteca-censos; Carlos Torres Peris, company 
de la delegació de festejos, i Vicente Linares, delegat del sector de Rascanya i 
company en festejos. 

  També en este exercici ens han deixat dos antics directius de Junta Central 
Fallera, com van ser el vicepresident Antonio Parrilla Manzanero i el secretari 
general José Manuel Izquierdo Campos. Guardem de tots ells el record i el 
respecte per tot el treball i dedicació que van oferir a la festa. 
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  El treball dels membres de Junta Central Fallera al llarg de tot l’exercici ha 
culminat en unes Falles 2016 que no han tingut incidències significatives i 
de les quals podem sentir-nos orgullosos. Ara toca treballar, sense apenes 
pausa, per unes noves festes i un nou exercici.” 

    Es aprovada per unanimitat la memòria literària. 

 QUART PUNT: Dissolució reglamentària de Junta Central Fallera 

 S’aprova la dissolució de la Junta Central Fallera i s’anuncia la seua 
constitució el mes de maig. 

QUINT PUNT: Precs i preguntes 

 El representant de la comissió fallera núm.258 (general Barroso-Calvo 
Acacio) pregunta si les subvencions que no es justifiquen abans del 30 d’abril 
es cobraran. La presidència indica que s’ha de tractar que no s’arribe a eixe 
punt. Intentaran que no passe. 

  El representant de la comissió núm.325 (Mestre Rodrigo-Av. General 
Avilés) pregunta per la tornada de les fiances per ocupació de via pública per 
juny i setembre. La primera es va tornar però la segona no s’ha fet i no en 
saben el motiu. La presidència contesta que de normal solen tardar una 
miqueta i que s’interessarà per eixe tema per si de cas haguera passat alguna 
cosa. 

  El representant de la comissió núm. 156 (general Pando-Serrano Flores) 
pregunta per les ajudes per a la remodelació de casals i a insonorització. La 
presidència exposa que hi ha una partida reservada per a la insonorització dels 
casals que eixiran en el segon semestre de l’any. També pregunta per la 
possibilitat de modernitzar la creació i el manteniment dels censos des de la 
secretaria virtual. Secretaria contesta que hi ha un projecte on line però que 
encara està en període inicial i que s’aplicarà a poc a poc. 

  El representant de la comissió núm. 102 (F.Pizcueta–Ciril Amorós–
Russafa) exposa no sols com a falla sinó en nom de la seua  agrupació, el 
malestar que hi ha pel desenrotllament de l’acte d’homenatge al mestre 
Serrano. Este començà tard i acaba prompte, ja que la presència de la Fallera 
major es va reduir en temps. Tampoc no va funcionar el tall del trànsit i fins i 
tot va estar atropellat un vianant. Saps que s’han demanat disculpes 
genèriques però vol fer present esta crítica en l’Assemblea. La presidència 
novament reitera les disculpes. 
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  El representant de la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) vol fer balanç, en esta assemblea que tanca l’exercici. Exposa que el 
proper sorteig de jurat de falles no es realitze sense la presència d’un notari o 
que es torne a l’anterior sistema, hi ha falles que continuen sense cobrar la 
subvenció dels carrers il·luminats de 2015 i que la pàgina web de Junta 
Central Fallera es podria millorar. En concret exposa que les notícies de 
l’assemblea de presidents es podrien publicar més prompte i que el canvi de 
color de la pàgina no ha sigut correcte, ja que en compte de taronja hauria 
d’haver estat verd que és el color corporatiu de Junta Central Fallera. També 
afig uns altres temes com el fet que la inclusió dels versos d’Ampar Cabrera en 
el Llibre Faller no era per ser un encàrrec de l’anterior junta directiva sinó 
perquè així ho va aprovar l’Assemblea de Presidents. Considera que la gestió de 
la falla municipal no ha d’estar tutelada per l’administració. Prega que la 
dotació de 20.000 euros que les falles voten en Assemblea es dediquen a 
potenciar la secretaria virtual.  Manifesta que la secretaria virtual ha de 
funcionar millor i que és més important els actes de les comissions que les 
intervencions de les falleres majors en una entrevista de televisió i que no 
condicionen estes a les activitats programades. Pregunta si hi haurà Congrés 
faller. Finalment desitja molta sort als nous presidents, recorda a tots aquells 
que no continuen pel seu treball i ànim als qui continuen. La presidència 
contesta que la realització de la falla municipal no és competència de la Junta 
Central Fallera i que per primera vegada no seran els representants polítics els 
encarregats de triar-les sinó representants qualificats triats per diverses 
entitats, entre elles algunes falleres. La nova web està especialment projectada 
per a ser consultada des dels telèfons mòbils. El problema de la tramitació de 
les subvencions de l’exercici anterior, ja explicat concretament a esta comissió 
en una altra assemblea, està relacionat amb el fet que cal donar a temps les 
justificacions per a no endarrerir la resolució dels expedients. Finalment afig 
que ja es parlarà en el seu moment de la possibilitat de celebrar un Congrés 
faller.   

  El representant de la comissió fallera núm. 175 (barri del Mont de Pietat) 
agraïx la participació de les falles i de la Junta Central Fallera en la campanya 
solidària “monyos rosa”. Ha tingut un gran èxit de participació. S’ha tancat la 
campanya però que es pot continuar col·laborant. Prega als presidents que ho 
comuniquen a les comissions. La presidència agraïx i felicita a la comissió per 
posar en marxa projectes com eixe. 
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  El representant de la comissió fallera núm. 131 (Yecla–Cardenal 
Benlloch) es queixa pel procés tancament de carrers en la setmana fallera. Els 
permisos de l’envelat i de la ubicació de les falles a la seua comissió no 
arribaren. El 7 de març un representant de la comissió es presentà en la 
regidoria. Li digueren que estava denegat però insistint van aconseguir-lo però 
amb la condició que es moveren de lloc les falles. Li sembla vergonyós que no 
se’ls comunique la denegació fins al dia anterior al qual necessitaven el permís. 
La presidència contesta que té raó per a mostrar el seu malestar i que  els 
permisos no sols depenen de la seua regidoria sinó també d’unes altres. Li 
consta que es va fer tot el possible per a buscar una solució a este problema. 

  Seguidament es  va tancar la sessió a les 22.45 hores de la nit. 
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