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Les Falles són úniques: una festa que 
involucra milers de valencianes i 
valencians en un exercici de creativitat 
col·lectiva que té la falla com a eix 

vertebrador. Durant uns dies de març, la ciutat 
de València es convertix en el major festival 
d’art urbà per a celebrar l’arribada de la 
primavera. I cada any es repetixen rituals com 
la plantà i la cremà de les seues escultures 
efímeres.

Les Falles tenen també un complex teixit 
associatiu que genera activitats de tota 
classe en què està assegurada la diversió. Els 
espectacles pirotècnics, juntament amb el foc 
vigorós i purificador de la cremà, il·luminen el 
cel. La ciutat de València també es convertix 
en un escenari obert on el visitant pot veure’s 
sorprés en cada racó per les notes de la 
música festiva. El color el posen les teles que 
lluïxen els fallers i les falleres en tots els actes 
oficials rememorant la vestimenta antiga. La 
gastronomia típica completa l’experiència, que 
acaba sent un plaer per als sentits. Tots estos 
són només alguns dels ingredients que fan 
singular esta festa.

De fet, els seus valors creatius i les seues 
pràctiques rituals, que es repetixen cada any 
des de fa dècades, van fer que la festa de les 
Falles fora declarada Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO el 30 de novembre 
de 2016. Et convidem a captar la seua 
essència i a viure moments màgics, atenent 
sempre les recomanacions per a disfrutar 
d’unes festes segures.

Benvinguts a les Falles, una festa que renaix de 
la flama. 
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PROGRAMA
FEBRER
Dissabte 26
21.30 h Cordà a la plaça de l’Ajuntament. 
Organitzada per l’Ajuntament i tiradors de 
Paterna.

Diumenge 27
07.15 h Despertà infantil. Itinerari: carrer de 
la Pau (des de Marqués de Dosaigües), Sant 
Vicent i plaça de l’Ajuntament.

07.30 h Macrodespertà amb trons de bac de 
la pirotècnia Mediterráneo. Itinerari: carrer de 
la Pau, Sant Vicent i plaça de l’Ajuntament. 
Final amb un terratrémol espectacular de la 
pirotècnia Valenciana. A continuació, desdejuni 
per als participants.

12.00 h Entrada de Bandes de Música. 
Itinerari: carrers del General Tovar, Pau, Sant 
Vicent, Sang i plaça de l’Ajuntament.

14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Mediterráneo

19.00 h Crida a les Torres dels Serrans. En 
acabar, castell de la pirotècnia Mediterráneo.

MARÇ
Dimarts 1
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Peñarroja.

Dimecres 2
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Dragón.

Dijous 3
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Pibierzo.
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Divendres 4
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Zaragozana.

Dissabte 5
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Tamarit.

21.00 h Mascletà nocturna. La Saïdia. 
Pirotècnia Caballer FX.

21.00 h Mascletà nocturna. Natzaret. 
Pirotècnia Turís.

21.00 h Mascletà nocturna. Jesús. Pirotècnia 
Mediterráneo.

Diumenge 6
10.00 h Concurs del Cant de l’Estoreta a la 
plaça de l’Arbre. Organitza: Falla Plaça de 
l’Arbre. Patrocina: Junta Central Fallera.

14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Gironina.

17.30 h Cavalcada del Ninot. Itinerari: carrer 
de la Pau, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament, 
Marqués de Sotelo i final al carrer de Xàtiva. 
Tanca la Cavalcada l’entrada de la primera 
peça de la falla municipal, Protegix allò que 
estimes.
En acabar, espectacle de la pirotècnia 
Peñarroja.

Dilluns 7
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Nadal Martí.

Dimarts 8
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Martí.

Dimecres 9
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Crespo.
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Dijous 10
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Valenciana.

Divendres 11
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Tomás.

Dissabte 12
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Mediterráneo.

21.00 h Mascletà nocturna. Camins al Grau. 
Pirotècnia Aitana.

21.00 h Mascletà nocturna. Campanar. 
Pirotècnia Gironina.

21.00 h Mascletà nocturna. Benicalap. 
Pirotècnia Alpujarreña.

Diumenge 13
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Alpujarreña.

Dilluns 14
14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Zarzoso.

17.00 h Clausura de l’Exposició del Ninot 
Infantil al Museu de les Ciències.

17.30 h Lectura del veredicte popular i 
proclamació del ninot indultat infantil de 2022.

17.45 h Recollida dels ninots per les 
comissions.

Dimarts 15
08.00 h Plantà de totes les falles infantils.

14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Ricardo Caballer (Ricasa).

17.00 h Clausura de l’Exposició del Ninot al 
Museu de les Ciències.

17.30 h Lectura del veredicte popular i 
proclamació del ninot indultat de 2022.



Falles VALÈNCIA 2022 7

17.45 h Recollida dels ninots per les 
comissions.

00.00 h L’Albà de les Falles, amb espectacle 
pirotècnic a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Ricardo Caballer (Ricasa).

Dimecres 16
08.00 h Plantà de totes las falles.

14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Turís.

16.30 h Repartiment de premis obtinguts per 
les falles infantils en els diferents concursos. 
Tribuna davant de l’Ajuntament de València.

00.00 h Castell de focs artificials al passeig de 
l’Albereda. Pirotècnia Zarzoso.

Dijous 17
09.30 h Repartiment de premis obtinguts per 
les falles en els diferents concursos. Tribuna 
davant de l’Ajuntament de València.

14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Aitana.

Ofrena de flors a la Mare de Déu dels 
Desemparats 
Itinerari: carrer de la Pau, Lluís Vives, Avellanes, 
Palau, plaça de la Mare de Déu.

15.30 h Russafa B

16.15 h El Pla del Real - Benimaclet

18.00 h El Canyamelar - El Grau - Natzaret

19.00 h La Xerea

19.30 h Rascanya

21.00 h Camins al Grau

22.30 h Russafa A

23.30 h Cases regionals

23.35 h Entitats convidades

23.40 h Falla Enginyer Josep Sirera - Pius IX

23.45 h Comitiva oficial
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23.55 h Fallera major infantil de València i 
la seua cort d’honor, Junta Central Fallera i 
Banda Simfònica Municipal de València 
Itinerari: carrers de Quart i Cavallers.

15.30 h Mislata

16.45 h La Creu Coberta

18.00 h El Pilar - Sant Francesc

19.00 h Patraix

20.15 h La Seu - El Mercat

20.45 h Botànic - La Petxina

21.45 h Quart de Poblet - Xirivella

22.15 h Jesús

01.00 h Castell de focs artificials al Passeig de 
l’Albereda. Pirotècnia Hermanos Caballer.

Divendres 18
10.30 h Homenatge al poeta Maximilià 
Thous, en el seu monument, a l’encreuament 
dels carrers de Sagunt i Maximilià Thous. 
Col·labora: Falla Fra Pere Vives - Bilbao - 
Maximilià Thous.

12.00 h Homenatge al mestre Josep Serrano 
en el seu monument a l’avinguda del Regne de 
València.

14.00 h Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Caballer FX.

Ofrena de flors a la Mare de Déu dels 
Desemparats 
Itinerari: carrer de la Pau, Lluís Vives, Avellanes, 
Palau, plaça de la Mare de Déu

15.30 h Benimàmet - Burjassot - Beniferri

17.15 h La Malva-rosa - El Cabanyal - Beteró

18.30 h Algirós

19.30 h Poblats del Sud

20.30 h Quatre Carreres

22.00 h El Pla del Remei - Gran Via

23.30 h Cases regionals
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23.40 h Entitats convidades

23.50 h Falla Poeta Alberola - Totana

23.55 h Comitiva oficial

00.05 h Fallera major de València i la seua 
cort d’honor, Junta Central Fallera i Banda 
Simfònica Municipal de València 
Itinerari: carrers de Quart i Cavallers

15.30 h La Roqueta - Arrancapins

17.00 h L’Olivereta

18.45 h La Saïdia

20.15 h El Carme

21.00 h Benicalap

22.15 h Campanar

01.30 h Nit del Foc. Castell de focs artificials al 
passeig de l’Albereda. Pirotècnia Valenciana.

Dissabte 19
11.00 h Ofrena de flors a sant Josep davant 
la imatge al seu pont. Col·labora: Falla Doctor 
Olóriz.

12.00 h Missa en honor de sant Josep a la Seu 
de València, oferida per la Junta Central Fallera 
i el Gremi de Fusters.

14.00 h Mascletà a la Plaça de l’Ajuntament. 
Pirotècnia Hermanos Caballer

19.00 h Cavalcada del Foc. Itinerari: des del 
carrer Russafa, pel carrer de Colom fins a la 
plaça de la Porta de la Mar.

20.00 h Cremà de les falles infantils.

20.30 h Cremà de la falla infantil guanyadora 
del primer premi de la secció especial.

21.00 h Cremà de la falla infantil municipal a la 
plaça de l’Ajuntament.

22.00 h Cremà de totes las falles de València.

22.30 h Cremà de la falla guanyadora del 
primer premi de la secció especial.

23.00 h Cremà de la falla municipal a la plaça 
de l’Ajuntament. Pirotècnia Hermanos Caballer.
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FALLA MUNICIPAL 2022
Protegix allò que estimes
Artistes: Alejandro 
Santaeulalia i Antonio Segura 
(Dulk)

Protegix allò que estimes, el famós lema de 
Jacques Cousteau, el primer investigador a 
llançar un SOS planetari per a alertar sobre el 
seu deteriorament, és el títol d’esta falla que ret 
homenatge al compromís que tots nosaltres 
hem d’assumir amb el món que ens envolta.

La falla municipal de 2022 porta públic, artistes 
fallers i creatius a reflexionar sobre nous 
conceptes narratius i visuals que actuen com 
a motor d’innovació social i cultural. Nous 
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elements que busquen dotar de línies de vida 
el monument i la festa. Per això, l’artista faller 
Alejandro Santaeulalia i el artista urbà Antonio 
Segura (Dulk) presenten esta proposta, fidel a 
l’essència crítica, satírica i social de les falles, 
que alhora incorpora al llenguatge de les 
falles nous codis visuals.

Art, cultura, societat i la falla, com a element 
central de la festa, convertixen la plaça de 
l’Ajuntament en una àgora que actua com 
a epicentre de la cultura compromesa amb 
el medi ambient, una crida a l’acció des 
de l’art i la festa. Una falla que naix de la 
utilització de tècniques tradicionals per a la 
seua construcció (la vareta vista recoberta 
de cartó i acabada amb massilles pètries), a 
més de materials com ara molsa, fusta, cotó 
o paper, que aporten una varietat de textures 
i acabats naturals.

Una innovadora escenografia narra una 
tragicomèdia que creix a partir d’una diana, 
que simbolitza el punt de mira en el qual es 
troben tots els personatges de la història. En 
la base, alguns animals ja extints mostren 
curioses morfologies, fets de fusta, herba, tela 
i altres materials orgànics. Formes de vida que 
són part de la nostra història, records de la 
naturalesa.

El següent element és el gel, el qual desapareix 
cada vegada més ràpidament pel calfament 
global. A partir d’ací un imponent os polar es 
desfà com si d’un ciri es tractara, simbolitzant 
la seua desaparició alhora que la flama 
s’apaga. En la part alta trobem una tortuga, 
animal que amb la seua closca protegix 
un arbre que simbolitza l’hàbitat de totes 
les espècies, és l’arbre de la vida. Símbol 
multicultural que representa l’essència de la 
nostra pròpia existència i transmet una gran 
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força i positivisme. Alhora, la tortuga simbolitza 
la mar Mediterrània, essència de la nostra 
cultura i caràcter.

Corona el monument el símbol de la 
vida, el cor, plasmat per una parella de 
picacarrasques, l’un amb vida i l’altre acabat 
en fusta vista, mostrant allò que va ser. És un 
paral·lelisme amb el treball de l’artista faller, 
que esculpix i treballa la fusta per crear una 
obra d’art. En la part més alta un penell i una 
bandera blanca marquen la direcció cap a una 
esperança de treva.

En la part posterior del monument la 
naturalesa es transforma en un món 
industrial que creix de manera desmesurada, 
sense control. Els arbres es confonen amb 
canonades, els animals apareixen en formes 
mecàniques i adopten comportaments 
artificials. Els elements de l’escena estan 
acabats en textures i colors metàl·lics que 
recorden joguets antics de llautó per a 
portar-nos al record.

A més, una aplicació mòbil ens permetrà 
descobrir la falla a través de la realitat 
augmentada, convertir-nos en els animals 
creats per a la falla amb filtres d’Instagram, i 
aprendre més coses sobre l’hàbitat, costums i 
estat de conservació d’algunes de les espècies 
que componen el ric univers de la falla 
municipal.

Enguany, la falla municipal mostra mitjançant la 
creativitat un missatge de conscienciació amb 
el medi ambient, a través d’una festa popular 
tan gran com són les Falles. 
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FALLA MUNICIPAL 
INFANTIL 2022

Saps qui soc també?
José Luis Ceballos i Francisco Sanabria

 
Durant els més de 2.000 anys d’història de 
la ciutat de València hi han viscut milers i 
milers de persones que han anat modelant-la i 
construint-la a través de les diferents èpoques. 
Ha sigut bressol també de grans dones i 
hòmens que han despuntat i han fet la seua 
aportació universal o local, fent avançar amb 
els seus passos els mateixos passos de la 
ciutat.

Hi ha personatges que estan vinculats a la 
història de la ciutat, que han contribuït al seu 
avanç social i històric; altres que, per les seues 
habilitats i dots artístics, ens han posat en 
el mapa mundial per impressionants obres 
plenes de llum, magistrals melodies que tots 
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coneixem o edificis que s’expandixen per tot 
el món, com també altres que avancen en la 
ciència per millorar la vida de tota la humanitat, 
estudiosos, descobridors, cantants, literats i 
poetes que ens lleguen la seua millor expressió 
escrita i universal. Fills nascuts en esta ciutat o 
adoptats amb orgull.

La proposta dels artistes fallers José Luis 
Ceballos i Francisco Sanabria és un recorregut 
per la trajectòria d’este dones i hòmens, que 
ens preguntaran Saps qui soc també? i, que al 
seu torn, ens contestaran amb la seua peculiar 
història, aquella que els va fer ser recordats 
i admirats, totes aquells coses per les quals 
estan en els llibres d’història, les pàgines 
d’internet o la placa d’algun carrer.

A través de diferents plans il·lustrats 
gràficament, enquadrats en grans marcs, i amb 
presència d’edificis representatius, es construïx 
una sèrie de nivells i espais que, com si es 
tractara de diferents escenaris en diferents 
altures, ens presenten aquells personatges 
que, al llarg de la història de la ciutat de 
València, han sigut emblemes en el seu camp. 
Tot este marc gràfic i arquitectònic serà, per 
tant, la ciutat viscuda en si mateixa i en la qual 
actuaran els personatges. La falla es planteja 
així com un llibre obert, atractiu visualment per 
a captar l’atenció de l’espectador més menut 
i convidar-lo a recórrer les seqüències de les 
diferents escenes històriques plantejades.

La falleta municipal de 2022 ens convida a 
reviure experiències, a despertar la nostra 
curiositat pels valencians i les valencianes 
il·lustres, a participar jugant amb les seues 
vivències, perquè ens acompanye en el temps i 
quede com a part del nostre record.
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Fallera Major de València 2022
Carmen Martín Carbonell
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Fallera Major Infantil de València 2022
Nerea López Maestre
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Cort d’Honor
María Albors Calduch
Carla Juliá Fernández
Carla Colprim Martínez

Lucia Payá Ramírez
Sofía Guillot Aleixandre

Marina Ballester Esteban
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Camila Román Pérez
Paloma Eroles Martínez

Eva Alcahuz Martín
Carolina Soriano Alabau

Claudia Mas Galarza
Beatriz Buigues Montoliu
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Cort d’Honor Infantil
Sara Sellés Gutiérrez

Carmen Calduch Sebastiá
Cayetana Santacruz Blasco
Carla Alcocer Mayordomo

Patricia Zurano Cívico
Carmen Giménez Amaro
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Adela García Gimeno
Isabel Esplugues Balaguer

Alba Hurtado Escobar
Daniela Alcoy Damiá
Carla Vicente Alfonso

Valentina Ravello Faubel
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RECOMANACIONS PER A UNES 
FALLES SEGURES

Amb la finalitat d’aconseguir la celebració d’actes 
festius sanitàriament segurs, s’han de seguir les 
normes i recomanacions generals previstes en la 
normativa vigent, tant les mesures i obligacions 
generals per a la ciutadania com les mesures 
i obligacions per a establiments i activitats en 
general, així com aquelles relacionades amb 
activitats específiques, com ara esdeveniments 
i celebracions amb concentració de persones i 
actuacions musicals, o les mesures relatives a 
establiments d’hostaleria i restauració.

L’ús de la masquereta s’ajustarà a allò que 
marque la normativa vigent. Se’n recomana 
l’ús continuat tot i que no siga obligatori, 
especialment quan les circumstàncies ho 
aconsellen. En els casos d’aglomeracions l’ús 
de la masquereta és obligatori.

En desfilades i ofrenes, l’ús de la masquereta 
serà obligatori per al públic que puga assistir-
hi, excepte per a les persones menors de sis 
anys. No s’exigix l’ús de mascaretes a les 
persones participants.

En cercaviles i passacarrers, es recomana l’ús 
de mascareta, tant per a participants com per 
al públic que puga assistir-hi, excepte per a les 
persones menors de sis anys.

En espectacles pirotècnics, balls, actuacions 
professionals de grups musicals o disc-jockey i 
actuacions esporàdiques o amateurs de cant, 
encara que siga a l’aire lliure, s’ha de promoure l’ús 
de la masquereta i assegurar una ventilació suficient.

Tota la informació actualitzada està disponible en 
la pàgina web <https://coronavirus.san.gva.es>.
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