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Editorial.
Associació Cultural Falla 

Borrull Socors 
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La dada que ni més ni menys que 1.300 milions de persones viuen aproximadament amb 
menys d’1 dòlar al dia ens ho diu tot: el món no està ben repartit, i cal fer alguna cosa per 
canviar-lo. Si no s’actua amb contundència, l’objectiu del Mil·lenni d’acabar amb la fam al 
món i amb la pobresa extrema, proposat per l’Organització de les Nacions Unides, està lluny 
de complir-se. 

La pobresa afecta les persones de maneres diferents segons el grup d’edat, gènere, 
pertinença ètnica, religiosa o ubicació. La xicalla, en particular, són un dels grups més 
vulnerables a la condició de pobresa per la seua dependència física, emocional, econòmica i 
social, com també a la falta d’autonomia de les famílies i de les institucions. 

Hui tenim la tecnologia i la capacitat de produir aliments suficients per a abastar tota la 
humanitat. El problema, però, no es troba tant en la producció com en la distribució dels 
recursos, coneixements i mercats i en l’accés desigual 
a estos. L’objectiu d’erradicar esta pobresa extrema 
passa doncs per millorar en este aspecte, i aconseguir 
un repartiment més just dels recursos i el seu accés. 
Voluntaris, grups, associacions i ONGD fan molt per 
treballar en este aspecte, i tu tens molt a fer. Està en mans 
de totes les persones col·laborar per canviar esta situació 
que tantes persones pateixen.

Al llibret hem seguit les 10 recomanacions per l’ús d’un 
llenguatge senzill, clar, entenedor i igualitari en valencià 
que ens ha oferit un ventall de possibilitats per a evitar 
el masculí genèric i defugir solucions que puguen resultar 
pesades o repetitives.
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Un llibret, una manifestació literària que no té altre objecte que 
l’explicació i relació de la falla. Missió de documentar la crítica 
triada per l’exercici i testimoni de l’art efímer que plantem al 
carrer, això és un llibret. 

I, a nosaltres, a la falla Borrull Socors, ens agrada a més, 
aportar a la festa, aportar contingut cultural a eixa crítica, 
aportar valors amb els testimonis dels col·laboradors. Dit d’una 
altra forma, “cous o enriqueixes” (com deien els anuncis de fa 
unes dècades). Nosaltres enriquim l’explicació i relació de la 

falla amb contingut cultural digne de les millors editorials (encara que estiga mal dir-ho de 
nosaltres mateixa) 

Enguany que fem noranta-nou anys parlem de sensibilitats, de diferents formes de tractar 
una temàtica, una notícia, la vida. I el lema de la falla, #Jesuis100sible, en francés 
intencionadament per evidenciar que el tractament d’un esdeveniment com ara un atemptat 
a Paris #JesuisParis no es tracta el mateix que un atemptat a l’Àfrica. 

Per tot això, hem volgut donar veu a diferents ONG’s que treballen arreu del món i, a altres 
que ho fan a la nostra ciutat, amb el denominador comú de la seua sensibilitat per les 
persones. Així els testimonis dels amics i de les amigues que vingueren a parlar en directe al 
nostre Club de les Històries es mesclen amb les diferents col·laboracions que ens han enviat 
perquè tenen un compromís amb la societat i este llibret serveix d’aparador. 
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Gràcies de nou per deixar-nos, en primer lloc plantar una falla, poder criticar el que ens 
agradaria canviar, ocupar el carrer per traure una manifestació artística. I en segon lloc 
gràcies per deixar-nos expressar en estes lletres i, per últim, gràcies per llegir-lo.

Com cada any, en la falla i en el llibret ens fem ressò de l’actualitat i alcem la veu criticant 
el que volem fer desaparéixer amb el foc del dia de Sant Josep.

Un any més hem celebrat el Club de les Històries perquè unes bones 
persones ens parlarem de la temàtica de l’any. Un dia inoblidable on 
parlaren de #Jesuis100sible des del punt de vista de l’organització 
representada, Metges Del Món, València Acull... Al llarg d’este llibret 
podreu veure este logo dissenyat per Ortifus en aquelles persones que han 
participat en el Club.

Un llibret, el llibret, nostre llibret.
Any rere any estructurem el llibret en funció de la temàtica. Intentem donar-li coherència 
al contingut partint de la crítica de la falla. Un llibret és l’única cosa que ens queda després 
de la cendra. És allò que ens recordarà la falla plantada i cremada perquè volíem fer 
desaparéixer del nostre món les coses roïnes que ens envolten. En este, en el d’enguany, serà 
el maltracte, els menyspreus, la ridiculització cap a les persones. 

El llibret és una de les marques d’identitat d’esta comissió fallera, que lluita per la cultura 
valenciana, tal com marquen els seus estatuts. Així, la llengua del poble valencià i de les 
persones valencianes s’organitza en este llibret per gènere, sense que això determine cap 
discriminació.

El nostre llibret, igual que la falla és una lluita contra la discriminació i les desigualtats. I, 
a més, una crida d’atenció per fer-nos veure que som sensible als problemes #Jesuis100sible. 
Després de veure i viure tantes desigualtats... tu ho sents?
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Saluda.
Pere Fuset i Tortosa,

 President JCF i Regidor de Cultura 
Festiva de l’Ajt de València 
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La Falla Borrull-Socors és una falla amb una trajectòria consolida i dilatada en el temps. 
Nascuda en la dècada dels vint en un dels eixamples del Cap i Casal, concep la festa com una 
manifestació cultural, fruit de l’evolució històrica d’aquella originària festa del veïnat, de 
la sàtira i del foc, però dinàmica, buscant sempre l’adequació als temps com a garantia de 
supervivència.

I com no podia ser d’una altra manera en una comissió amb un emplaçament quasi 
centenari, és conscient de la responsabilitat a l’hora de preservar eixe llegat que, fruit 
d’un pacte col·lectiu, considerem que és el patrimoni faller: la música, la pirotècnia, 
la indumentària valenciana, els llibrets i l’impuls a l’ús del valencià, les relacions 
intergeneracionals als casals, la capacitat cohesionadora d’una festa que des de la diversitat 
unix milers de falleres i fallers... I, sobretot, la falla, l’element d’art efímer, combustible i 
satíric, al qual els fallers i les falleres de Borrull-Socors atorguen un paper fonamental.

Però, més enllà de la preservació d’estos elements, la Falla Borrull-Socors entén la festa de 
les Falles com una potent ferramenta per a millorar el nostre món, per a conscienciar la 
ciutadania en la transcendència d’avançar cap a una sostenibilitat responsable amb un medi 
ambient que plora, de persistir en els constants avanços per la plena igualtat entre homes i 
dones o de treballar per superar les desigualtats entre els pobles i els països.

És això el que —també— fa de les Falles una festa valenciana i universal. Una festa amb 
història i del nostre temps. Una festa amb fam de futur i que no tindrà mai por d’atrevir-se a 
millorar. Una festa que en realitat és molt més que una festa i que com a tal, la Falla Borrull-
Sorcors, s’encarrega cada any de reivindicar.

Bones Falles i feu bondat!
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Saluda.
Cristina Ana Martínez Fernández, 

#JesuisFalleraMajor 2020 
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Cristina, dolça sobirana,
el més notable pintor
tindria la mà insegura,
en copiar d’esta postura
del teu cos encisador.

Tu eres càndida estrela
què per allà on passa brilla

de galtes ben rosades,
alegre, graciosa i bonica.

Eres igual que les flors
de llavis vermells i fins
tens molt grans i oscurs els ulls
graciosos i seductors.

La mirada és penetrant,
de neta neu és ton coll

suaus i sedosos els teus cabells
rostre blanc i delicat.

En conjunt una figura,
tan gentil i tan galana,
que tota tu representes
a la dona valenciana.
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Estimada comissió, família, amics i amigues, sóc Cristina, i encara que molts em conegueu 
i potser en altres ocasions m’heu llegit, hui us salude res menys que com Fallera Major. Vaig 
començar a escoltar aquestes paraules a la meua proclamació, i encara hui, em sonen amb un 
eco especial, perquè signifiquen molt més del que pugueu interpretar en llegir-les o escoltar-
les. 

Borrull Socors és més que una comissió (quasi centenària, per cert), per a mi, és la meua 
família fallera.I és que ser fallera és una forma de vida, una manera de percebre la realitat, 
de voler la teua ciutat, de conéixer la tradició i de viure la festa. I si a això li sumes la 
paraula “major” darrere, es multipliquen les expectatives, les emocions, les experiències, 
però, fins i tot, es multipliquen per infinit els #100iments (i de #100iments, Borrull-Socors 
en sap molt). 

Ser fallera és un sentiment, sempre ho he dit. Perquè soles una fallera (i un faller, clar), sap 
el que és començar a estar més feliç quan acaba febrer, tremolar a una mascletà, crear un 
vincle molt especial amb la seua comissió (i amb el seu polar), i estar trista el 20 de març 
quan baixa al carrer i no hi ha rastre de les falles. Ser fallera també és ser #100sible, però 
no soles la setmana fallera, sinó tot l’any. I d’este tema Borrull Socors enguany també entén 
molt. Borrull Socors és #100sible amb la societat, és #100sible amb el medi ambient, és 
#100sible amb el barri i és #100sible amb la festa, perquè manté l’origen del monument 
faller i el porta al segle XXI. I totes estes peces del puzle fan que ser Fallera Major de 
Borrull-Socors no siga només un repte enguany per a mi, sinó també una responsabilitat i 
sobretot, un orgull que guardaré per sempre. 



19la sensibilitat des de diferents òptiques

He d’agrair a la meua família: la meua mare i el meu pare, a les meues germanes, cosines, 
cosins, bueli, iaia, ties, tios... 

Tot el que han fet per mi, que aquest somni siga realitat és gràcies a ells per estar al peu del 
canyó i no deixar-me mai. A la meua família fallera, perquè per a mi Borrull Socors no seria 
el mateix sense ells, gràcies pels consells i per estar. Als meus amics i amigues per fer-me 
costat aquest any i ser pilar fonamental i a tota la comissió per fer-me sentir tan especial 
com em sent. Els amics d’honor que jo tinc, són com la meua cort. Gràcies. 

Estic segura que #JESUIS100SIBLE va a emocionar, va a impactar, va a conscienciar, va a 
crear vincle i va a obrir les portes de la reflexió cap a l’únic món que hauria d’existir. 

#JESUISFALLERAMAJOR 2020 i com tal, també vull obrir-vos les portes de la meua falla. 
Us convide a vindre amb dues condicions: heu d’obrir la mirada i el cor, i estar receptius, 
perquè tal com m’està passant a mi, allò que aneu a vore i a sentir enguany, és únic, soles 
dura uns quants dies, però es quedarà per a sempre amb vosaltres. Esteu atents. Benvinguts. 

Vos desitge unes falles increïbles, les meues ja fa temps que ho són. 

Visquen les falles, visca Borrull-Socors i visca València. 

#JESUIS100SIBLE, i vosaltres?



20 #Jesuis100sible



21la sensibilitat des de diferents òptiques

Saluda.
Miquel Canella,

 President falla Borrull Socors 
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Benvolguts amics de la falla Borrull-Socors, del barri i dels lectors i lectores d’aquest llibret.
Ara, després de més de 30 anys vivint a l’estranger, i dos anys exercint de faller, per primera 
vegada tinc l’honor de dirigir-me a vosaltres com a president d’aquesta falla quasi centenària.

Un any més ens preparem per a viure els dies grans de la festa fallera, festa que és part del 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que acompanyem amb aquest Llibret. Ara és el 
moment de gaudir de la festa, tots junts amb la nostra representant, la Fallera Major Cristina 
Martínez Fernández. Sense oblidar la dedicació i l’esforç de tots els fallers de la Comissió 
que, com sempre, han treballat fort.

Em vaig alegrar molt quan em vaig assabentar que Cristina Martínez Fernández es 
postulava per a Fallera Major. L’any precedent, durant la preparació i elaboració de les 
parts de l’iceberg ella, sempre estava treballant, sovint ella sola amb la pintura i després 
em va contar que és fallera des que va nàixer (una altra característica de la majoria dels 
components d’aquesta Comissió). Jo pense que s’ha guanyat ser la Fallera Major de Borrull 
Socors i nosaltres podrem gaudir del seu saber fer i intel·ligència. Vaja parella!! Una fallera 
jove i experimentada amb un faller avi novençà…

La meua visió de la Falla Borrull Socors
Per a començar, he de dir que estic molt orgullós de pertànyer a una Comissió, els senyals 
d’identitat de la qual són part de la Declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat la 
diversitat artística, innovació, el respecte al medi ambient, l’estalvi d’energia, sostenibilitat, 
solidaritat, el respecte al veïnatge, l’empenyiment per la igualtat de gènere i molts altres 
intangibles….
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L’ADN de la Comissió
Les activitats de caràcter solidari, denúncia i sensibilització, iniciades lustres arrere es van 
reforçant any rere any com és el cas d’aquest exercici en què ressaltem el contrast entre la 
vida en el Primer i Tercer món incloent els dos mons a València, i que estem presentant 
tant en el Club de les Històries com en les Falles major i infantil amb el lema ´JE SUIS 
100SIBLE¨. Aquestes activitats tenen una àmplia ressonància en les xarxes socials i en la 
premsa, i cada vegada més persones s’interessen per les nostres activitats, la qual cosa ens 
anima a seguir en aquesta línia.

La Comissió promou la diversitat i l’evolució de les falles, dissenyant i plantant falles 
innovadores, i participant i impulsant la Federació de Falles Innovadores i Experimentals, 
amb resultats creixents que esperem que contribuïsquen a engrandir les Falles en general.

La norma de la Comissió és ser respectuosos amb el medi ambient quant a la utilització de 
matèries poc contaminants en la falla i, durant tot l’any, la reutilització i reciclatge de gots 
de plàstic i un altre tipus de materials, i estalvi d’energia mitjançant llums Led.

També desitgem ser respectuosos amb el veïnat del barri procurant que les nostres activitats, 
especialment les que realitzem a l’aire lliure, els incomoden el menys possible i sobretot, 
intentant respectar els seus horaris de descans. En particular en 2.019 hem canviat la 
tradicional revetla de Sant Joan per un tardeo reduint gradualment el volum de la música i 
sorolls.

Principals activitats de la Comissió durant aquest Cicle.
Teatre
En l’àrea de Cultura, cal esmentar que en aquest cicle hem participat en el Concurs de 
Teatre Faller amb tres obres inèdites escrites per l’exvicepresidenta de la falla, Pepa Gómez, 
per les categories de Promoció, Juvenil i Apropòsit de la Presentació, que ja havia començat 
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a dirigir. Viki Garrigues i Lorenzo Ferrer ajudats per Isabel Vizcaino van recollir l’herència 
amb molt bons resultats. El públic va eixir molt content i les obres de Promoció i Juvenil 
van ser nominades. Però el més important és que els elencs d’artistes s’ho van passar molt 
bé durant els mesos que van durar els assajos i les representacions. Ha sigut l’activitat 
amb més participació i de més llarga duració. La meua més cordial felicitació per a tots els 
participants: guionista, directors, actors i personal tècnic.

Llibret
L’edició d’aquest Llibret és una altra herència que Pepa va deixar a Sebas, Tinc ganes de 
veure-ho imprés, encara que jo he sigut, en el seu descàrrec, l’últim a entregar la meua 
col·laboració. Tots ho tindrem a la mà i ho llegirem amb afecte. Moltes gràcies a tots els 
col·laboradors i als anunciants, que sense vosaltres, aquest Llibret no seria possible.

Infantils
Els nostres futurs fallers i falleres han tingut l’oportunitat d’aprendre per si sols sota l’atenta 
mirada de les mares, com viuen els xiquets d’altres llocs del món per a poder comparar 
després amb el que fan ells mateixos. Vaig poder sentir comentaris molt interessants. Les 
eixides en grup, sempre acompanyats, al museu d’Etnogràfic, han donat oportunitat de mirar 
cap al passat. L’any acaba amb les activitats nadalenques i amb visita al circ inclosa. És el 
grup que més activitats diferents ha tingut.

Cadafal
Com en els últims anys, l’artista, tant per al disseny com per a la confecció i muntatge, és 
la Comissió. L’equip d’artistes organitzat per Marina Marín s’encarreguen de tot, i a mi, 
president, la qual cosa més em meravella d’aquesta falla és que només tinc una vaga idea del 
contingut, però sé que al final tindrem una falla experimental. És el que té l’art de hui dia. 
Si és experimental, no sabem el que serà finalment…. Recomane a tots els lectors d’aquest        
 Llibret, que vinguen a veure-la. Segur que els agradarà.
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Nou Casal
Aquest cicle faller el recordarem principalment pel canvi de Casal, que ha tingut lloc en 
tres fases: exploració de locals disponibles i assequibles, negociació i compra mitjançant 
crèdit bancari, i, finalment, sanejament i adaptació del local a les nostres necessitats. A 
partir de la seua inauguració, el nou Casal amb els seus 116,46 metres quadrats, dues portes 
envidrades, tres finestrals amb cristalls de seguretat i tot això amb persianes metàl·liques 
en l’exterior, ens ofereix un local resplendent, molt lluminós i segur. La seua part central, 
ens proporciona 80 m² d’espai polivalent per a les nostres activitats quotidianes. Mentre que 
les zones auxiliars com la cuina, sanitaris i magatzem queden en els buits al voltant de la 
zona d’activitats. Cal destacar l’esforç realitzat per a facilitar l’accés i mobilitat de persones 
discapacitades i la instal·lació d’una condícia addicional per a discapacitats.

El nou Casal, que encara no té nom, ens dóna l’oportunitat de modernitzar l’ambient, oferir 
una obertura a carrer i als veïns del barri. El meu agraïment, en nom de tota la Comissió, 
als Avalistes i Prestadors que han fet possible l’adquisició i reforma del nou local. I als 
components de la Comissió de seguiment de la reforma. Moltíssimes gràcies a tots.
Agraïments
Des d’ací vull felicitar la nostra companya Pepa Gómez per la seua nominació com a 
Vicepresidenta de Cultura, en la Junta Central Fallera; un lloc que engrosseix el seu 
pluriempleismo i que ben segur, exerceix molt bé. Et trobem a faltar. Torna prompte!!
Però no et perdonem haver-nos deixat orfes!!
He d’agrair a Sebas Marín i a Pepo Moreno, fallers experimentats, entregats i disposats 
a treballar per la falla en tot moment, la seua ajuda tècnica i la seua disponibilitat per 
a respondre a les meues preguntes, de faller novençà. Gràcies, Sebas per posar la teua 
llarga experiència en la Secretaria, en el manteniment del Portal Web de la Comissió, de 
la Comunicació interna i externa, del Calendari, coordinació del Club de les Històries, 
per l’organització amb suport del nucli dur del Premi Latorre i d’aquest Llibret, i per 
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substituir-me en els moments necessaris. Gràcies Pepo, i Carlos, per portar l’economia de 
la falla i organitzar els comptes perquè puguem seguir sense esforç l’evolució dels costos 
del nou i antic casal. I gràcies també per encarregar-te de tot el relacionat amb contractes, 
subvencions, pagaments, cobraments i tota la resta.

Gràcies, Ernesto Ferragud, àlies Txuqui, per ser capaç d’escriure en temps rècord, les actes 
de reunió condensant molt ben extenses deliberacions.

Moltes gràcies a Marina Marín per organitzar les activitats de Tardeo i altres menjars 
o sopars, a les que no vaig poder assistir. Gràcies a tu, com a artista, i al teu equip per 
dissenyar i fabricar les Falles infantil i Major.

Moltíssimes gràcies, Cristina Oliva i Marcela per ajudar-nos a mi i a Cristina, la Fallera 
Major, en tot el relacionat amb el protocol. No podia ni imaginar que tenia tant de detall. Se 
us nota l’experiència.
Moltes gràcies a Noelia Matias, a Mari Cruz Garcia, Viki, i a altres participants per haver 
portat un aire fresc en les activitats infantils, en la temàtica dels entreteniments, en les 
eixides, i per obrir les ments dels nostres xics al món real.
Moltes gràcies a les dues persones que cuiden de tots nosaltres en la comissió: Els casalers 
Amparo Garrigues i Manolo Latorre. Visquen les cerveses i els cacaus!! Que no falten!!

Finalment aprofite per a acomiadar-me de tots i totes. A partir de primers d’abril, m’esperen 
altres deures. Ha sigut un gran plaer estar amb vosaltres. Gràcies per acceptar-me com a part 
d’aquesta gran família que sou. No seguiré com a President, però sí com a faller de base, i 
quan torne pense participar en el que s’intervinga, igual que fa un any.

  Una forta abraçada per a tots i uns besos per a vosaltres.
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Sense sostre. 939 persones als barris de 
Ciutat Vella i Extramurs

1.500.000 persones viuen en el llindar 
de la pobresa a València

43.124 majors viuen a soles a la ciutat 
de València.

Dades per la reflexió
Prenent com a fonts d’informació la Xarxa Europea de 
Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social en el seu VIII 
Informe anual de seguiment de l’indicador AROPE (At 
Risk Of Poverty and/or Exclusion) a Espanya i les seues 
comunitats autònomes, que ofereix a la societat espanyola 
una avaluació minuciosa del grau de compliment de 
l’objectiu d’inclusió social especificat en l’Estratègia 
Europea 2020 per al conjunt del territori nacional, 
presentàrem estes dades per treballar amb la comissió infantil a l’hora de fer el nostre 
betlem i, ara les deixem per la reflexió, perquè la sensibilitat també viu a València...

#Jesuis100sible
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Explicació i relació de la falla.
La comissió
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Hi ha un món o hi ha tres? A 
l’univers de les persones només 
hi ha persones, persones sense 
etiquetes, sense classificacions. 
A l’univers dels humans, on 
l’economia i els egos ho inunden 
tot, tenim ciutadans de primera 
o de tercera. Un primer món i un 
tercer món.

Tots recordarem moviments 
impulsats des del primer món 
d’adhesió de desgràcies en este 
primer món, com ara “Je suis 
Paris”, però difícilment ens 
sensibilitzem amb aquelles que 
passen a la resta del món amb 
la mateixa gravetat però sense 
repercussió mediàtica.

Fronts estes actituds, esta falta de 
sensibilitat, no ens queda altra que 
plantar una falla per criticar-nos, 
per conscienciar-nos, per fer-nos 
pensar...

Critiquem els comportaments dels 
humans. Nosaltres volem persones!

Un tercer món, un primer
el d’ací sembla el que fa u

per a dir-nos turu rú
només és veu gran merder.

Ens pensem que som els millors
d’un tercer món inferiors
i no pot ser més coentor

el sentir-se valedor
d’este món que fa tristor.

En nom de la igualtat
que sembla de veritat
la diferència d’Estat
ens marca la realitat.

Un atemptat per Paris,
després vindrà el de l’Haití

com la vesprada al matí
alucina amb el hachis.

Tots enarbolem banderes
en facebook la foto canviem

cal fer el més addient,
però si de l’Àfrica eres

ja no cal implicació
ja no cal entrar en acció

com si d’humans no foren res.
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Secció: 7ena C
Experimentals i innovadores
Lema: #Jesuis100sible
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Des del punt de vista d’una educació 
igualitària, on els valors de la societat 
avançada estan implicats en la formació 
de les persones, no devem consentir 
classificacions de les persones segons la 
seua classe social o lloc de naixement, 
però realment ho consentim?

La conscienciació dels xiquets i de les 
xiquetes, a més del treball didàctic per 
fomentar valors en la formació inicial, 
serà fonamental per trobar persones que 
no consenten les desigualtats i treballen 
per minimitzar-les i extirpar-les de la 
nostra societat, projectant un únic món.

La nostra falla infantil intentarà 
sensibilitzar els xiquets i les xiquetes 
per plantar-se a les desigualtats i 
plantejar escenaris on tots siguem iguals, 
sense fixar-se en el color de la pèl, 
procedència o classe socials. La proposta 
per no consentir un món diferent per a 
cada civilització.

Adoctrinem en la igualtat. Tots i 
totes som iguals, som diferents, sense 
consentir desigualtats...

Podràs entrar a la falla,
jugar a ser d’altre pais
entrar, eixir a fer pis,

però sense pasar de la talla.

Una falla per als xiquets,
exclusiva i participativa,

que manté la mente activa,
podràs entrar a ratets.

Cinc contes dins d’este món
ple de ninots en moviment

tirant del cordell rapidament
i l’escena canviarà de nom.

Un ventall de mil cultures
perquè les generacions futures

no miren color, ni textures
d’un nou món sense atadures.

Aprendre sense adonar-se,
que per ací tenim en excés

i per allí tot un revés
jugar per adentrar-se

en cada història de vida
i en arribar a l’eixida

un futur per enganxar-se.
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Secció: 16ena

Experimentals i innovadores
Lema: #Jesuis100sible #Con100im
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Didàctica dins d’una falla.
L’equip pedagògic
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L’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans ens diu alguna cosa que no 
hauríem d’oblidar mai: 

“Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seua 
residència en el territori d’un Estat. 

Tota persona té dret a eixir de qualsevol país fins 
i tot del propi, i a tornar al seu país”.

Els xiquets i les xiquetes viuen les mateixes realitats que els adults, però des de la seua 
pròpia altura, amb menys paraules i amb menys experiències, ens oblidem d’ells. I quan 
s’emet en televisió (una vegada i una altra) la foto del xiquet sirià Aylan de tres anys, que va 
morir en una platja turca, callem. Callem pensant que els infantils, si l’han vista, no l’han 
entesa o que no tenen per què saber d’estes coses.

Este projecte es basa en la innovació i la experimentació de la festa cultural de València, les
Falles, una festa que té gran repercussió social gràcies als seus cadafals, ja que, com es pot 
veure durant una setmana als carrers de València, la ciutat es plena d’obres de llibertat
d’expressió. No obstant, esta llibertat en forma de figura gegant, no sempre és la més 
innovadora possible, la més ecològica o la més educativa, per això mateixa este projecte té
l’objectiu de, junt a un gran equip, crear un monument infantil on la diversió, 
l’aprenentatge i el respecte al medi ambient siguen d’ara endavant companyes d’equip.

Com hem mencionat abans, este projecte està destinat a la comissió infantil, fallers i falleres
des dels zero als trezte anys, amb l’objectiu d’entendre i assabentar-se de la desigualtat social
que hi ha entre el primer món i el tercer món, i tot això gràcies a l’ajuda de diferents 
metodologies educatives.
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Per què este lema?
Què fem nosaltres per evitar que la desigualtat social 
existisca? Fem alguna cosa gran que realment marque la 
diferència en les nostres vides o en el món? O simplement 
donem diners als pobres que trobem al carrer per tal de 
sentir-nos millor sabent que són diners que ens sobren, 
que a nosaltres no ens suposa un gran esforç?

Nadal, la festa de la família, de l’amor, de l’empatia, tots 
ens fem bones persones de sobte,”quina llàstima els negrets 
de l’Àfrica que en estes dades tan especials no poden estar 
en les seues famílies” I, l’única cosa que fem es enviar-
los regals (materials) i despreocupar-nos. Però aleshores 
on queda l’empatia? On queda la humanitat d’ajudar al 
company, on ha anat a parar el món?

Hauriem de defensar que el futur està en les nostres mans, 
però som nosaltres qui estenem la mà a aquelles que venen 
de nous, i si les nostres mans ja estan brutes, aleshores el 
futur també ho estarà. El futur està en l’escola, el futur 
està en l’educació, el futur està en e la infància, i per això, 
esta falla va destinada a totes les persones innocents que 
senten de veritat, que encara creuen en la humanitat i 
que no han sigut arrastrades per una societat capitalista, 
egoista i centrada en el negoci. Esta falla va destinada a 
totes aquelles persona que senten de cor, als xiquets i a les 
xiquetes (als de veritat i als de l’ànima).
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La falla es basa en un cilindre de 2 metres d’alçària per 
3 metres de diàmetre, la figura està dividida en dos pisos, 
el de d’alt de 0.50 metres i el de baix de 1.5, este últim 
serà l’únic en el que es puga entrar. En el pis de d’alt 
(el més xicotet) es trobaran les principals escenes de la 
falla, escenes de teatre que faran un paper fonamental 
en la reflexió del lema. A més, este espai estarà dividit 
en 6 triangles (al dividir un cilindre en triangles podem 
dir que s’assembla al joc del Trivial Pursuit). Un d’estos 
triangles tindrà l’explicació del teatre, ja que serà l’únic 
que no estiga cobert, els restants tindran les escenes que 
desenvolupen el guió.

Un guinyol dins d’una falla
Al voltant de la falla hi han escenes d’un xicotet conte 
que tenen com a objectiu conscienciar als xiquets i a les 
xiquetes de les desigualtats entre els dos mons. Per tal, 
al voltant de la falla, hi hauran 5 forats en els diferents 
triangles del Trivial Pursuit on s’escenificaran 5 vides de 
5 xiquets o xiquetes diferents on els nostres participants 
hauran de comparar les seues vides amb les dels 
personatges.
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Per a representar estos personatges 
s’utilitzaran les titelles de fusta, on cadascuna 
d’elles representa l’idea del personatge i de 
la seua vida per tal d’arribar d’una manera, 
encara més profunda, a cada participant 
que realitze l’activitat del conte al voltant 
del cilindre, cada escena estarà escrita en 
Braille i representada mitjançant entrepans 
de converses per tal que siga una activitat que 
cride l’atenció i tothom tinga ganes de llegir-ho 
i sobre tot que tothom puga llegir-ho. A més les 
titelles tindran una corda que des de la part de baix es podran moure. 

Al final del recorregut, en el triangle que no hi ha escena (està buit) hauran unes preguntes 
amb codis QR dels diferents xiquets i xiquetes de la falla, per tal que els participants 
puguen contestar les preguntes però també entendre o escoltar altres, com les dels
nostres infantils que han treballat este tema durant l’any. En cada pregunta hi ha un codi 
QR que porta a triar les respostes de cada xiquet o xiqueta, i que per tant cada participant 
puga triar si vol escoltar la resposta d’una xiqueta de 7 o de 12 anys, o si vol de Marieta o de 
Pepet.
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Vull, vull i vull dins d’una pantalla
Basant-nos en el vídeo de YouTube #quieroquieroyquiero, hem 
fet el mateix vídeo amb els infantils de la falla, per tant que la 
gent puga veure que no és únicament una temàtica que tenim 
durant la setmana de falles, sinó un lema que seguim al voltant 
de l’exercici faller i que intentem que els nostres xiquets i 
xiquetes aprenguen al respecte. Per tant, es preguntaran tres 
desitjos a la xicalla, i després de veure el vídeo, es preguntem 
si volen continuar mantenint els seus desitjos tal i com es fa al 
vídeo.
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Mapamundi
Al voltant del cilindre hi ha un mapamundi pintat pels infantils de la falla i que ens 
servirà per a explicar el tema 
de l’explotació infantil, posant 
en un cartell els xiquets i les 
xiquetes que treballen en cada 
empresa de cada continent o 
país, com ara Nike, Adidas...

La idea és que a la taula de 
treball, que posem tots els 
anys, a la zona de tallers, 
hagen dibuixos de cares de 
xiquetes que ells mateixos 
puguen pintar com vullgen 
i a continuació ho peguen 
a la falla. Les instruccions 
estaran al costat de la taula on s’especificarà que per tal de descobrir el país d’explotació 
infantil primer hauran de col·locar-se en un dels continents. La imatge de la dreta és una 
demostració de com seria el cartell explicatiu.

Altres
 Hi haurà un sabater, com la resta d’anys, per deixar 

els calçats a l’entrada.
 Hi haurà un cartell simulant el cartell de Welcome

Refugees però que pose Tot el món és benvingut en
aquesta falla, un poc com a crítica que poques falles
són ja obertes al barri, i que nosaltres amb aquest
tipus de falla intentem que el barri s’involucre,
aprenga i que estime les falles.
Integració versus Inlusió
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Hi haurán diferents activitats que 
les persones amb dicapacitat podran 
realitzar, així com;

- Cartells en Barille per al conte
- Codis QR visual i auditiu
- Conta contes

La participació
Respecte a la participació ho podem 
dividir en dos sectors, la participació dels infantils de la falla i la participació dels xiquets i 
de les xiquetes que vinguen per a jugar en la nostra falla.

Per als infantils de la falla
- Fer una activitat un dia durant l’exercici faller de manera reflexiva construint un
puzzle amb una cara i les parts d’este de diferents colors.
- Contestar les respostes sobre el conte i crear el codis QR.
- Crear un vídeo en relació amb el vídeo #quieroquieroyquiero.
- Pintar el mapamundi al voltant del cilindre.

Participació ciutadana
- Fer un conta contes la setmana fallera amb un llibre dels que hi hagen a la
biblioteca del monument de la falla, per tal d’incentivar que la xicalla els agafen
i per tal de començar a conscienciar amb el tema.
- Pintar i pegar la cara al mapamundi i descobrir el treball infantil que hi ha a cada 
país, ja que al pegar-ho al mapamundi dibuixat al cilindre hi hauran cartells de cada 
continent. Una volta pegat i assabentats d’on l’han pegat podran anar al cartell dels 
països per veure què es el treball infantil i com es desenvolupa al continent que han 
triat.
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- Racó de lectura gràcies a la biblioteca.
- Escoltar els codis QR i llegir el conte a les escenes del voltant del cilindre.
- Vestir-se amb la roba típica de cada país i poder mirar-se al espill i veure fotos de 
xiquets i xiquetes amb la mateixa roba que ells tenen dins de la falla. L’idea és que es 
familiaritzen amb la roba típica de diferents cultures i sobretot que es comparen amb 
les fotografies sent conscients que no son disfresses sinó vestimenta de persones a l’altre 
costat del món, i simplement és que tenen altra cultura.
- Els espills amb les imatges per la mitat, com Ugurgallen. L’idea es posar al voltant de 
la falla un paper amb imatges partides per la meitat per tal que als xiquets que entren 
en la falla puguen posar-se enfront de les fotografies i es comparen amb estos xiquets.
Òbviament seran fotografies aptes per a tots el públics...
- Carta/desig/petició per a una ONG, L’idea principal és que després de veure el 
vídeo de #quieroquieroyquiero fet pels infantils de la falla, que hi haja un missatge 
en la pantalla del vídeo que incite als receptors a escriure un missatge, un desig o 

una petició per a estos xiquets que no han 
tingut la mateixa sort que nosaltres. Amb 
estes propostes hem d’aconseguir que una 
empresa done 1€ per petició i que estos 
diners estiguen destinats a una associació 
que utilitzarà estos donatius per comprar 
material escolar per als xiquetes de l’ONG. 
L’idea és una caixa com la que hi ha a 
la imatge de l’esquerra per tal de veure 
quantes propostes hi ha i motivar a la gent 
amb els diners que es poden aconseguir. 
Al costat de la bústia hi haurà un cartell 
explicatiu de l’empresa i de la ONG 
col·laboradora.
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Metodologia
“Quan un dret no és accessible a totes les persones, és un privilegi per a unes poques. I els 
privilegis ens condueixen a l’enveja, la competència, la frustració i, finalment, a la lluita i a 
les guerres”

Segons Maria Montessori, hem d’educar en valors, hem de fer que els xiquets i les xiquetes 
es converteixen en éssers autònoms tant físicament com psicològicament, creant així 
éssers humans independents, però tot això no es podrà aconseguir mai si no seguim el seu 

desenvolupament, és a dir, si impedim que este porte un 
desenvolupament natural de les seues capacitats.

És este al punt on volem arribar, on l’autonomia forma part 
d’una educació que educa, on tota persona que s’aprope a la 
falla, puga aprendre una cosa nova, però aprendre de veritat, 
és a dir tindre una experiència d’aprenentatge, perquè a la 
fi, és així com aprenem, experimentant.

El mètode Montessori es caracteritza per proveir un ambient preparat: ordenat, estètic, 
simple, real, on cada element té la seua raó de ser en el desenvolupament de la infància.

L’ambient preparat ofereix a la xicalla oportunitats per a comprometre’s en un treball 
interessant, triat lliurement, que propícia prolongats períodes de concentració que no han de 
ser interromputs. La llibertat es desenvolupa dins de límits clars que permet a la infància 
conviure en la xicoteta societat de l’aula.
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Els xiquets i les xiquetes treballen amb materials concrets 
científicament dissenyats, que brinden les claus per a explorar 
el món i per a desenvolupar habilitats cognitives bàsiques. 
Els materials estan dissenyats perquè la infància puga 
reconéixer l’error per si mateix i fer-se responsable del mateix 
aprenentatge.

La persona adulta és una observador i una guia; ajuda i 
estimula la infància en tots els seus esforços. Li permet actuar, 
voler i pensar per si mateix, ajudant a desenvolupar confiança i disciplina interior.

És per tant, que la nostra falla es basa en una metodologia 
tan lliure, on l’educació siga la realitat d’un dret al que 
tothom pot accedir.

Equip pedagògic delprojecte
Carmen Marín, Paco Català i Cristina Martínez
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La biblioteca fallera
A l’entrada de la falla es posarà una biblioteca amb diferents contes de diferents edats on els
xiquets, xiquetes i juvenils podran triar, si volen, un conte per a llegir-ho, per sempre amb 
la condició de tractar-los bé i de deixar-los de nou al seu lloc. Els contes son els següents;

* La isla. Armin Greder. Lóguez. A partir de 10 anys
* Ziba vino en un barco. Liz Lofthouse i Robert Ingpen. Lóguez Ediciones. A partir de 6 
anys
*¡Al furgón! Henri Meunier i Nathalie Choux. Takatuka. De 0 a 3 anys
* El viaje. Francesca Sanna. La pequeña Impedimenta. De 9 a 12 anys
* Migrante. Maxine Trottier i Isabelle Arsenault. Planeta DeAgostini.
* Akim corre. Claude K. Dubois. Lóguez. A partir de 6 anys
* Yo soy Adila. Historia ilustrada de Malala Yousafzai. Ediciones Jaguar i Amnistía
Internacional.  Entre 3 i 6 anys
* Eloísa y los bichos. Jairo Buitrago i Rafael Yockteng. El jinete Azul. A partir de 7 anys
* La llave. Angèle Delaunois i Christine Delezenne. Lóguez. A partir de 6 anys
* La Sirenita. José Ovejero i fotografies de Clemente Bernad. Alkibla. De 12 a 16 anys
* ¡Amigo mio! Open Cultural Cent
El viatge del refugiat explicat i il·lustrat pels nens, és un nou projecte d’Open Cultural Center que té com a objectiu 
sensibilitzar i sensibilitzar el públic respecte a la realitat de milers de refugiats a causa de la guerra que durarà mesos i 
anys, empitjorant cada dia i enganxat en un regal sense solució.
Adbul, Elaf i Amar són, entre d’altres, alguns dels nens del camp de refugiats de Cherso, a la zona nord de Salònica, que
han dibuixat i explicat la seua experiència i que han signat la història de “El meu amic”, un nom utilitzat per Voluntaris 
europeus.
El llibre consisteix en il·lustracions i frases curtes dels infants que expliquen la seua història personal en quatre parts: les 
seues vides a Síria, abans i després de la guerra; el seu viatge a Europa; la seua vida als camps de Grècia i el futur.
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#JeSuisQui?
Francisca M. Hipólito
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Li he donat moltes voltes a aquest article. Escriure sobre la nostra falta de sensibilitat 
respecte a esdeveniments tràgics en l’anomenat Tercer Món semblava fàcil. #JeSuis100sible 
és el lema de la falla de 2020, i de seguida vaig pensar que era senzill llistar i comptar 
algunes tragèdies humanes succeïdes en llocs llunyans, que per aqueixa mateixa raó són 
desconegudes. I vaig recordar el Le Joola, la segona major catàstrofe marítima civil del món 
en temps de pau, que es va afonar el setembre de 2.002 en les costes de Gàmbia i va deixar 
1.863 morts en l’aigua. Només seixanta-tres persones van sobreviure. Va haver-hi víctimes 
d’onze nacionalitats diferents, entre elles, una trentena d’europeus. Ací, la Revista General 
de Marina es va fer ressò i ho va comptar en 2.003. Però no hauràs sentit parlar del Titànic 
africà, a pesar que va morir més gent que en el famós i cinematogràfic vaixell. O el genocidi 
armeni que, perpetrat pels turcs, amics d’occident i mur de contenció de la immigració i dels 
islamistes radicals, és desconegut per la major part dels europeus. Tal vegada la majoria no 
sap ni situar Armènia en el mapa (sic).

Potser no he d’anar tan arrere en el temps 
i puc escriure i sacsar consciències referint-
me als morts al Mediterrani, o als camps 
de refugiats en Lesbos, però hi ha una 
imatge que em ronda recurrent des que vaig 
començar a pensar sobre què escriure, i és el 
poblat de barraques que veig des de la finestra 
de la meua oficina. El paisatge és singular: al 
fons, les grues del port, la silueta d’edificis 
de Natzaret i davant, l’esplanada del PAI del 

Grau, amb les tanques del que va ser el circuit de fórmula 1. En aqueixa escena també es 
veuen en primer terme unes tendes de campanya alineades amb construccions de canyes i 
teles. En aquestes construccions precàries viu gent. Lluny del centre, lluny del nostre trànsit 
habitual, ací, a València, hi ha barraques. 

*L’adverbi sic (del llatí sic, així) s’utilitza en els escrits, generalment entre parèntesis o claudàtors per 
indicar que la paraula o la frase que el precedeixen és literal, encara que pugui semblar incorrecta.
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El meu metge de capçalera, que 
pertany a una xarxa d’ajuda que 
atén la gent sense llar, va ser qui 
em va dir fa temps que a València 
hi ha barraquisme. Em va dir: 
no se’ls veu, però estan. Persones 
desateses que no tenen ni el més 
bàsic per a viure. I en aqueixa 
societat vivim.

A València també hi ha famílies 
que no arriben a fi de mes i acaben 
acudint, pares, mares, xiquetes, 
xiquets, als menjadors solidaris. A 
València hi ha pobresa energètica, 

que a la fi és  pobresa sense més, la pobresa que et fa plantejar-te no encendre la llum ni 
la calefacció perquè has de menjar. A València també hi ha desnonaments; ja no omplin 
portades de periòdics, perquè és més bonica i engrescadora la idea que la crisi ja va passar i 
tots tornem a ser classe mitjana feliç. I tot això ens circumda, està a prop nostre i impregna 
el nostre aire, però preferim no veure’l.

Tornant a l’inici, hi ha reivindicacions que ens 
criden l’atenció i que espontàniament sembla 
que es fan virals i facen la volta al món. Així va 
passar amb #JeSuisCharlie. I passen de les xarxes 
socials a l’acció col·lectiva i es transformen en 
manifestacions multitudinàries a tot el món. 
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Què ens passa? Per què no ens commou ni espontàniament ens mobilitzem pel que és tan 
proper? Per què no exigim una societat justa, on cadascun tinguem els mínims per a viure 
dignament?

#QuiSóc? #JeSuisQui? Llance la pregunta, però no tinc la resposta. Des de cadascun de 
nosaltres tinc la certesa que es pot fer molt, però cal activar el ressort. Desescoltar el discurs 
oficial, no sentir-nos amenaçats, commoure’ns pel sofriment tan pròxim i abraçar al gènere 
humà que queda en la cuneta. La solidaritat, el que és col·lectiu, han de ser valors que ens 
moguen. Denunciar-ho, posar-ho de manifest en una falla és l’exercici cívic que fa aquesta 
comissió. Cremar-ho el 19 de març és una declaració d’intencions. Però no servirà només el 
simbolisme del foc, requerirà la nostra acció.

I així recorde les paraules d’Antonio Gramsci: 

Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. 
Commoveu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. 

Organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força
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Qüestió d’ordre.
Juanjo García
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En un món caòtic, que no funciona precisament amb perfecció, no podia faltar la 
classificació per formes i maneres de viure i morir al nostre planeta. 

És per això, que en compte d’arribar a una normalitat mundial, ens és més fàcil classificar 
per ordre a la humanitat, com si es tractara d’un concurs de falles. 

Un primer món i un tercer món, això si, sense passar per un segon. I així és, ni tan sols per 
un segon però del nostre temps, es parem a pensar en eixe altre món, que sembla és un altre 
planeta, una altra cultura. 

Vull comparar eixe anomenat tercer món, amb un altre món, que no és ni el segon ni el 
primer, és el món faller. 



53la sensibilitat des de diferents òptiques

Té el món faller, que si m’atreviria a classificar-ho con extraterrestre, tenim una sèrie de 
problemes que ens lleva la son i dels que per no arribar a un nivell de depressió com per a 
anar al psiquiatre, tan sols enumeraré alguns. 

*El casal, no està insonoritzat, i pareix que hi ha humitat en un de les parets, això és 
un desastre immens que no podem aguantar. 
*La carpa, resulta que no ens la deixen posar al mateix lloc de l’any passat, és més, ja 
veurem quan donen el permís. 
*Quin desastre més gran, ara va i resulta que a la xiqueta l’alçador no li para bé, ja 
veurem que fem perquè no deslluïsca durant les festes. Així no pot eixir al carrer. 
*Ara va i resulta que tenim una mascletà menys. No si ja veuràs, al remat ens tocarà fer 
palmes en compte de tirar una traca. 
*I de les mides de les falles… que em dius? Ara pareix que es volen rebaixar de 
grandària perquè uns que resulta que es dediquen a fer-les, cosa que no sabia, puguen 
al costat d’altres mides, tirar endavant i continuar treballant oferint el seu art i el seu 
ofici. 

Total, la infelicitat més gran, el cabreig més intens i la indignació més sentida. 

Estos problemes pogueren ser extrapolables a altres com que no ens funciona bé el “wifi”, 
que han tancat el burguer de torn o que no em puc comprar un pantaló vaquer destrossat ple 
de forats. 

A l’anomenat tercer món, resulta que una família per fi, ha trobat un habitatge, prou 
trencada, però que té un sostre amb goteres que així i tot, resulta meravellosa comparada 
amb una caixa de cartó i estan contents i encantats.

L’alegria més immensa la tenen un grup d’aldeans que baix d’un llençol prou desastrat, 
reben atenció mèdica d’uns voluntaris que han aplegat d’eixe primer món. Pe cert, no han 
vist una carpa en tota la seua vida!!
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De sobte, un pantalonet curtet, una samarreta mig trencada o una falda que es nuga amb 
una corda, vist a les persones més elegants del món, que fa uns dies anaven descalços perquè 
no els queda res per culpa d’una guerra i ara amb quatres xancletes simples i roïnes, són les 
persones més felices de la contornada, perquè se senten afortunades. 

Una família, viu atemorida i aterrada, perquè cada dia tenen soroll prop, cada dia hi ha 
coets en forma de bales que volen pels seus caps, que carcasses en forma de canonades, donen 
terribles avisos, que bombetes en forma de mines, es creuen al seu pas. Quant donarien per 
tindre una mascletà de menys, encara que fora un dia. 

Mides, mides i més mides que ningú pren per intentar solucionar tan trista existència, mides 
que estan retallades des del dia que varen nàixer, mides sense mesura per a fer negoci de 
primera a un món destrossat de tercera. Quina alegria més gran que alguna persona en un 
racó del planeta, prenguera alguna mida, encara que siga curta. 

Un tercer món que amb poc, és immensament feliç per un breu moment, comparat amb el 
dia a dia quotidià i un primer món que és trist, enfadat, abatut, deprimit, perquè el seu 
equip va fallar un penal el passat diumenge. 

Em pregunte jo… Quin món és el primer i quin és el tercer? 

Valorem el que tenim, valorem les coses sense 
valor que volem tindre i no tenim, valorem la 
vida que vivim plena d’ofuscaments dins d’un 
mòbil que ens enfronta en Facebook i que no 
ens deixa alçar la vista per a veure el cel i el que 
tenim al nostre voltant. 

És qüestió d’ordre o millor, és qüestió de posar 
ordre?
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Tercermundisme a les Falles del 
segle XXI.

Pere Pau



56 #Jesuis100sible

- Iaio, explica’m una d‘eixes històries teues...

- Va haver-hi una època en que cap home podia representar el món faller...

- Però iaio! Una que siga de veres! 
(Any 2.050?)

#Microconte perquè encara ens contem un altre ben gros, covards i incapaços 
d’escriure una nova plana al llibre de les Falles fent complir la Constitució. 

Extracte del Reglament de la falla aprovat en octubre de 2.018, on es reflecteix l’adaptació al lenguatge 
senzill, clar, entenedor i igualitari en valencià i, com a conseqüència, un reglament del segle XXI.

TÍTOL VI. LES REPRESENTACIONS MAJORS
30. LA REPRESENTACIÓ MAJOR
30.1. La representació Major de la Falla podrà ser qualsevol membre de la comissió inscrit en el cens 
de la falla, sense obligacions econòmiques de cap classe que li puguen implicar l’ostentació d’este càrrec. 
La seua foto presidirà el casal i el parador de la setmana fallera.

31. ELECCIÓ DE LA REPRESENTACIÓ MAJOR
31.1. L’elecció de la representació Major s’efectuarà en una Junta General, en l’ordre del dia de la qual 
figure este punt.
31.2. El termini de presentació de candidatures s’anunciarà en Junta General i es tancarà a l’hora fixada 
d’inici de la Junta d’elecció de la representació Major.
31.3. En cas d’haver-hi més d’una candidatura, accedirà al càrrec la persona, què no hi haja ostentat la 
representació Major, i amb major antiguitat en la Comissió, descomptant els anys de baixa, tant en la secció 
infantil, com la major. En cas que l’antiguitat de les candidatures siga la mateixa serà la que acredite la 
recompensa més alta; i si així i tot persisteix l’empat, es realitzarà un sorteig pur entre les candidatures 
empatades.
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La raó de nàixer.
Georgina Torres (Gio Artcolor)
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Murs invisibles no tan llunyans.
Javier Vilalta (Àmbit)
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Arribes a casa amb un esgotament extrem del 
dia a dia, bé a causa del treball, a les relacions, 
a la família, i ens asseiem directes en el sofà 
amb l’objectiu de desconnectar, persones 
enfadades amb els nostres, no ens adonem 
que en el nostre saló estem envoltats de murs, 
murs reals que ens desconnecten de les habitacions que conformen la casa i dels murs que 
alberguen altres cases, en les quals viuen persones amb realitats similars o no.

Ignorem que esdevé en la vida dels nostres fills/filles, la vida del nostre veïnat, després 
de l’aparença de felicitat de les xarxes socials; Twitter, Facebook, Instagram… àvids de 
tertulians i tertulianes que pensen per nosaltres en funció del color triat com un parxís amb 
l’anhel de menjar-nos uns a altres, però que s’amaga darrere, que se’ns escapa en aquesta 
societat de cerca irreal de responsables…

Ens connectem en la realitat a través de la TV, xarxes socials i les nostres amistats amb les 
quals compartim mateixes realitats o inquietuds, preocupacions quotidianes, normals però…

*Sabies que a l’Estat la taxa més gran de mortalitat és deguda al suïcidi entre els 14 i els 20 
anys?
*Sabies que cada vegada les persones menors acudeixen a les drogues per a evadir-se?
*Sabies que una de les majors xacres és l’addicció als jocs en línia i cases d’apostes?
*Sabies que l’Estat només acull a 1% de persones migrants?
*Sabies que l’Estat és el País de la Unió Europea que es cometen menys delictes i és el país 
de la UE amb menor índex de delictes violents, en canvi és el país de la UE amb major 
nombre de persones preses?
*Sabies que el 90% de les violacions les cometen persones de nacionalitat Europea
(majoritàriament espanyols)?
*Sabies que més del 40% de les persones que estan a la presó tenen algun problema de salut 
mental?
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No ho sabem perquè el nostre dia a dia és 
diferent, perquè consumim el mateix que el 
nostre entorn, no veiem els murs i prejudicis 
que existeixen en la nostra societat, no hem 
de sentir-nos mal per això, sinó prendre 
consciència.

Hem de prendre consciència que aquelles societats que treballen perquè tots i totes tinguen 
les mateixes oportunitats eviten el fracàs d’una part de la societat, que coincideix que és 
aqueixa part de la societat més feble que no té un entorn favorable i acaben suïcidant-se o a 
la presó. Més de 80% de les persones que estan a la presó són pobres, per això la reinserció 
és molt important en la nostra societat, perquè no es tracta de donar oportunitats, es tracta 
de retornar l’espai de creixement que els llevem. Existeixen entitats com l’Associació Àmbit, 
Projecte Home, Iniciatives solidàries que poden acreditar-ho fins i tot la mateixa institució 
penitenciària.

Des d’aquesta columna vos anime a creuar aquests murs i posar-los portes, finestres, gelosies, 
a acostar-nos a les persones mirant als ulls, que no apartem als diferents de les persones 
refugiades, a les persones migrants en definitiva a les persones pobres, perquè en una 
societat capitalista, on la salut mental serà una de les majors problemàtiques del S. XXI 
ningú estem exempts.

www.associacioambit.org
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Des d’Àmbit treballem a les presons de la Comunitat Valenciana acompanyant persones des 
del vincle, mitjançant un alberg i diferents habitatges tutelats i així podem acreditar que 
cap de les persones amb problemes de salut mental que han passat pels nostres recursos han 
reincidit i tornat a presó en els últims sis anys.

Per això us anime a ser conscients dels murs que ens envolten i de les notícies falses* que els
alimenten, només una societat desperta, crítica i compromesa ens convertirà en una societat
democràtica, digna i solidària.

*Maldita.es Periodisme perquè no te la colen

Javier Vilalta és director de l’Associació Àmbit, jurista i vocal de l’oficina autonòmica 
salut mental, patró de la Fundació Maides, mantenidor de la Fallera Major Infantil 
de València 2019 i ex director Festival internacional de Cinema i Drets Humans de 
València.´
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El pin per a Gepeto.
Pere Pau
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Qui es dedica a l’art de fer falles desitja que els seus ninots isquen del taller per a fer el 
seu camí propi. El seu recorregut. Pares i mares de creacions que participen i fan possible 
el festival més gran d’art al carrer que existeix, les Falles. Amb un paral·lelisme majúscul 
amb els éssers humans i el festival que conformen, la vida en societat. Els ninots parlen, 
s’expressen, evolucionen, emocionen, viuen i pateixen les inclemències de l’oratge i el seu 
destí, competeixen, perden i guanyen, es cremen i acaben convertits en cendres. Una vida 
més curta, però plena de perquès, intencions, ironies, crítiques, preciosisme i vessants 
grotesques...

Artistes com persones progenitores han 
de voler deixar volar les seues creacions, 
que sembren i recullen els fruits, que 
aprenguen dels podrits i gaudeixen dels més 
saborosos. Que expliquen el que vulguen i 
que lluiten contra el que altres volen veure 
d’ells, jutgen. I que assumisquen que han 
de cremar-se a soles, com sàpiguen, com 
puguen. Un pare o una mare vol que les 
personetes a les quals han donat vida facen 
camí, tinguen experiències i es puguen 
definir com són i han nascut.
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Si un o una artista no es sentira Gepeto, si no entenguera que el seu Pinotxo té vida pròpia, 
li diríem boig, irracional, malalt, estúpid. Si volguera crear per a empresonar al taller 
les històries, per a capar la ironia i censurar la sàtira, li diríem boig, irracional, malalt, 
estúpid. Si pretenguera controlar el que el seu art sent i fa sentir, limitar-ho en els seus 
perfils i narratives, si no les deixara brillar més i més per ell mateix... Si el o l’artista creara 
peons, negres i blancs, iguals per sempre, sense ànima ni errada, sense particularitats i 
personalitat... No faríem ni parlaríem de falles, hauríem perdut l’essència festiva i cultural i, 
per extensió, posant en perill la identitat com a poble que comporta les Falles.

Els ninots i els cadafals no són de les comissions, per molt que les paguen, ni d’artistes, per 
molt que les creen. Ambdós volen que facen el seu curs, fer-les eixir al carrer, deixar-les 
lluir, que caiguen si fa falta fins a arribar cadascuna a cremar-se amb el seu foc etern. Són 
lliures composicions que demanaven eixir de les mans i prendre forma al cartó, suro o la 
fusta, d’igual forma que els artistes clàssics interpretaven que les escultures demanaven a la 
pedra eixir a crits i cisellades.
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Com els ninots, els humans i les humanes eixim al món, a la societat a la qual pertanyem, 
amb la qual interactuem i ens expressem explicant històries pròpies que es creuen en 
xarxa cultural. El món ens envolta, ens enamora, els parteix l’ànima i el cor, ens jutja i ens 
espenta per a caure i per a tornar a començar una volta darrere l’altra. Naixem d’algú però 
pertanyem a altre: cadascú i cadascuna a si mateix.

No hi ha pin parental possible, que es tradueix en control sobre l’essència i capacitat de cada 
ésser humà per a desenvolupar-se com a persona, sobre el qual ha de ser, sentir, dir, pensar 
i projectar al món. No hi ha llibertat sense respecte per què som i no hi ha respecte si no 
es compren de base que cap persona és propietat d’altra. Som pàgines en blanc, ninots per 
cremar, llibres per escriure, històries per contar. L’adoctrinament és un intent d’enganyar la 
democràcia i la llibertat, de fer creure les persones que no ho són o que ho són en la mesura 
que corresponen a cànons morals i socials construïts, basats en la por. Amb por i des de 
la por es jutja i classifica la gent, els sentiments, els gèneres i les inclinacions naturals de 
qualsevol cosa. Fer febles les persones es converteix en una eina perfecta de manipulació i 
alienació del món, de la gent, de la societat, de les cultures.

Es desperta l’Estellés que hauríem de portar dins: “No ens han parit per a dormir”, ni 
perquè ens adormen, callen, anul·len les capacitats de pensar i sentir. “Ens van parir per 
a vetlar en la llarga nit del poble” i això comporta valentia, genuïnitat i força per a viure, 
per a caure i alçar-se, per a atrevir-se a sentir i mirar-se a l’espill de la veritat pròpia. No 
enganyar-se passa per reconéixer que som poca cosa però no menys ni més que la resta. 
Exactament el mateix. I per eixe motiu tenim dret a tindre les mateixes oportunitats i el 
deure de conèixer totes les realitats. No hi ha major maduresa de consciència social que la 
d’un pare o una mare permetent que els seus fills o filles es llancen a la vida descobrint el 
que són. I entenent que en realitat “no hi ha res per permetre” perquè no està en la seua 
voluntat decidir cap cosa, sinó posar els mitjans perquè les persones que han portat al món 
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es desenvolupen com a persones i no com a éssers sense voluntat pròpia, sinó la d’altre. 
Tindre descendència, en cas contrari, és l’acte més egoista del món, voler una prolongació 
d’una parella o una suposada felicitat o estela d’una forma de viure que potser no és ni la 
millor ni la desitjable. Cap persona és propietat d’altra.

A Borrull Socors no en tenim por a la veritat, a la vida, a l’evolució de la maduresa d’una 
societat, a la igualtat de persones i rols, a sentir i mostrar, a parlar i debatre, a proposar 
temes i descobrir. Hi ha una gran diferència entre educar i adoctrinar, entre donar a 
conéixer i imposar, entre normalitat i llibertat, entre moralitat i consciència. A les nostres 
falles ens preguntem més coses de les que 
donem per certes o bones. Fem a través de 
l’art un camí que pot recórrer cada qui com 
vulga i li porte a les respostes que considere. 
Perquè la qüestió important a cada vida, com 
a la ciència, són les preguntes i no tant les 
respostes. Fer bones preguntes és un art i les 
falles permeten revolucionar els nostres mons 
constantment.

La comissió infantil, la joventut que serà, 
necessita complicitat de les persones que 
miren amb respecte i admiració cada dia, 
de la gent més gran. Necessita persones que 
entenguen que també són persones i que 
tenen opinions de les que poder aprendre i 
inquietuds que es deuen canalitzar.
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A qui parla del pin parental com la solució 
contra l’adoctrinament li pengem el rètol 
de capciós, interessat i manipulador. Perquè 
no hi ha res més alienant que voler conduir 
altres pel camí que imposa la voluntat que 
ningú l’ha demanat. A este pin, no li donem 
pa i li posem punt. Pin, pa, punt en un pim 
pam pum. D’altra manera, es penedirem de 
no haver-li donat els pins que ho mereixen, 
els bons, eixos lluminosos de portar a 
una solapa de forma fictícia, als veritables 

‘gepetos’. Artistes que saben que només són i som portadors d’històries que s’escriuen per 
elles mateixes, ni narradors ni protagonistes del que altres han de llegir.



71la sensibilitat des de diferents òptiques

Sensibilitat, empatia i semblança.
Felipe Acebrón
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SENSIBILITAT: (Capacitat o propensió natural de les persones a emocionar-se davant la 
bellesa i els valors estètics o davant sentiments com l’amor, la tendresa o la “compassió”)

Potser, per això que apareix última la tenim una mica oblidada. Convide a recordar-la quan 
escoltem frases com:

“centenars de persones immigrants assalten la tanca de Melilla”

Ràpidament algunes 
persones líders proposen 
murs mes alts, com si posar 
fre fóra la solució, mentre 
el clam popular entona a 
l’uníson “primer els d’ací”

Reflexiona...
Potser t’has preguntat si 
no pensaren ells el mateix 
quan gastem milers de 
milions d’euros per enviar 
naus a l’espai? O quan 
Europa sencera plora 
desconsolada la pèrdua 
d’una cúpula de fusta?

Propose abraçar l’EMPATIA (Participació afectiva d’una persona en una realitat aliena a 
ella, generalment en els sentiments d’una altra persona) i no oblidar que són SEMBLANTS 
(Que s’assemblen a altres persones o coses). Així, conseqüentment mereixen les mateixes 
oportunitats.



73la sensibilitat des de diferents òptiques

La 100sibilitat d’un nou faller.
Tonino Guitián
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Quantes tribulacions, mare. Jo no sabia que açò de la falla 
era tan complicat: convocatòries, reunions, presentacions, 
dinars, sopars, amics invisibles! Ara comprenc per què 
ixen els fallers i les falleres al carrer els dies de festa amb 
ganes de cremar, de fer explotar tot, de beure’s fins a l’aigua 
dels tests d’alcoholèmia! Encara sort que aquesta falla a 
la qual m’he apuntat, la primera de ma vida i sense cap 
dubte l’ultima perquè cal tindre una vida d’ordre que 
jo no puc mantenir, és una falla que arreplega tot, des de 
cartó a fusta, des de paper a mobles vells o a gent com jo; 
tot perfectament reciclable. Però com va dir Sant Vicent: 
el que fa el que pot i no pot més, no està obligat a més. 
Per eixemple: jo no tinc temps per escriure al llibret de la 

falla, perquè part del meu treball, pel que cobre prou poc, és escriure i no puc fer aquestes 
coses debades perquè em devalue. I a més: que no em dona la gana i prou, ja està bé. I 
atén-me una cosa, que me n’enfot el premi d’enginy i gràcia o si es queda desert el premi 
per contingut, extensió i ús del valencià, que jo el que vull és fartar, beure i torbar-me. 
Però ací em teniu, escrivint malgrat tots els meus enraonaments, amb una pressió social, 
circumstancial, psicològica que segur que hauré d’agafar un nou psiquiatre i nova medicació 
després de passar tot pel diccionari Salt.usu 4.0 de la Generalitat a Internet.

He de ser conseqüent amb els meus actes, i si m’he apuntat a la falla del meu barri és per 
recolzar l’ús de materials reciclables dels nostres carrers per fer-los cremar el dia de Sant 
Josep. No serveix de res queixar-se del poliestirè expandit sense reconèixer la qualitat 
humana que tenen la fusta, el paper i el cartó. Perquè hi ha tan pocs fusters (no és un joc de 
paraules) que dins d’uns anys anirem a comprar la falla a Ikea amb el nom Misslyckanden 
(ala, busqueu el que significa en suec). No vull ser plasta en aquestes festes amb les nostres 
conegudes contradiccions, però la tranquil·litat amb la que els valencians compaginem el 
Patrimoni Immaterial de l´Humanitat amb la Toxicitat Extrema, la Tradició amb el Benefici 
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convenient, i l’esquerra amb la dreta és una lliçó 
de supervivència per altres espècies animals. 
Espècies com la nostra espècie fallera que, segons 
els científics, aguantarien inclús la radiació d’un 
atac nuclear i la qual evolució podria ser seguida 
més avant als diaris, si algú els llegira. Animals 
en bucle, com la marmota del Dia de la marmota, 
fets en un principi de flors i de sucre, de bellesa i 
encant, però enguany més reals que mai per la part 
que ens toca. Que ens estan tocant ja prou les parts 
amb tot allò del gènere, el numere i el que aprenen 
la xicalla a escola, quan el problema és el que no 
aprenen ni a casa seua.

No passa res. Ens hem fet a l’idea de què cap ajuntament, baix qualsevol ideologia ni 
per manu militari, s’atrevisca a prendre’s el respir d’un any sabàtic (de descans, no dels 
mocassins Boomper) per tal de reflexionar si ens convendria revisar quin tipus de materials, 
multiplicats per les més de 800 monuments fallers, es cremen en públic, sense contar els 
explosius. Cap paladí de l’art que ofrena ses victòries gegantines entrarà a debatre el valor 
del tallat del suro blanc. Tot és com una eterna i alegre conga de Jalisco que s’allunya del 
restaurant sense pagar el compte ni donar explicacions. La cosa té gràcia, però com mai 
passa res el millor és allistar-se a les festivitats josefines i gaudir amb la bona gent, que és 
bona especialment d’un en ú.

He passat falles amb Cuchita Lluch, amb Josep Lluís Moreno o amb Laura Grande, la finor 
de la finor intel·lectual, d’una classe social sempre emergent, les he passades a autèntics 
palaus suradiks fallers de l’Albereda o Grabador Esteve, amb amfitrions de luxe, en un 
ambient relaxat i agradable, amb fallers honoraris com Marisa Marín i el seu pentinat 
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bicolor, que són dos ens diferents assemblats, he rebut insígnies de llautó repujat, on pareix 
que tota la ciutat que està darrere el pont de França es crema, una imatge que m’encisa i fa 
viure com reals els meus somnis anti-crematístics reprimits. He sigut, fins i tot, mantenidor 
de falleres infantils a Sueca, sense el vist i plau d’Eugeny Alemán, en resum, la caraba en 
bicicleta, o dit d’altra manera més moderna, Joan Ribó en cotxe oficial.

Però jo preferisc la tranquil·litat de les revetles a la plaça de Sant Sebastià, que és el patró 
catòlic del col·lectiu LGTB, la vida d’un barri que no ha caigut encara en prohibir el comerç 
tradicional, els barets que no són els de Montmartre però a les seues barres i terrasses, a 
més dels de sempre que són imprescindibles, venen els d’Intramurs sempre genials, o els 
meravellosos músics del Conservatori o on pots trobar-te amb la gran Isabel Messeguer o Pol 
Coronado, del món de les arts i el disseny, i fer-te un cafenet amb Kiki de Montparnasse, si 
estiguera viva i haguera nascut al carrer Lepanto.

La nostra festa segueix el seu curs, canviant 
l’efígie de Rita per la de Mónica Oltra, 
recuperant la Nit de l’Albà i fent que el turístic 
soroll petards s’en vaja apagant. N’hi ha bars 
nous, que s’afigen als que fan d’after, de before i 
de meanwhile, hi ha nous veïns que cal conèixer, 
i queden encara a prop de nosaltres les persones 
artesanes de tota la vida que cal protegir perquè 
no ens oblidem del valor que tenen. I si alguna 
cosa representen les falles són els valors. Els 
valors, la convivència, el trellat, l’humor i la 
sindicació social, que representa treballar per 
tots per fer les coses millor a l’any que ve.
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Exili.
Andrea Oliva
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La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana és una associació de 
consumidors de caràcter privat i sense ànim de lucre, que es dedica a la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a persones consumidores 
i usuaries, la representació i defensa dels seus interessos (individuals i 
col·lectius) i el desenvolupament de la seua participació en la vida social.
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Je suis “de poble”.
Hugo Morte (Falla Mocador de 

Sagunt)
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[Sona la música del Club de les històries] 
Gràcies Sebas, gràcies falla Borrull Socors de València, la meua falla 
valenciana, fallers i falleres de Borrull Socors. Se’m sent be?

Jo m’he preparat el llibre per a parlar, [riures] Com veieu no porte res, 
val? Vaig improvisar perquè sincerament en la qualitat de comunicació 
està ahí. Jo he parlat en Fàtima d’una ONG que m’interessa molt, amb 
altra Fàtima que conegut d’altra ONG, per que la meua falla es sensible a 
la vocació social, perquè sabem que hem de vertebrar la societat, com a conjunt de persones 
que s’envolten per fer alguna cosa, cremar falles, però fem alguna cosa més, aportem valor a 
la societat.

Hi ha dues coses que m’agradaria, dos no, unes quantes, indeterminat. Així, les que se me 
ocobrisquen, igual estic un minut, igual estic dos, és que no ho sé, jo vaig intentar enrotllar-
me un poquet per a cobrir l’expedient i quedar bé amb el meu germà Sebas,i eixir el millor 
que puga, però de veres que després de parlar amb vosaltres, és complicat superar el nivell 
que segurament tingueu després. Comence!

Jo vinc a visibilitzar i reivindicar. Visibilitzar les falles de poble, Je suis sensible, je suis 
de poble, el meu hashtag és jo sóc de poble, de Sagunt. I en Sagunt també plantem falles 
i fem mogudes socials, i molen molt, molen moltíssimes. No sols a Sagunt és que en tot el 
territori valencià hi ha falles que molen molt, perquè la part social cada vegada està més 
intrínseca dins de la societat, de les persones, és una necessitat i, perquè som de poble, 
perquè reivindiquem, perquè ací a València feu moltes coses, que estan “xules”, però a 
escala comparativa, primer mon, mon de fora, a nivell faller, vaig a fer eixa analogia, perquè 
soc faller i he de parlar de falles.
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En Sagunt… Bo ací a València hi ha deu falles d’especial, que hui en dia la grandària ja no 
importa, perquè hi ha mides, hi ha mesures, aleshores l’avantatge comparatiu i competitiu 
ja no existeix a València, al teatre guanya una falla de fóra, i el que és playbacks també. Si 
el que és monument, que és l’eix vertebrador, el que motiva tot, ja a València a soles són deu 
falles i cada vegada la grandària importa menys. Hauríem de mirar fora de València i buscar 
falles que fan societat civil, que fan solidaritat, però solidaritat en majúscules, no com fan 
algunes que diuen que han col·laborat amb Caritas, que segur que està per ací o, en el 
banc d’aliments i l’hem donat, no, no, no i ens alcem i ens tirem a terra i anem en primera 
persona i vos conte alguns exemples.

La meua falla, des de fa tres anys, sempre hem sigut solidàries, però per vocació. Parlava amb 
Fàtima, que ara vos explicarà ella i m’ha encantat el seu missatge, ella treballa una ONG 
molt “guai” que treballa en persones, en persones i ja està, sense etiquetes, sense res més, i 
eixa passió és el que han vist en la meua falla. La meua dona porta la part de solidaritat i jo 
estic de coordinador de tota la part social i cultural. Comente tres exemples;

El primer fa tres anys col·laborarem en una ONG, Burkina Faso escolaritzant a infant (la 
xicalla) i programes inclusius amb la dona. Perquè allí la dona, malauradament està prou… 
no tinc la paraula, no està valorada. A través de la seua presidenta de Llanos intentarem 
fer una subhasta d’il·lustracions, que després publicarem al llibret. Final de la recorreguda 
recaptarem 1.600 € que donarem íntegrament. Després ens envia fotos de el que s’havia 
destinat i era brutal el que es pot fer en 1.600 € en Burkina Faso.
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L’any passat, molt sensibilitzat també amb la dona, perquè som molt feministes, és que la 
marca Mocador és prou ampla, feministes, ecologistes, mig sostenible, cultural, som falla, 
una falla més. Però com este exemple, fora de València, primer món, pareix que l’elit del 
món faller, no, l’elit està fora, per compromís, no vull fer propaganda, per compromís amb 
les persones.

Buscant el segon exemple, dedicarem tot l’any, vertebràvem amb un tema, la música, 
la música tradicional valenciana, volíem visibilitzar als músics, a la nostra música, les 
nostres arrels, la nostra cultura popular, la nostra música, cant d’estil, tabal i dolçaina i 
organitzarem un concert benèfic, amb entrada única de 2 €, vora 2.000 € de recaptació 
per Amigas supervivientes”, dones que han patit maltractament i, no res, ens enviarem dues 
fotos d’on destinaren la recaptació. La qüestió que feren uns tallers per ajudar a superar els 
casos més dolents, parlàvem amb persones prou, prou afectades i al final et sensibilitzes, je 
suis sensible, jo sóc de poble, jo sóc de Sagunt, i fa que cada vegada treballem més.
Enguany, anem a treballar amb altra associació de dones, però que han patit càncer de 
mama, Amuhcanma, una ONG local. Sempre busquem ONG locals, xicotetes, no com Creu 
Roja o Caritas, amb tot el meu respecte, sinó eixes xicotetes que necessiten recursos, farem 
una subhasta d’il·lustracions perquè tinguen eixe component econòmic que obri tantes 
portes.

Fent també moltes més coses, un taller de coeducació amb la xicalla, tenim professor, 
psicòleg i fem… si dediquem a la igualtat, com l’any passat Remei, què és la delegada 
d’igualtat va ser encarregada de fer un taller amb la xicalla i veien a xics jugant amb nines i 
la meua filla, que és com son pare, jugant a la pilota, però bé.
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Fent moltíssimes coses, també col·labora 
amb Càritas i la campanya de Nadal, 
“cap infant sense joguet” i és a través 
d’esta ONG, però no vinc a vendre la 
marca Mocador. Vinc a reivindicar que 
fóra de València n’hi ha també altres 
falles, altres formes de fer falla, que les 
falles no són tallar carrers, persones 
borratxes i música, també hi ha un 
component social i que no solament 
a València, que sé que hi ha moltes 
falles amb una vessant cultural i social 
important, sinó que també fora de 
València. Eixa comparativa que Sebas 
m’ha demanat, no sé si ho he fet bé, estava 
molt nerviós, m’he preparat un discurs i me l’he deixat en 
el cotxe.
La qüestió és que esteu tots convidats, totes convidades. 
Igual col·laborem amb alguna ONG, he agarrat alguna 
cara i tenim coses en comú i podem fer alguna cosa per a 
poder col·laborar.
[Aplaudiments]



88 #Jesuis100sible#Jesuis100sible



89la sensibilitat des de diferents òptiques

La nostra pobresa està lligada a la 
vostra riquesa.

Fatima Gisse (València Acull)
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[Sona la música del Club de les històries]
El que faré és un monòleg, nosaltres per exemple a València Acull 
treballem un grup que es diu Kon Klun, que és de sensibilització, el que 
fem són monòlegs de qualitat humana i hui faré un monòleg que es diu 
“Viatjant des del Senegal”

Bona vesprada, jo no utilitzaré el micro perquè…,(el problema és que ho 
estem enregistrant) ah sí, llavors sí

Hola, bona vesprada! Vols comprar alguna cosa? Són bonic i barat eh, mira és molt original, 
està fet a mà, no vols comprar? Em dic Fátima sóc senegalesa, com tothom tinc molta 
història, experiències, vivències, que em fan el que sóc. Potser per a vosaltres sóc una 
sense papers, una sense diners, una venedora errant, una molèstia, en part és veritat i no 
m’avergonyisc. 

Encara que la societat vol que em 
sent inferior, encara que la societat 
em tracta com a inferior, jo em 
resistisc i si tinc l’oportunitat com 
ara, ho reclamaré amb la meua veu, 
per a no deixar convéncer que sóc 
menys que vosaltres. Amb esta veu, 
amb dir això, m’estic construint una 
capa protectora que no deixa esvair 
la calor del meu vertader ser, que no 
deixa entrar el fred que m’assola per 
accident.
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Sóc negra, sí que sóc negra, les negres no som culpables de la destrucció de la terra, mai 
hem tingut tant de poder, ni ganes. La terra la respectem, el vincle és molt fort, és el nostre 
present i futur. No vull que penseu també que tots venim dels pobles i que tots sabem portar 
aigua i fruita al cap. Hi ha ciutats al meu país, el sabeu? Jo vinc d’una ciutat i sóc filla d’un 
professor.

És molt dur haver de caminar pel carrer venent quan et rebutgen o quan no en vens res. 
Al meu país no és així, vendre el que produeix és una cosa normal, cultivem i ho venem, 
pesquem i ho venem, fem coses, com a polsera i ho venem al carrer, en els mercats, a les 
cases, sense que ningú et mire malament per vendre, o evitar-te la mirada. Allí a la gent no 
ho sap greu comprar o no comprar, potser perquè estem en la mateixa situació?. Potser ací, 
us sap greu no comprar perquè sabeu que la nostra pobresa està lligada a la vostra riquesa.

Hi ha quantitats de gent que et diuen, no tinc diners, quan els veus assegut en la taula amb 
un munt de beguda i menjar. Dubte que li isca gratis, és suficient dir que no vol, ja està, 
però com tenim poc valor ací, la nostra opinió no compta. Bonic barat eh, no vols comprar?

Al meu poble hi havia un pescador, quan la mar era molt generosa, pescava multitud de 
peixos. En arribar a port cridava a tothom, quasi compartia tot, en un moment era ric i 
havia de regalar, compartia la seua felicitat i nosaltres també compartiem la felicitat dinant 
tots junts. Si guardava els peixos es podreix, és així que algunes persones africanes veiem 
els diners, si guardes massa es podreix i la pobresa en roïna. En el món hi ha molta gent 
podrida, el sent per dir això, sé que no és molt amable, però així, nosaltres africanes massa 
vegades no diem el que pensem, volem caure bé, este silenci ens fa encara més invisible. A 
tres euros, són barats, Vols comprar?
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Estes polseres les feia la meua mare i la meua germana al Senegal. Ningú vol? Ningú? 
Imagineu les mans arrugades de la meua mare fent estes polseres, després imagineu el viatge 
que han fet, han creuat molts països en una vella maleta de cartó. Els veig com un poc de 
mi, un poc de la meua gent, de la meua mare, de la meua germana, del meu veïnat assegut al 
voltant del té, intercanviant història, rient dels homes mentre treballen. Cadascuna d’elles té 
l’esperit del Senegal dins, l’esperit d’una persona immigrant dins. Però elles, com jo, tenim 
poc valor ací. No us importa la nostra història, no us importa la nostra experiència, i el que 
és realment frustrant, és saber que tinc tant de donar, tant que oferir, però no em deixen, ni 
puc.

És veritat que en algunes coses som diferents, però en moltes més som iguals i segurament 
jo compartisc moltes coses entre algunes de vosaltres que algunes de vosaltres entre si, però 
s’han construït molts murs que no deixen veure la veritat. Heu de llevar-vos els filtres dels 

ulls, així aprendreu a conéixer-nos de debò. Em fan sentir, a 
vegades, tan invisibles que em pregunté qui sóc i d’on vinc i, la 
pregunta que em faig cada dia és, si no acabaré sent una mala 
còpia de vosaltres.

Exagere? Algú em pot 
nomenar tres dones 
africanes? 
Som més de mig bilió 
d’africanes. 

Bona vesprada!
[Aplaudiments]
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John van Engel, 
una idea fabulosa.

Jaume Serra (Bancs d’Aliments)
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[Sona la música del Club de les històries] 
Molt bona nit, se sent?, el meu nom és Jaume Serra Peiró. Sóc fill de la 
Pobla de Vallbona i nasqué fa molts anys, ja no em recorde de quants, 
però molts. I per mi és un honor estar esta nit ací i, volia fer abans de 
parlar-los del banc d’aliments, dir-los què jo he sigut deu anys president 
de falla, allí en La Pobla i, que l’any passat férem un Congrés de tots els 
bancs d’aliments, que vingueren a València, i que vingué a inaugurar-
lo Sa Majestat la Reina a inaugurar el Congrés, i a la nit al meu poble, 
el tinc un vídeo que després veurem. L’any anterior quan es crema la falla i permitiu que 
parle de falles, totes les falles deixàrem per cremat dues figures i un xaval del poble va fer 
una falla i quan férem el Congrés, es plantà la falla, es feren paelles, va vindre la banda de 
música, es féu una nit del foc. I quan vaig per ahí a altres províncies, perquè estem dins 
de la federació del banc d’aliments, tots es recorden d’eixe any, de la falla que férem per 
commemorar la festa fallera.

Anem a veure, jo... fa molts anys que vaig començar a treballar amb els altres. Hi ha unes 
paraules que jo li vaig dir a Sa Majestat, que fa preàmbul i el perquè de la meua dedicació 
en cos i ànima al projecte. No molt lluny d’ací, una vegada al mes fem repartiment, ací en el 
Botànic, jo i el meu equip, des de fa molts anys. Teníem un local en València i el tancaren, 
quan entraren estos nous polítics, i jo vaig dir que mai abandonaria la gent de València.
Por eso digo que me preocupáis y mucho todas las personas como tu. Para mi es un honor 
colaborar con vosotros, vaya por delante. 

I, la tercera setmana de mes fem, venen 200, 300 persones i el dia 23 de desembre farem la 
nit nadalenca, amb nadalenques, amb reis, i es donarà menjar per a 1.000 o 1.200 persones, 
etc… Anem amb el fonament!
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Fer-los un tema sobre el qual és la falla i el món faller, que conec molt bé i a més, em visc 
tots els anys en la falla plaça de l’Arbre per l’Ofrena, sóc valencià jo i la meua dona, enguany 
duré el meu nét, anirem a l’Ofrena, tots els anys em vist a la falla de l’Arbre estic molt 
vinculat a les falles i per a mi és un honor estar ací entre vostés i els parle el valencià que 
em va ensenyar els meus pares, el que m’han ensenyat i el que parle, del qual estic molt 
orgullós.

El 1.994 es va fundar el banc d’aliments de València, és un projecte basat en una història 
d’un senyor de la Unió del Fenix, dels Estats Units a Arizona, que veia com es tirava 
menjar i, com una senyora que tenia tres fills i l’home estava a la presó, anava cada dia. Es 
preguntava com esta senyora vivia i com criava a la família en les seues condicions.
Un dia li va preguntar, perdone, l’home encara viu, és un home molt major, jo el vaig 
conèixer a Barcelona. Com vosté manté a la seua família? Jo no em prostitueix, si és vosté 
el que pensa, jo cada dia a les 6 del matí agarre el meu carro de compra i me’n vaig al 
magatzems de baix de ma casa i, quan carreguen i descarreguen, el que cau o el que es 
trenca, ho aprofite i d’això vivim.

La idea és fabulosa! i eixa idea es va passar, este home, John van Engel (jo no sé molt 
pronunciar perquè no he estudiat) va passar la idea. L’any 1.993 es va fer el primer banc 
d’aliments a Catalunya, després passa a Madrid, a Alacant i en 1.994 este servidor de 
vostés, al costat d’un grup de persones amigues van fundar-lo el primer de València. Bancs 
d’aliments, com tots estem dins de la Federació, som 55 en l’Estat, on estem tots en contacte 
cada dia. M’emprendrem a treballar i la missió del banc és replegar els excedents de les 
empreses i fer-lo arribar als centres.
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Jo era un home amb inquietuds i encara la tinc. He sigut president de falla, clavari major, 
havia fet unes festes per als malalts, vint-i-cinc anys a Lourdes, tinc una història molt… 
Repartirem els aliments als centres benèfics, Casa Caritat, sant Joan de Déus. Prompte és 
donarem compte que hi havia gent que no atenien i que està passant-lo molt malament, 
perquè els bancs estan pensats expressament per als centres benèfics. Si però no arribàvem a 
la gent, a persones que els feia falta i començarem a fer repartiment, a baixar al riu. I ens va 
dir, des de la Federació, més des de l’Europea que des de l’Espanyola, que no estava molt clar, 
que no podíem atendre a les famílies directament.

Jo em vaig oposar al 100% i, es va arribar a un acord i, en principi tenia una resposta 
negativa de tots els meus companys… Entiendes el valenciano? Hablo castellano? (no hay 
problema) me sabe mal, no, no hablo castellano. Voy a hablar castellano por todos. Va vindre 
la presidenta de Portugal, la de l’europea i va veure el que estàvem fent. Llavors es va fundar 
el banc d’acció solidària d’atenció a les famílies. Hui atén unes 8.000 persones. Es va obrir 
un local en l’avinguda del Cid, ens el van tancar perquè deien que fer cues no era el millor. 
Jo vaig dir que mai abandonaria a les famílies i és el que fem, com he dit abans.
D’una banda tenim el banc d’aliments, que atén centres benèfics. També he de dir que ens 
van llevar les subvencions, però gràcies a La Caixa podem continuar funcionant gràcies a 
Déu sense cap problema. I, el d’acció benèfica a les famílies. Després es va crear solidaris de 
la nit, que ens dediquem a baixar al riu, cada setmana, cada quinze dies, i tenim com 175 
persones censades, gent sense llar i els portem roba, menjar, mantes, sabates…
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L’altre projecte… l’any passat les empreses valencianes, no les espanyoles, ens van donar 8 
milions de kg d’aliments que es van repartir entre 170 centres benèfics. Finalment, tenim 
“al teu costat”, a València es va llevar per falta de subvenció i ara ho posarem, amb més 
força si cap. Consisteix que les persones voluntaries quan fan arribar aliments, si veuen 
anomalies ho denuncien a treball social del barri perquè quede constància. I això és el que 
estem fent.

Este cap de setmana tenim una gran col·lecta, enguany hem batut rècord. A València tenim 
com un centenar de voluntaries que són els que durant la setmana mouen el gènere, tenim 
magatzem a La Pobla, on jo vaig nàixer i on vull morir per descomptat, quan Déu vullga. 
Aquest cap de setmana fem la gran col·lecta, es fa en tota Europa, en els centres comercials 
de tots el món i, aqueixos aliments els portem als magatzems. L’any passat es van recollir un 
milió tres-cents mil quilos. Això es classifica i es posa en lloc segur per a tot l’any.
Més o menys és el que fem. Jo sóc el president, però si no fóra pel grup humà que està 
darrere meu, més de 100 persones voluntaries. Encara que per a la gran recollida per a 
atendre 195 botigues de la província de València, col·laboraran 3.600 persones, cadascun 
en la seua destinació. Jo com a coordinador i que va posar el tema a València, gràcies a Déu, 
s’ha pogut fer col·laboració de moltíssimes persones, moltíssimes empreses, moltíssimes 
famílies. Jo ho he pogut aconseguir perquè hi han hagut grans persones amigues i entre tots 
ho hem aconseguit.
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I com a mostra un botó, en el Botànic, la tercera setmana de mes, desgraciadament, veuran 
els centenars de persones que vénen per a poder menjar. El que més em preocupa és que 
la gent, tres hores abans estan allí fent cues. i quan acabem encara queden més de 100 
persones per si sobra alguna cosa. El que vol dir que a València, desgraciadament, no s’està 
donant una atenció a persones com ells o 
persones d’ací. No fa falta dir, ni raça, ni 
color, a persones que no han trobat treball, o 
que treballen i tenen sou irrisori. Gent d’ací 
també, abans era gent de fora, que són tots 
igual, per a mi per descomptat. Com a mostra 
un botó, existeix i als fets em remet.

Moltes gràcies, bona nit i a la vostra 
disposició.
[Aplaudiments]
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El dia 3.
Laura Ballester (Levante EMV)
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[Sona la música del Club de les històries] 
Primer que res, gràcies per convidar-me. Encara que l’objecte de la 
xerrada, al principi no el tenia massa clar, i al final vam pactar Sebas i jo 
de parlar-vos d’un tema que, desgraciadament, conec molt bé. Vaig a ficar-
me el temporitzador, així no em passaré. I fiquem cinc minuts, no? No, 
una hora no. Cinc minuts! Vinga. I aixina quan... farà campanetes i ja ens 
avisarà que com a mínim he d’acabar. 

Estic també contenta de vindre a este acte, perquè aixina també me canviarà un poc la 
mirada que tinc jo sobre les falles, perquè jo soc veïna del centre de València. A més a 
més, és que visc en el rovell de l’ou entre Santa Catalina i el Micalet i vos podeu imaginar 
la meua vida durant les falles. Ho de dir, ho sento, però em donen ganes d’emigrar! I, 
normalment, quasi sempre fuig de València, però sempre estic oberta a col·laborar i, per 
suposat, a més, la vostra falla sou capdavanters en moltes coses i, a més a més, Ortifus me 
parlà de vosaltres i me parlà molt bé, aixina que jo encantada d’estar ací amb vosaltres. 

Imagineu-vos que agafeu 
un dia un tren perquè aneu 
a viatjar a Santiago de 
Compostela. Aneu a fer el 
camí de Santiago, però al 
revés. Esteu fent turisme. O 
que aneu a acomiadar a un 
fill, a una filla, a un germà, 
una germana, perquè emprèn 
un viatge. Quan un dia 
quotidià acabes una entrevista 
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de treball un 3 de juliol, d’estiu, 
un dia normal, te’n vas a València 
perquè t’has comprat un vestit per a 
la graduació del teu fill o de la teua 
filla. No te va bé, necessites anar a 
comprar-te’l. En fi, milers i milers 
d’històries que en el dia a dia fem 
en el nostre tràfec com a ciutadans. 
I que eixe és l’últim viatge que feu 
de la vostra vida. Imagineu que passa 
un accident i que les administracions, 
ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, es posen a... En el cas de València... A organitzar-te un funeral 
amb els reis, el president del govern, totes les autoritats, quan encara el cos del teu familiar 
segueix a l’institut anatòmic forense de València. Imagineu que van passant els dies i la filla 
o el fill, que acabava de classe però mai va arribar a casa i que està en coma a l’hospital i 
no saps com quedarà, te criden de la Generalitat per a dir-te “escolta, t’anem a pagar...” no 
recorde exactament la quantitat, però “t’anem a pagar 200.000 euros perquè ha tingut un 
accident i això és lo que te pertoca pel segur obligatori de persones viatgeres, que paga tot el 
transport públic. 

Quan tu no saps la teua filla o el teu fill o el teu familiar, ni com quedarà. Imagineu que va 
passant el temps i que és imprevisible, és inevitable, els accidents passen. Com em va arribar 
a dir a mi una persona, la veritat amb molt mala folla, abans en els segles anteriors les 
persones es morien per la pesta i ara es moren per accidents. I en este cas per accidents de 
tren. Això és el que... Contra eixa màxima és contra la que jo me vaig rebel·lar i, en el cas de 
l’accident del metro de València, no m’imaginava com una ciutat, la tercera ciutat d’Espanya, 
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de l’Estat Espanyol, podia acollir un ferrocarril on tren 
agafés una corba a 80 km/h quan en eixe túnel no se pot 
anar a més de 60 km/h. Hi ha mitjans tècnics. Tampoc fa 
falta... [Sona l’alarma] Mira! Tampoc fa falta tindre molt 
més, molt més... l’últim model, l’últim crit en tecnologia 
ferroviària. Però sí que hi hagin una sèrie de mesures, 
que si hagueren estat, s’hagueren estalviat 43 persones 
mortes ací a València, que són els que va haver el 3 de 
juliol del 2.006. 

M’imagine que molts ja sabreu la història. I el que 
sempre m’agrada recordar és que també hi ha 140 
famílies que lluiten per aconseguir la veritat també en 
un accident molt paregut i molt similar que va succeir a 
Santiago de Compostela, és l’accident de l’Alvia de l’any 
2.013, del qual ara es van a fer sis anys, i en el qual les famílies també estan lluitant per a 
que simplement se sàpiga la veritat. I eixe és un dels greus problemes que té, jo crec, este 
país i és que deixa en mans de les víctimes la fortalesa... o les obliga a buscar, a investigar, a 
convertir-se en experts ferroviaris per a saber què és el que ha passat en el tren que conduïa 
als seus familiars. I això els ha passat a les víctimes d el’Alvia de Santiago, això els ha passat 
a les víctimes del metro de València i això els ha passat als de l’accident d’Spanair, que 
també lluiten per conèixer el que va passar. Les víctimes del Yak-42, les víctimes del Madrid 
Arena. No és un accident similar, allò va ser per una aglomeració en la nit de Halloween a 
Madrid. 

Però totes estes famílies s’han ajuntat en una associació i lluiten cada dia per anar arrancant 
la veritat que s’amaga, perquè s’amaga, o almenys no es conta, quan succeeix un d’estos 
accidents. Jo sempre dic que quan, a l’hora de tallar la bandereta de les inauguracions es 
peguen coces, però a l’hora d’assumir responsabilitats, este país es converteix en un país 
de zero responsables. Què podeu fer vosaltres a hores d’ara? Totes les víctimes tenen xarxes 
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socials. Les podeu seguir a l’Associació de Víctimes del 
Metro de València, que m’imagine que serà més coneguda 
per vosaltres. Té twitter, té facebook... L’associació de 
víctimes de l’Alvia també té twitter, té facebook. Les 
del Yak-42, que ara estan un poquet més... no estan tan 
actives. Però les de l’accident d’Spanair també. 

Sobretot de cara als pròxims mesos, que hi ha dos 
esdeveniments importants. En el cas de l’accident de 
l’Alvia, ja estava arxivada la investigació judicial, s’ha 
reobert perquè s’ha demostrat, o es va investigar que 
es van esborrar dades del tren que es va estavellar. 
L’empresa Talgo, que era la fabricant del tren. Això 

el que fa és dilatar la instrucció, però també permet conèixer la informació. Per què 
esborren informació d’un accident? Això te fa preguntar-te i te fa sospitar que alguna cosa 
hi ha darrere, que és el mateix que va passar a l’accident del metro de València. L’element 
clau, que era la caixa negra de l’accident del metro on es 
revelava a quina velocitat anava i tots els elements, els 
últims segons d’eixe trajecte fatal per a 43 persones també 
es va esborrar la mateixa nit de l’accident per directius de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que, a partir del 
mes de gener, s’asseuran a la banqueta dels acusats per a ser 
jutjats per 43 homicidis imprudents, dos delictes contra els 
drets dels treballadors, perquè varen morir el maquinista 
i una interventora, i 47 homicidis imprudents en grau de 
temptativa, perquè són els ferits de l’accident. Com ja m’he 
passat de temps, gràcies per escoltar-me i doneu suport a la 
lluita d’estes persones, que paga la pena. 
 [Aplaudiments]
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Julián Carrillo, dels Raramuri.
Pau Bares (Anmistia)
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[Sona la música del Club de les històries] 
Val. Bé, jo soc Pau Bares i quan em van... bé, jo soc activista d’Amnistia 
Internacional. Duc ja molts anys treballant a Amnistia Internacional. 
No és el meu treball, jo soc professor universitari d’enginyeria espacial, 
que no té res a veure, però fa sis anys que vaig decidir que les injustícies 
que passen al món també són cosa meua. Tenim que fer alguna cosa per 
canviar això. 

Me van dir de vindre ací, de parlar d’algun cas en el que treballem i parlar també de la 
temàtica de primer/tercer món. Llavors, quan vaig escoltar “primer/tercer món”, hi ha dos 
coses que em venen al cap. La primera, pobresa, d’alguna manera, i sobretot pobresa com a 
causa estructural, és a dir, no pensar que la pobresa és una cosa que naix genèticament de 
cada persona, és una qüestió que es crea, són lluites de poder i els grups de persones ens 
ajuntem entre nosaltres i tractem d’imposar el nostre poder. Pot ser en un passaport, pot ser 
en un tipus de color de pell, pot ser en un gènere, però al final imposem el nostre poder en 
grups de poder. I això ho perpetuem. L’única manera de solucionar açò o una de les solucions 
han sigut els drets humans, entre altres, però tractem de permetre això. Però tots estos fets 
fan que la pobresa es creï en algunes persones que no són culpables de res, sinó de tota esta 
societat. Per trencar estes característiques i trets de poder, algunes persones sí que lluitem i 
combatem això. I eixa és la segona característica que em va venir a mi entre primer i tercer 
món. I és que les persones que combaten açò en llocs poc poblats o en llocs més exteriors, 
quan ho combaten, de sobte, es passen conseqüències... A vegades són empresonades, a 
vegades amenaçades de mort, a vegades desaparegudes, moltes assassinades. 

Les dones... Hi ha moltes dones en esta lluita. Moltes dones són violades sexualment. Una 
vegada Pilar Rueda, a Colòmbia, comentava que la Delegada Defensora de la Niñez y... 
I de la dona a Colòmbia... I comentava que les dones... Els homes prefereixen matar-los, 
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però les dones, com es converteixen en màrtirs, prefereixen violar-les sexualment perquè 
les anul·len completament. Tots estos casos succeeixen. I jo he vist molts casos similars de 
persones defensores que han vingut ací i el que comenten és... Bé, hi ha persones altes, 
baixetes, d’esquerres, de dretes, políticament parlant... De tots els tipus. Però una cosa sí 
que tenen en comú totes elles i és que pensaven que això no els podia passar a ells o a elles. 
És a dir, nosaltres pensem que estem visquent en una situació confortable, que estem en 
un lloc agradable, però arriba un moment on passa una injustícia. Arriba no sé qui i fa que 
la teua situació siga insostenible. Hi ha persones que s’alcen en contra d’això i llavors hi 
ha víctimes que de sobte viuen una situació insostenible. Però tots pensem que això no ens 
passa a nosaltres i, quan li passa a estes persones, a vegades s’amaga. Doncs un dels intents 
d’Amnistia Internacional és treure a la llum estos casos, denunciar açò i que els estats 
puguen fer alguna cosa per solucionar-ho. 

El cas que he triat és un cas prou recent i és sobre Raramuri. És una tribu que és indígena 
i que està a Mèxic, però que representa un poquet els trets que estem parlant de primer i 
tercer món. Raramuri, si busqueu, significa “de los pies ligeros” la traducció literal i si els 
busqueu... És possible que els conegueu, perquè és característic perquè tenen grans corredors 
i corredores, perquè allí estan acostumats a caminar 10 o 15 kilòmetres i, a pesar de no 
tindre cap tipus de recurs, són molt bons corrent. Han guanyat grans maratons en sandàlies 
i, a pesar de no tindre mitjans econòmics... De fet, hi ha una anècdota que a 1.929 van 
representar a Mèxic i quan van acabar la marató, van dir: “¿esto ya está?”. Perquè estan 
acostumats a fer-les de 50, 100 kilòmetres sense cap tipus de problema. Però bé, el cas del 
que volia parlar concretament no és d’una d’estes persones corredores que a vegades són 
molt conegudes, sinó de Julián Carrillo. Quan parlem de persones heroïnes, moltes vegades 
pensem en Batman. Moltes vegades quan pensem en súper heroïnes, el que pensem és en 
Batman, gent que colpeja l’enemic, que fa mal bé, però moltes vegades per a mi les súper 
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heroïnes són com Julián, persones que no 
busquen el mal cap a l’altra persona, sinó 
simplement defendre la seua població. 
Moltes vegades per això arrisquen la seua 
vida. De fet, en molts casos.... Per exemple, 
Julián és home, però en la majoria de 
casos són dones, perquè les dones moltes 
vegades protegeixen el seu entorn familiar 
quan l’home no està, i el que busca 
moltes vegades defendre l’entorn familiar 
és perquè es veu sotmesa a totes estes 
amenaces. 

En el cas del Julián Carrillo, esta es una 
foto que quan estava a l’entrevista en la 
que estava parlant amb el nostre company 
Rodrigo Salas i contava la història. El 
1.992 va començar a representar a la seua 
comunitat perquè van tenir certs incidents. 
La seua comunitat està composta... La 
tribu Raramuri és un 90% dels indígenes i, concretament, dels indígenes de la zona esta, 
de la serra Taraumara, representen un 40% de la població. L’altre 60 són persones que 
han arribat allí moltes vegades per fer negoci. Llavors, s’enfronten moltes vegades a grans 
empreses que el que volen és fer negoci. Empreses forestals, mineres, etc. Moltes vegades les 
comunitats l’únic que volen és viure dels seus recursos. Concretament, esta és una imatge 
de Julián Carrillo i esta és una imatge... Crec que és esta. Esta és la imatge de la llibreta on 
tenia apuntat les persones que havien sigut assassinades de la seua família els últims dos 
o tres anys. Ell defenia els drets de la seua comunitat. La seua comunitat, en principi, de 



109la sensibilitat des de diferents òptiques

1.934 a 1.957 varen ser reconeguts els seus 
drets respecte a estar ahí, però el 1.992 
varen arribar i varen dir, bé, anem a veure 
qui viu ací i anem a repartir els terrenys. Es 
van repartir els terrenys de nou, la majoria 
de les persones raramuri se varen quedar..., 
les persones indígenes, sense drets respecte 
de l’explotació. I els drets van passar a 
altres persones que havien arribat allí. 
De fet, una gran majoria d’estes persones 

que varen agafar els drets d’estes propietats donava la casualitat que era una família que 
es deia Potres i, que damunt tenia molts interessos comercials en mines i en concessions 
al voltant. Varen protestar les decisions, però per protestar les decisions, varen començar 
a patir amenaces de que no seguiren per eixe camí. Perquè, de fet, van haver condemnes a 
esta decisió de 1.992 de canviar els drets i tot això va carregar diferents tipus d’amenaces i 
pressions cap a les persones que lideraven este moviment. 

Després, el 2.007 van començar a donar permisos per talar els boscos i se varen també 
enfrontar a això. I respecte a totes estes afrentes, hi ha moltes persones que van morir en 
el camí. I vaig a nombrar... Duc la llibreta principalment pels noms, perquè me pareix molt 
important recordar a estes persones, 
què representen i com van morir per a 
que no siguen simplement una línia més 
en totes estes coses. 

*En agost de 2.015 va morir 
Santiago Guillenero Cruz, que 
era el cunyat de Julián Carrillo. 
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*En febrer de 2.016 van matar al seu fill, a Víctor Carrillo, perquè ell era un dels 
principals i atacaven a la seua família. El varen matar a tirs a la seua residència. 
*En abril de 2.016, Elpidio Torres Molina, que era un company seu i, en eixe moment, 
comissari de la policia del grup indígena. 
*En maig de 2.016, Valentín Carrillo y Cristendo Molina, que eren ex governadors 
indígenes de la zona. 
*En juliol de 2.016, Guadalupe Carrillo Blanco, que era el neta de Julián.
*En desembre de 2.016, van prendre foc a la seua casa. Casualment, van poder eixir i 
no va haver cap mort, però van perdre tot el que tenien allí. 
*En gener de 2.017, Isidro Valdiviño, que era una persona que estava al voltant i que 
tenia un premi Goldman, o siga havia estat premiat internacionalment. I que era d’un 
col·lectiu d’advocats que ajudaven en este tipus de casos. Va ser assassinat. 
*En setembre de 2.017, Alejandro Quiñonero Rodrigo, que era el seu cosí, també va 
estar assassinat. 
*En desembre de 2.017, van començar a rebre amenaces personals in situ quan estava 
el governador a la seua pròpia casa de set persones que hi havia davant. 
*En juliol de 2.018, Francisco Carrillero, que era el seu gendre. 
*I, a octubre de 2.018, lamentablement, esta entrevista es va fer a setembre... 
De fet, l’investigador, que era Rodrigo Salas, que és un company que estava fent la investigació sobre este cas, 

va haver d’anar a un lloc perquè li varen dir que 
no podia anar a la zona perquè possiblement 
era molt perillós. Van tindre que reunir-se i van 
anar en cotxe... Julián va tenir que passar-se un 
dia sencer caminant per arribar a la zona. Un 

mes després se’l va trobar en una manifestació. 
Dos setmanes després, en octubre 
de 2.018, va ser assassinat. 
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El que és important és que estes persones, que sí que són persones heroïnes, quan no se les 
nombra, quan no se coneix, quan no se difon el seu cas, quan no se fa res, quan simplement 
tenim el nostre dia i seguim anant al supermercat, etc., i fem cas omís, lamentablement les 
situacions d’injustícia continuen i se demostra que assassinant-les, bé, que és una manera de 
solventar el problema.

Però com a Amnistia estem en contra d’estes coses, doncs creem campanyes per difondre 
estes coses i perquè no passe. I exigim als estats que protegeixin a estes persones  i que no ho 
facen. Llavors, varem crear, per exemple, una campanya aprofitant que els raramuri estan 
coneguts per les distancies, perquè la gent corra i faça kilòmetres per a conèixer el seu cas. I 
que pengen els seus kilòmetres i que fiquen això. Vam tindre prou reconeixement, tenim per 
allà algun vídeo, el fiques ràpidament... Martín Fiz, que és el campió, el corredor, d’Europa 
i del món, de marató va donar la imatge de la campanya, va ajudar i moltíssima gent va 
córrer per la campanya i ha sigut una campanya viral que s’han recorregut més de 12.000 
kilòmetres gràcies a ell. Hi ha dos persones detingudes per este cas i esperem que la solució 
arribe prompte.
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És un exemple soles, de les 207 
persones que varen ser assassinades... 
Este es 2.018, però en 2.017 el càlcul 
207 persones, simplement per defendre 
la terra. És una de les causes més 
normals per assassinar estes persones 
que l’únic que volen és viure en el 
seu lloc i, de fet, el 60% de les 207 
persones van ser a Àmerica Latina, 
val? I un 25% de les Filipines i la 
resta... En total, eren 22 països. Això 
són els números més o menys, però per 
a saber que és una de les causes principals. Simplement era un cas que volia mostrar-vos. A 
Amnistia tenim molts més treballs, però almenys representatiu de què és el que fem i perquè 
estem aquí.
[Aplaudiments]
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Què significa
 incidència política? 

Andrea Sixto (Metges pel món)
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[Sona la música del Club de les històries] 
Em dic Andrea, vinc de Metges del Món, i bo, volia comentar-vos que 
estem molt contents i contentes de poder ser ací en una Falla. Sóc de 
Galícia, porte ací a València uns cinc o sis anys, i una de les primeres 
coses que em van cridar l’atenció quan vaig arribar a València van ser les 
Falles, perquè realment no hi ha res semblant en cap altre lloc d’Espanya; 
i a més, del que representa la festa de les Falles i la setmana de festa em 
va cridar molt l’atenció el que ja heu comentat ací diverses vegades, que és la manera que les 
Falles tenen de vertebrar la societat. I bo, per això, és un plaer estar ací amb vosaltres.

Després d’esta xicoteta introducció volia parlar-vos un poc de qui som nosaltres. Som Metges 
del Món ací a la Comunitat Valenciana, una ONG formada per voluntaris i voluntàries, 
que el nostre principal objectiu, la nostra principal lluita, és la reivindicació del dret a la 
salut per a totes les persones, posem especial recalcament en els grups més vulnerables com 
són les persones que pateixen situacions de pobresa, d’exclusió social, que són víctimes de 
catàstrofes humanitàries. I bo, realment som veïns, som ací al costat, tenim un local a carrer 
Lepanto, un altre en el carrer Carnissers; és a dir, que som pell amb pell amb la Falla.

Què és el que nosaltres fem en Metges del Món? Perquè fem moltes coses, la veritat. Us faig 
un xicotet resum. Bàsicament posem molt d’èmfasi en la intervenció sanitària i psicosocial, 
amb un enfocament molt fort en drets humans, que els drets humans ja els va comentar 
abans el company d’Amnistia, i també en el gènere. L’enfocament de gènere és un tema que 
en esta Falla coneixeu molt bé, perquè vam estar xafardejant en xarxes socials i notícies de 
periòdic, i hem vist que esteu de gom a gom amb el tema del gènere.

E
scrit transcrit del C

lub de les H
istòries per m

istranscripciones.es



115la sensibilitat des de diferents òptiques

A més, sóc vocal de comunicació i 
incidència política. Què significa incidència 
política? Que no sols ens limitem a fer 
intervenció psicosocial, que és molt 
important, però constatem que no és 
suficient, i el que fem és tocar els nassos als 
agents polítics quan constatem que les coses 
no són justes i que moltes vegades on cal 
canviar-les és en les lleis; que la intervenció 
social i psicològica és súper important, però 
canviar les lleis com tots sabeu també.

I un altre interés, que també tenim, és 
implicar la ciutadania en tot el que fem, 
que un poc per això ens agrada tant estar 
ací, perquè vosaltres sou la ciutadania, i 
és molt important que sapieu el que fem, 
us necessitem per a continuar existint. 
Bé, els col·lectius de persones amb els 
quals treballem, a les persones a les quals 
acompanyem ací a la Comunitat Valenciana, 
són les persones migrants, les persones 

de situació de prostitució i de tràfic, i les 
persones sense llar. Qualsevol d’estos col·lectius donaria per a parlar hores, però del que 
volíem vindre a parlar-vos hui és d’un en concret, que és el de les persones sense llar, i 
volíem contar-vos una història, que és l’objectiu del per que estem hui ací. Comentar-vos 
també que el local que tenim per a persones sense llar és el que és al carrer Lepanto, així 
que és ací súper a prop.
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Després d’esta presentació passe al què és realment interessant, que és la història a la qual 
vinc a posar-li veu, que és la d’una persona, el d’una dona que va estar amb nosaltres en el 
programa de persones sense llar, ja fa un temps, i creiem que és una història que val la pena 
ser comptada. A partir d’este moment deixaré de ser Andrea i començaré a ser Rosa, que és 
la persona protagonista de la història de la qual vinc a contar. Canviar-vos el xip, imaginar-
vos que sóc Rosa, i que sóc una persona que va estar en situació de persona sense llar.

Val, em dic Rosa, i durant 10 anys vaig estar vivint una situació de carrer, és a dir, no tenia 
una casa, no tenia una llar com tenim la majoria o tots el que som ací; i bo, a més d’estar 
vivint al carrer tenia un problema d’addicció a l’alcohol, del qual vaig intentar amb totes les 
meues forces eixir dues vegades, però vaig tindre recaigudes, perquè deixar una addició és 
complicat, el vaig intentar, però no vaig ser capaç i vaig tindre dues recaigudes.

En este procés em vaig trobar amb “Persones que es Mouen” i vaig començar a formar part 
d’un programa que tenen que és per a persones que estaven en la meua situació. Una vegada 
sent allí els vaig comentar que volia deixar l’alcohol, que era un dels meus objectius, i que 
volia intentar-lo una altra vegada. Vaig començar a formar part del programa Matrix, que 
és un programa que té Metges del Món per a persones amb alguna mena d’addicció, és un 
programa de deshabituació i de prevenció de recaigudes. Vaig començar el programa Matrix, 
i amb suport psicosocial, i amb totes les meues ganes i la meua motivació, en un any vaig 
aconseguir deixar de beure. Vaig tardar un poc més a eixir de la situació de carrer, perquè 
les dues coses imaginar-vos el complicat que són per separat, perquè ara imaginar-vos el 
complicat que són juntes.



117la sensibilitat des de diferents òptiques

Però bo, vaig aconseguir deixar de consumir alcohol, i als sis mesos Metges del Món em va 
derivar a un altre recurs per la cerca d’ocupació, vaig aconseguir una ocupació, i al temps 
vaig poder eixir de la situació de carrer. Una vegada que vaig eixir de la situació de carrer i 
havent superat l’addicció a l’alcohol, diguem que tot va començar a anar millor, vaig trobar 
parella, vaig poder casar-me, ara tinc una xiqueta. Esta és un la meua història, i és la que us 
volia comptar.

Encara que semble que és una història amb un principi trist i un final feliç, bo, és veritat 
que és una història amb final feliç, però ara torne al rol d’Andrea una altra vegada, això és 
possible si hi ha recursos, no sols si hi ha bona voluntat o ganes per part de les persones en 
esta mena de situacions, es necessiten recursos. 

Des de Metges del Món volíem deixar-lo 
també molt clar, el que fem és acompanyar 
a les persones, no els diem què és el que 
han de fer i com han d’actuar, nosaltres 
acompanyem i és la persona la que pren les 
decisions, som ací per a acompanyar. 

Res, una altra vegada moltes gràcies i 
espere que us haja agradat. 
[Aplaudiments]
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Je suis falles 
(independentment 

d’on es facen).
J.L. Lagardera
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[Sona la música del Club de les històries] 
Tal vegada molts de vosaltres no em conegueu. Jo no sóc de València, sinó 
del poble dels socarrats. Sóc de Xàtiva. I aprofitant eixe malnom volia 
parlar-vos de la meua professió. Perquè també crema moltes vegades. 
Parlar sobre què veig jo des de dins, i el que segurament veure-ho 
vosaltres des de la vostra perspectiva. Je suis journaliste. Sóc periodista. 
I vull contar-vos la història del fet que contar històries, i conéixer-les, 
també depén del lloc on es produïsquen. 

Ja s’ha parlat i criticat moltes vegades que les desgràcies (que són del que més es parla a les 
notícies), no tenen el mateix impacte si es produeixen a Europa que a la resta del món. Tots 
ens escandalitzem i col·loquem banderetes a Facebook quan s’atempta contra França o contra 
Alemanya, però ens n’oblidem dels continus atacs a Orient Mitjà, on els conflictes marquen 
l’ordre del dia. Passa també amb els desastres naturals. 

Però açò no passa sols en els fets excepcionals que acabe d’esmentar. Passa també en el 
nostre dia a dia. Als diaris i als portals webs del País Valencià. No té el mateix “dret a la 
informació” una persona de València que una de Rocafort o del Genovés. M’explique. Els 
mitjans de comunicació sempre tendeixen a parlar del que passa “a la ciutat”, i moltes 
vegades s’obliden dels pobles. Aquests últims gairebé mai tenen recursos per a enviar notes i 
convocatòries, pel que tot el que fan queda silenciat i emmudit, cosa que no ocorre als nuclis 
grans de població. L’interés noticiable pot ser el mateix, però els mitjans sempre hi són a 
les capitals de comarca o de província, i per tant les preocupacions o reivindicacions del Tio 
Pepe o l’àvia Marieta mai arriben a contar-se. 
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I si filem encara més prim, podem trobar-nos el mateix exemple als portals fallers. Bussejant 
per la web pots trobar-te nombrosos portals que parlen de la nostra festa. La bombolla ha 
anat creixent i està en el seu moment més àlgid amb l’ajuda de les xarxes socials. Però si es 
doneu compte, pràcticament la totalitat de la informació parla del Cap i Casal. Feu la prova. 
Hi ha excepcions, clar està. Gent com Corredor de Falles, Malalt de Falles o alguns portals 
que aposten per les falles de poble. Però són els menys. 
I és clar que a vosaltres us interessarà molt més que saber el que passa a les falles de 
Benicarló, de Xàtiva o d’Elda. Però... un portal GENERALISTA de la festa de les falles no 
hauria d’informar de la festa a TOTS els municipis on es celebren? Que nosaltres també som 
Patrimoni de la Humanitat... En alguns casos, com deia, sí que existeix un apartat residual 
destinat a les notícies de les falles de les poblacions, però tot queda en les possibles notes de 
premsa que es puguen enviar, moltes d’elles buides de contingut, d’interés i de rigor. Altres 
ni tan sols arriben a publicar-les. 

El que sí que podem veure, des de qualsevol racó del nostre territori, és el bombo que se li 
dóna a certs temes com ara les preseleccions a Fallera Major de València, els actes als quals 
acudeix tota la tropa que poc tenen a veure amb les falles, o si es repeteix aquest o l’altre 
vestit. I en canvi, poc es parla de l’ofici d’artista faller i dels seus tallers, dels actes culturals 
i reivindicatius o de les campanyes solidàries que es fan, molt més habituals del que ens 
pensem. 

Els mitjans de comunicació són els principals culpables de fer això possible, però cal 
reconéixer la part de culpa que tenim els fallers i les falleres i, la societat en general. Si 
no es consumira tant aquesta informació, i demandara assabentar-se del que és realment 
important, potser es canviarien els paradigmes i la informació que es dóna passaria a ser 
altra. 
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La selectivitat del que és noticiable o no és 
responsabilitat dels mitjans de comunicació. Però 
tots podem fer força. I cal entendre que Je suis 
València, però que també Je suis Xàtiva, Dènia, 
Carlet o Picanya. Quina causa donareu suport a 
vosaltres? La del fallerio més centralitzat? O la 
de la cultura i la unió d’una festa que no sols es 
fa a València? Quina bandereta posareu vosaltres 
als vostres murs de les xarxes socials? Jo posaré 
sempre la bandera de les falles, indiferentment 
d’on onege.
[Aplaudiments]
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La malaltia 
de la societat. 

Fàtima Jachán
 (Comité ciutadà Antisida)
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[Sona la música del Club de les històries] 
El meu nom és Fàtima Jachán, sóc treballadora del comité ciutat 
Antisida, sóc educadora però bo, m’agradaria... M’ha passat un poc com 
a Hugo, no porte papers, no porte res, un poc improvisant. Però volia 
parlar-vos de la meua experiència personal, per una banda sí com a 
professional, perquè sé que m’ha fet viure de prop la realitat aquestes persones, sinó la meua 
sensació com a persona, ja no com professional, sinó com a persona. Moltes vegades es el que 
falta, per apropar-nos a la realitat de les persones que viuen amb el VIH, i no només de les 
persones, sinó també a les seues famílies.

Les companyes que han estat parlant, han exposat un poc el problema de la migració, de 
la pobresa, el fet de ser dona, doncs us imagineu tot allò, quan a banda tens VIH, és tot un 
món. Clar, triple estigma i, en realitat aquest triple estigma és el mateix que passa quan eres 
pobre, eres dona, eres migrant, és la falta de coneixement. Sí que és cert, es va fer moltes 
campanyes dels anys vuitanta, sobre el tema de VIH, la SIDA, però molta gent no sap la 
diferència entre el VIH que és la SIDA o, associa tot el mateix.

Però si jo vos pregunte, persona amb VIH o amb SIDA? Pensem ah, un home que té relacions 
amb homes, maricó, directament et diuen. Una dona que exercir la prostitució, una puta, 
això és el que et diuen. Una persona, no un ionqui, perquè es droga. Doncs no. És cert, sí, és 
una de la població afectada, però hi ha moltes altres realitats entorn del VIH.
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I, n’hi ha realitats molt preocupants, almenys per mi, perquè sóc mare i sóc dona. Hi ha 
realitats, que moltes vegades, moltes dones se’ls hi ha transmés el VIH per relacions forçades 
amb la seua parella, gent jove que ens arriba, que se’ls hi ha transmés el VIH, dins de la seua 
parella perquè clar... Si me pongo el preservativo és que no le quiero, es que claro si me pongo 
el preservativo és que soy una puta y los fines de semana me voy con otro y entonces rompo 
la confianza. I en cas dels xicons doncs el mateix, però al revés... És que claro como me voy a 
poner preservativo si es mi novia.

Tot això, que és molt complex el que vos conte, però és real, es junta amb la creença de... 
Yo por qué me he que hacer la prueba del VIH, si yo solo estoy con mi novio y nada. Però el 
VIH és una malaltia que no brota de sobte, d’acord? Has pogut tindre altres parelles i eixes 
parelles, altres parelles... i, no sé quina por de dir, vaig a fer-me una prova i, més ara que hi 
ha proves ràpides. Perquè quan jo estic constipada no tinc problema en anar a la farmàcia i 
dir, Pharmaton, encara que no me l’haja receptat cap metge, però no passa el mateix amb el 
VIH.

Eixa por, eixa falta de coneixements és el que fa que la transmissió no es talle. Per què? 
Perquè al contrari del que la majoria de la gent sol pensar, la veritat m’agrada pensar que 
cada vegada menys (pot ser per l’entorn en què em menege), és perquè no saben què, primera 
quan d’una persona està diagnosticada del VIH té un control metge igual que qualsevol altra 
malaltia i, que s’ha avançat molt amb el tema la medicació. Hui en dia la medicació entre 
retroviral el que fa és que la càrrega viral siga indetectable i, quan parlem de càrrega viral 
indetectable, parlem de transmissió zero, no hi ha transmissió. Clar, això la gent no ho sap, 
això la gent no el coneix, perquè la gent es queda amb la idea de... jo no l’abrace a veure si 
em pega alguna cosa. Això és molt trist, la veritat, perquè no és real.
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I, això és un poc fort, el que vos vaig a dir, però sí que hi ha malalties i malalties perquè 
quan una persona està en un procés oncològic tota la família es bolca brutal. Sí, clar que sí, 
una malaltia molt brutal, però el VIH també ho és. Jo tinc famílies, tinc dones als programes 
que ni les seues filles, ni els seus fills no ho saben, els seus pares, no ho saben, ho viuen en 
silenci, que és com altre marró que t’has de menjar, no diré res a ningú, perquè clar, quan 
dius.. la gent va fugir, es va apartant.

Eixa banda és la que jo crec, em molaria transmetre això, el que foren conscients del que 
és el VIH, que no sols és lluitar, ja en si, contra la malaltia, contra els efectes secundaris 
de la medicació, les visites médiques, les defenses em baixen, em pugen, totes les malalties 
oportunistes que poden haver-hi arran del voltant de la malaltia, sinó la malaltia de la 
societat no?, que dic jo, que això jo crec que és el pitjor. Hui en dia, perquè en realitat s’ha 
avançat moltíssim.

Bo, vos he contat tot este rotllo. En realitat tot este rotllo vos l’explique per què... sóc 
responsable d’un programa de famílies, amb infants, amb persones adolescentes, xiquet 
i xiquetes i un programa d’atenció domiciliària. Des del programa d’atenció domiciliària 
el que fem, treballem amb persones, doncs que majoritàriament estan a soles. El perfil de 
les persones que nosaltres atenem són persones en risc d’exclusió social i, dins del meu 
programa d’atenció domiciliària, una de les coses que més treballe amb ells, és el tema de 
l’adherència al tractament i, el que les visites es mantinguen, els acompanyem a parlar amb 
els internistes perquè moltes vegades desconeixen tota informació que els arriba de sobte.
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Aleshores, s’ha avançat moltíssim 
en eixe camp i crec que seria una 
malaltia, que bo podria ser una més, 
i en veritat no ho és. Crec que també 
passa molt amb més malalties mentals, 
amb alguna malaltia mental.

Quina diferència hi ha entre una malaltia i una altra? 
Nosaltres, vosaltres, aquell, aquella, la societat. 
En realitat el que fem que una malaltia siga més 
suportable o més fàcil de dur, ja que és crònica, no és 
la persona, no és el medicament, som nosaltres i, bo, 
és la banda que jo vos volia transmetre, perquè tinc 
una persona que col·labora com a voluntària en el 
meu programa i, és una persona usuària dels recursos, 
que vos donarà una visió, bo, meravellosa! Això volia 
aportar!
[Aplaudiments]
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Persones migrants.
M José Marín (València Acull)
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[Sona la música del Club de les històries] 
En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a vindre ací. Soc Maria 
José Marín. Jo soc mestra en una escola d’adults, en una escola d’adults 
que treballem fonamentalment personal migrant. Tenim... més del 50 %  
de l’alumnat és migrant i tindrem... quantes? 45 nacionalitats diferents. 
I també vinc de València acull. Com veieu ací, dret a emigrar... València 
acull perquè soc sòcia i voluntària dins del programa de sensibilització, 
igual que Fàtima, que ha vingut abans i vos ha fet el seu monòleg. 

Ací estic molt contenta de que en les falles es facen coses diferents. El meu germà... No sé si 
sabeu que és el meu germà! Sebas Marín... [Riu] Val. Crec que esta manera de fer falla és una 
manera diferent, és una manera d’acostar les falles a la gent que moltes vegades estem lluny 
de les falles. I moltes gràcies per convidar-me i per fer estes activitats. 

València acull som una associació que justament enguany complim 30 anys. 30 anys d’ajuda 
a les persones migrants, 30 anys lluitant pels drets de les persones migrants. Què fem a 
València acull? A València acull el que fem és acollida. Acollim a tota persona que ve a 
València. I acollir-les d’una manera digna, que puga sentir-se bé quan ve a la nostra casa, 
quan ve a València. El que fem és que si no tenen casa, els podem ajudar d’alguna manera 
xicoteta. Tenim tres vivendes, dos per a dones i una per a homes. I ara també ens han donat 
una ajuda per a persones refugiades. Sabeu que ara, una altra cosa d’estes del primer món 
i segon món és: sóc immigrant o soc refugiada? Segons com ets, doncs va i resulta que tens 
més pasta. O siga, si ets refugiada ets de categoria primera i si ets immigrant... D’on vens? 
Doncs eres del tercer món. 
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Un poquet jugant amb el que me comentava Sebas és què fem? Primer món, tercer món... 
No sé, a mi se m’han acudit moltes coses que podríem comentar hui, però bé, continuem 
amb la idea de què fem a València acull. Tenim esta dualitat i què fem? Diguem que no a 
l’Administració? No. Nosaltres considerem que som totes iguals, persones migrants, persones 
que tenen dret a anar on vulguin perquè no tenen res per a menjar. Venen perquè no poden 
estar allí. I per què no poden estar allí? Doncs jo crec que perquè nosaltres explotem el que 
ells tenen. El nostre benestar és a costa del seu malestar. I això és una opinió. 

Què més? Què més cosetes? Pensant en això de perquè de vegades estes campanyes de 
“je suis”, com el tema d’ara, ens fan reaccionar segons qui és el que pateix... I, no ho sé, 
jo crec que de vegades tenim com una vena en els ulls i, pegant-li voltes a què dir... De 
vegades pense que és com a l’Alemania i la raça jueva. Ho tenien allí i no ho volien veure. 
Quantes vegades ara a Alemania se’n penedeixen d’allò que havien patit? Estaven veient com 
s’emportaven a la gent a una altra casa... “Ah, no, però és que nosaltres no podem fer res... 
Nosaltres no podem fer res.” I jo crec que nosaltres ara hem de llevar-nos esta vena, perquè 
està passant el mateix. Està anant gent a la presó sense haver fet res. Un CIE és una presó. 
Pitjor que una presó. 

Bé, això em fa reflexionar a mi a partir de primer món i tercer món. Per altra banda, també 
tenim la idea de què és la immigració. Està per un costat la jubilació daurada? O treballar 
al sol? És un article que he llegit esta setmana a La Vanguardia. La jubilació daurada són les 
persones immigrants, també, no? Són d’Alemania, són d’Anglaterras que venen ací a passar-
s’ho bé en el nostre sol. I la resta són iguals. Són immigrantes també, però que venen a què? 
Doncs a treballar en unes condicions terribles i fer.. Tot això em fa reflexionar que pot ser 
que estos del primer món venen ací en la jubilació daurada, però molts d’ells, sí o no, alguns 
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d’ells poden fins i tot... Com dir-ho? Com es diu això de desfalcar diners i tot això que fan? 
Malversació! O siga, venen ací i fan una sèrie de negocis i viuen ací molt bé. I compren cases 
els que tenen molts diners i tot això. Blanquegen. I, d’altra banda, els que venen a trabajar 
al sol, el que fan què és? La població en la que nosaltres estem treballant, poquet a poquet. 
Ells i elles estan fent que esta població siga més gran, estan treballant, estan cotitzant a la 
seguretat social... No sé, tot això em fa reflexionar. Em fa pensar en este món d’ací i este món 
d’allà. 

Més coses que fem a València acull i que coincidim en la nova escola, en la Vicent Ventura, 
és... Donem classes de castellà per a les persones migrants. Considerem que la comunicació 
és fonamental per a la integració. Aleshores, este és un dels programes claus de la nostra 
escola tant com de València acull. En la nostra escola, a més a més, penseu també una altra 
cosa. Estos que venen i arribem a una edat, setze anys, justament setze anys. Esta gent jove 
que arriben ací, què fan? Van a l’escola? Van a l’institut? Nosaltres hem d’agafar-los fins als 
setze anys, quan van a l’institut. Què fan els instituts? Ostres, ja té setze anys. No l’agafem, 
al carrer. Què passa amb este xiquet o en esta xiqueta? Es queda fora. No hi ha res, al carrer 
i a saber què passa. Si té setze o més, alguns instituts que molen ja un poquet més, “que 
enrollados que somos”, doncs va i resulta que els fiquen a les classes de quart de la ESO, 
primer de batxillerat... No saben castellà! Història d’Espanya... Val? És contradictori. Fins i 
tot volent fer-ho bé, no poden fer-ho bé. 

A la nostra escola tenim un grupet especial per este tipus de persones. Intentem acollir-les. 
Els donem el castellà i els ajudem i els acompanyem, ensenyant-les per a que puguen treure’s 
el graduat en secundària.  Donem una oportunitat a les persones, una oportunitat digna. Val, 
tot això és el que fem a l’escola i el que fem a València acull. 

I per concloure, m’agradaria llegir-vos, perquè no m’ho sé del tot, un dels monòlegs que 
treballem a València acull i ens fa reflexionar generalment sobre això que parlem. Primer 
món, segon món i els privilegis. El monòleg està basat en obra, no sé si la coneixereu, és diu 
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Americana, i és d’una escriptora de Nigèria, és diu Chimamanda Ngozi. Un xicotet capítol, 
en un dels capítols parla un poquet d’això que vos vaig a contar. Son diferents reflexions de 
coses que nosaltres com a blancs tenim una quantitat de privilegis que no tenen els demés. 
Val?. 

Sóc blanca i això suposa molts avantatges per este món. Si he de buscar una casa, tinc la 
tranquil·litat de poder fer-ho en la zona on m’abellisca viure, que els meus veïns em tracten 
bé o, almenys, no em miren malament. Puc moure’m pel país o la ciutat sense por al fet que 
persones que no em coneguen m’insulten o em miren malament. Quan parlen de civilització, 
sé que estan parlant i fent referència a la meua cultura. Sé que els meus fills aprendran 
sobre la seua història i la seua cultura.

Puc tindre èxit sense que les persones se sorprenguen. Quan faig alguna cosa bé, està vist 
com una cosa normal, no com una cosa excepcional. Ningú em diu “molt bé!” per una merda 
de treball que em paguen 5 € al dia. 

Mai em demanen parlar com a representant de tota la meua raça. No em fa falta saber 
res de la cultura o idiomes de la majoria de les persones d’este país per a portar una vida 
normal. Puc criticar al govern, les polítiques, els costums sense que em suggerisquen que no 
tinc dret a fer-ho. Quan vull parlar amb l’encarregat de la botiga, sé que serà algú de la 
meua nacionalitat. 

No tinc problemes a comprar targetes, llibres, postals que reflectisquen aspectes de la meua 
cultura. Quan busque treball, sé que no em jutjaran pel color de la meua pell o per la meua 
nacionalitat. No tinc por al fet que em deneguen l’entrada a un establiment pel color de 
la meua pell. Quan estic en un país estranger i intente parlar en l’idioma de les persones 
d’aquell país, la gent no reacciona amb impaciència ni em criden “no t’entenc, parla en 
cristià”.
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No sent que he de verificar el que estic dient, la meua legalitat amb proves com el passaport 
o la targeta de residència. Ningú em pregunta si hi ha televisió al meu país. Quan viatge en 
transport públic, el seient que hi ha al meu costat no és l’últim a ser ocupat. No em poden 
detindre ni ficar en la presó sense haver comés un delicte. 

Puc comprar una tireta amb el color de la meua pell. Els meus títols acadèmics sempre 
són respectats i estan acceptats. La gent no em parla com si fóra una xiqueta. Les persones 
poden fer broma amb mi sense por d’ofendre’m. Quan parle amb algú d’un altre país, no 

sempre he de justificar la meua religió o els 
aspectes de la cultura que no els agrada. Les 
persones no sempre comencen les converses amb 
mi dient-me: “d’on eres?”. Blanques, blancs, 
què hem fet per a meréixer això? És més, què 
han fet ells per a no tindre estos privilegis? 
[Aplaudiments] 
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L’activisme és clau 
per a no caure en el victimisme.

Josemi Blanco
(Comité  ciutadà antisida)
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[Sona la música del Club de les històries] 
Moltes gràcies. Gràcies de la falla Borrull. Gràcies al comité ciutadà 
antisida, també per donar-me l’oportunitat de ser ací esta nit. Abans 
de res dir que estic aclaparat, per què… per la quantitat, la qualitat, la 
transversalitat dels testimoniatges que s’han donat ací esta nit. La veritat 
és que estic una miqueta així com... no sé. Jo sóc una persona que sóc… 
un ser normal i corrent, amb les seues contradiccions, amb les seues 
flaqueses, amb les seues… eh… molts defectes i, bo sóc una persona que 
representa el comité, no com a professional, si no directament com a afectat, sóc un malalt 
de VIH, un malalt de VIH que fa ja… com passa el temps!, fa cinc anys, fa cinc? Fa cinc anys 
que em vaig presentar allí amb carret de la compra, amb una barba d’uns quants dies, en 
el despatx del Túria, de la psicòloga, amb una neboda meua i bo, bo, saber què era allò del 
comité ciutadà antisida i que podia oferir-me, a una persona que pertanyia, diguem, a un 
col·lectiu que en aquells dies estava com molt... com molt feble, no?

Tenia una greu problemàtica social d’on venia, jo sóc d’Alcoi i… la veritat que no sabia per 
on tirar, estava en una cruïlla i allí em van acollir, allí em van acollir. Van donar resposta, 
van tindre ressò, la meua situació social, la meua situació econòmica, la meua situació 
sanitària, la meua situació humana. Es van ocupar de les diferents àrees, que d’alguna 
forma em van anar recomponent i això que venien d’una situació, en el comité, molt difícil. 
Venien d’una situació, on l’anterior Administració els havia deixat, durant nou mesos, sense 
pagar-los, on moltes ONG’s havien hagut de tancar les seues portes i deixar a l’estacada a 
moltíssimes persones, que igual que jo, estaven en situació de vulnerabilitat. 
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Per això jo, se’m va quedar gravat, que per damunt de tot, havia de ser una persona 
que havia d’interioritzar, per a les meues interiors, la paraula… em disculpareu... eh… 
la paraula..., no m’ix en estos moments... la paraula... resilencia, perquè el que resisteix 
venç i el comité va resistir, van ser nou mesos duríssims… jo no estava, però m’han 
comptat i treballaven com si realment ells cobraren la nòmina, com si realment no passarà 
absolutament res, com si el Conseller no li ho estiguera portant cru. Era el Conseller Blasco, 
que va visitar, fins i tot, en un parell d’ocasions el propi comité ciutadà antisida.

Tot això perquè ho dic? Perquè hem de, en eixe sentit, reaccionar, no solament hem de rebre. 
Jo estic en un pis tutelat, rep. Però també sóc… reaccione davant això, és a dir participe, 
per exemple, en el programa de famílies perquè considere que és important estar en primera 
línia de combat i dic bé de combat, no ho dic des d’un punt de vista bèl·lic, en el mal sentit 
de la paraula. Ho dic des del punt de vista que no estiguem esperant, si no ser reactius en tot 
moment, encara que ens coste, encara que siguem víctimes de com ha dit molt bé la meua 
companya Fátima, patim eixe ser estigmatitzats. Jo en eixe sentit quan a mi em comuniquen 
que patia la malaltia, el virus... Particularment he de dir que jo ja me l’imaginava i puc 
dir que afortunadament, jo he tingut la fortuna que en la meua família l’han sabut, ho han 
entés o, no ho han entés, però sí que l’han dilucidat, l’han interioritzat i en eixe sentit m’he 
considerat comprés, secundat.
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Però evidentment moltíssima gent no té eixa fortuna, 
no té eixa sort, ho ha d’ocultar, ho té que... ha de donar 
voltes, ha de buscar, ha de buscar una fugida cap avant, 
però que l’important és sempre mirar cap avant i ser 
activista. 

L’activisme és clau per a no caure en el victimisme, és 
molt important que eixe activisme el tinguem present, 
a cada moment, cada moment de la malaltia, en la 
malaltia, perquè és una malaltia que en el primer món, 
no en l’en el tercer món, on desgraciadament és mortal. 
Però en el primer món, cal no oblidar que, ens anem 
fent majors i ens va acompanyar fins 
que ens fem majors i, llavors haurem de 
conviure amb ella i saber com conviure 
amb ella va ser una lliçó de vida!
[Aplaudiments]
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Je suis Olivier, trés bien.
Joseph Olivier (ACOEC)
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[Sona la música del Club de les històries] 
El que vull dir és que jo sóc sensible, que sona molt bé, però el que em 
porta a pensar, vull dir, és que no sols en la Falla, ho pots fer en la nostra 
vida, per no dir en la vostra. Venia amb una idea, i és que em preguntava, 
per què diuen primer, segon i tercer món, si la ciència o la història diu 
que el primer ve d’Àfrica? Perquè sóc de Camerun. La veritat no entenia; 
bo, seguisc sense entendre-ho, però dient això ací em quede, si podeu 
pensar i després algun té la resposta m’ho dieu a l’eixida.

Com deia abans sóc de Camerun, vaig arribar ací fa uns sis anys. Vaig tindre la sort de 
trobar-me amb persones que han intentat orientar-me a la seua manera, primer fent classes 
de castellà, de tot, i també em vaig ficar en moltes coses perquè volia aprendre, volia saber, 
perquè hi havia eixa diferència de ser persona immigrant i expatriada. Fins hui continue 
preguntant-me per què expatriada?, per què immigrant? Em recorde que fa 43 anys els 
vaixells anaven per ací, però els vaixells tornen ara, són paraules que canvien. Aqueixes són 
preguntes que em faig a vegades quan estic a soles al carrer.

Però hui estic ací per a contar un poc la meua història. Vaig arribar ací el 17 de setembre 
de 2013 per la tanca de Ceuta, que tinc fins i tot algunes marques a la mà, per negar-me el 
visat, perquè venia amb la idea de jugar al futbol, perquè el meu somni era ser futbolista, i 
ens venien aqueixa “moto”, per donar-li un nom, que Espanya dominava el món del futbol, 
i bastant managers i representants anaven allí dient-nos “si eres bo et farem entrenaments, 
véns al Llevant, que era en Tercera Divisió, tindràs una nòmina d’esta forma”, i totes 
aqueixes coses. Així que vaig preguntar, vaig demanar visat moltes vegades i m’ho van 
denegar. Bé, vaig optar per agafar el camí passant de Nigèria a Níger, tots aqueixos països; 
amb 18 anys vaig fer quasi tots aqueixos països, i arribant ací em trobe amb la realitat.
Però abans de tornar vaig veure que tenia una portaveu que tocava els nassos als polítics, 
que si podies tocar un poc a favor del vent, que ser emigrant o vindre expatriada no vol dir 
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que no tenim mòbils d’on venim, tenim també Iphone allí, que no perquè venim d’Àfrica no 
hi ha escola o som descendents de pobres tots. Jo no he nascut al poble, però això no vol dir 
que no sóc africà, sóc de Camerun. Per favor, si pots transmetre aqueix missatge, que també...

Llavors vaig arribar ací i em trobe una altra història, no podia jugar al futbol perquè no 
tenia la residència d’ací, ni la nacionalitat, tenia el meu passaport però no servia. Vaig 
preguntar què he de fer? Van dir “has d’integrar-te, has de fer coses així”. I jo vaig preguntar 
a eixa treballadora social: què he de fer per a integrar-me? I em diu: “has de tindre un 
treball, i això, i això”; molta història, segur que ho coneixeu més que jo. Al final em vaig 
quedar dient: però com ho faré si no tinc paper? Sense eixa residència no puc fer res, he de 
passar tres anys, però fent què? És la pregunta que faig, eixos tres anys que demanen què 
fem nosaltres que venim de fora? Si troben una solució, bo, estarem encantats de col·laborar 
i integrar-nos també si fa falta.

Vaig passar tres anys esperant, intentant trobar una persona que t’oferisca un contracte d’un 
any, que no és fàcil, perquè si no coneixes a una persona no et pot donar contracte d’un any. 
I damunt vaig arribar en el moment en què, bo, la paraula crisi, em pregunte si segueix la 
crisi o no, falta encara treball; i no hi havia manera de trobar contracte d’un any, perquè 
tenia molts amics i amigues valencians que no tenien un contracte de sis mesos, fixa’t que et 
demanen un any de contracte.

Així, vaig passar tres anys buscant a tot arreu, fent cursos i formacions una mica de tots 
costats. Actualment estic fent un grau mitjà en instal·lació d’automatisme, i parlant amb 
un company hui, quan em van veure que Sebas volia un poc la meua intervenció, un amic 
em va preguntar Olivier, tu sang és roja?, i jo ho vaig mirar així i li vaig dir no és la teua 
culpa, no tinc la mateixa sang, la meua sang és negra com veus que és la meua pell, no et 
preocupes, no és la teua culpa.
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També volia que pensàreu el per què creeu que som 
diferents. Com deia María José fa poc, què hem fet? Jo 
no he fet res, perquè crec que sóc el primer del món, 
continue sent el primer, no sóc l’últim. Però, per què 
penseu o ho creieu? Perquè segur que la majoria ho heu 
pensat alguna vegada que sou superior al que anomeneu 
segon món o tercer món. Però, per què no heu pensat 
que el seu cacau o el diamant no és del tercer món? És 
un poc el que volia que sapieu o que penseu. Que vénen 
de pasteres, ull!, lluiten contra el medi ambient, si 
vénen amb avió contaminen i totes eixes coses [riures], 
però vénen amb pasteres, que no gasten, són ecològics. 
Però el seu cacau, el seu café, el seu... tot, 
no és de tercer món. És la pregunta que 
volia fer-vos i perquè pogueren pensar un 
poc. 

Moltes gràcies.
[Aplaudiments]
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Una lliçó increïble. 
Miquel Canela
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[Sona la música del Club de les històries]  
Vaig a parlar, no com a president sinó, en nom de tots i de totes, dels meus 
amics i de les meues amigues, companys i companyes de falla. Perquè hui 
hem tingut ací una lliçó increïble, jo puc dir que he aprés més ací amb 
dues hores que amb cinc anys d’Universitat, perquè ací s’ha ensenyat 
humanitat, s’ha ensenyat realisme, s’ha ensenyat al tercer món que tenim 
al costat de casa i que no veiem.

Vos done les gràcies pel bé que us heu expressat, per l’esforç que heu 
fet per venir. A nosaltres, ens serviu de molt perquè volem seguir endavant, és una falla 
compromesa. Jo sóc recent, “bastant” nou en esta falla i, la vaig triar després de veure unes 

quantes i, em va agradar esta falla perquè sempre 
eren falles humanitàries que pensaven en el pròxim, 
que pensaven amb la gent que necessitava ajuda. Jo 
crec que he fet bé de triar-ne esta falla i que hui crec 
que hem tingut ací una enorme, enorme lliçó i, que 
prendre i que l’aplicarem en les falles que seguiran, 
primer a la falla que plantarem ara, perquè esta falla 
importarem moltes de les idees per a portar nosaltres.

Espere no sols dins de la falla, sinó que al cicle 
faller, és un altre any i durant l’any hem de fer coses 
com esta. No sols per crear nosaltres una idea del 
que és, sinó, per poder comunicar amb els altres i, 
m’agradaria que este acte es poguera repetir vint 
vegades i, mostrar-lo a altres falles, que podem fer 
molt més que nosaltres a soles. I també m’agradaria 
que molta gent d’estos barris vingueren i entengueren.
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No sé si podrem repetir-ho, espere que 
sí, tinc moltes ganes de fer projectes 
que tinguen a veure amb una aportació 
social, humanitària. Jo, us agraeix molt 
tot el que hem fet perquè nosaltres, els 
que estem aquí, ens heu sensibilitzat, 
que era l’objectiu que portem per fer 
diguem de cara a fora també, nosaltres. 
Ens heu fet, veure la nostra pròpia 
critica, que és l’objecte de la nostra 
falla, ens heu creat consciència, què 
és un altre objecte i, per fi ens esteu 
fent pensar i espere que això no pare… 
gràcies Sebas.

[Aplaudiments] 

Per què hem de tirar endavant, jo done això per acabat i agraeix molt tota vostra presència i 
tot el que heu fet per nosaltres. Ara em toca a nosaltres, retornar-lo a vosaltres. Gràcies!

[Aplaudiments]
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Juguem?
Patricia Campos
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Quina millor forma pot haver d’aprendre i transmetre valors 
que jugant?

A Àfrica este sistema és revolucionari. Potser hi ha altres 
mètodes més innovadors però este, és el més efectiu. El meu 
objectiu és transmetre igualtat, afecte i respecte a través del 
joc i això, és molt difícil perquè primer cal lluitar contra la 
pròpia cultura i tradicions, ja que ser dona en alguns països 
significa estar destinada a la discriminació i la violència. 

Per a aconseguir que les dones i xiquetes practiquen esport 
cal convéncer al cap de la tribu i a la pròpia comunitat. 
Per exemple, moltes dones a Uganda no poden anar a escola 
o fer esport, eixa no és la seua funció, no han nascut per 
a això. Han arribat a este món, per a entre altres coses 
donar a llum a quants més fills millor, ser venudes com a 
esclaves domèstiques o ser prostituïdes.

Jo volia aportar en positiu en un país on les necessitats 
bàsiques no estigueren cobertes, on les dones i les 
xiquetes no tingueren una vida digna ni amb esperances 
de tindre-la i quan vaig descobrir esta realitat a 
Uganda, vaig decidir agafar una pilota, pujar-me a 
un avió i repartir somriures allí. En arribar allí 
em vaig trobar amb un paisatge desolador: 
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fem pertot arreu, xiquets i xiquetes bevent aigua estancada del sòl, tristesa, pols, calor i tot 
això acompanyat d’una brutal discriminació cap a la dona. A Uganda les dones no som éssers 
humans, primer estan els homes, després els xiquets que no les xiquetes, els segueixen els 
animals i finalment les dones. 

Vaig pensar que podia fer per a intentar millorar la seua situació i amb quines eines i 
experiències personals comptava per a fer-ho possible. Abans d’arribar a Uganda, la meua 
vida es resumia a pilotar avions i entrenar a futbol. Com no tinc un avió per a ensenyar-los a 
volar, vaig pensar que podia usar el futbol per a acostar-me a elles i conéixer de debò
què estava passant. El futbol és un esport conegut mundialment i a més, no necessita cap
infraestructura. Fins i tot no necessites ni una pilota. Les meues xiques ho feien elles amb 
bosses de plàstic o fulles de fibra de banana.

Quan vaig conéixer a les meues jugadores per primera vegada, eren persones tímides, 
submises, sense iniciativa, resignades a la vida que els havia tocat viure, tristes, malaltes… 
Ara, després de jugar a futbol, motivar-les, sentir-se que formen part d’un grup i adonar-
se que són molt especials per a algú, s’han convertit en dones amb somnis i amb ganes 
d’aconseguir-los.

És extraordinari el poder transformador de l’esport, usat com a instrument de cohesió social 
i d’escola de valors, és una eina molt útil i potent per a ensenyar conceptes i obrir ments. 
L’esport en general és un imant per a totes les persones, té un gran poder de convocatòria i 
el poden practicar tant dones com homes, persones de diferents cultures, religions i edats. 
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Amb una pilota es trenquen barreres idiomàtiques i classes socials. A més, és divertit i es 
transmeten valors com l’esforç, el compromís, el treball en equip, la igualtat… En els meus 
equips hi ha jugadores de tribus rivals que aprenen a conviure entre elles i a lluitar per un 
objectiu comú.

La fórmula és molt simple: quantes més hores passen jugant a futbol, menys temps estan 
soles o en perill. A més és una manera de dirigir-les cap a l’escola. Una fórmula aplicable a 
Uganda i a tot arreu del món.

Per a poder començar a jugar, vaig mantindre moltes converses amb familiars, veïnat i 
tutories, ja que moltes de les xiquetes no tenien família. Vaig rebre molts “nos” i em sentia 
frustrada i no parava de donar-li moltes voltes al capdavant per a esbrinar com els podia 
convéncer, ja què una dona, blanca, que jugava a futbol, alçava moltes suspicàcies.

Amb insistència, amb paciència, sent conscient que hi ha canvis que requereixen de temps, 
sabent que una llavor no germina l’endemà de ser plantada, vaig aconseguir convertir 
eixos “nos” en “provarem”. Vaig organitzar tres equips de futbol: un de xiquets, un altre 
de xiquetes i un altre de dones amb VIH. Al principi va costar que se sentiren còmodes i 
motivades per a jugar. A més, rebíem insults d’altres xiquets i adults els qui mai havien vist 
a dones practicant esport. Inclús arribaven a dir-me: 

¨You llaure a man, you llaure lying!¨
(Estàs mentint, eres un home!)

A poc a poc, amb molt d’afecte i esforç vaig aconseguir que se sentiren part d’una cosa 
bonica, d’un grup de persones a qui no les discriminaven, ni els pegaven, ni els cridaven per 



151la sensibilitat des de diferents òptiques

ser dones. Tot el contrari, les valoraven pel que eren: dones valentes i intel·ligents a les qui el 
destí els havia preparat una vida indigna, plena de violència i sofriment.

Record a Olive, una de les meues jugadores. No entenia perquè algú va violar a la seua mare 
i li va contagiar la SIDA i ara Olive morirà a causa de la SIDA. Malgrat això, el que més 
record d’Olive és la seua força i generositat, la seua senzillesa i alegria. 

D’altra banda, el cas de la meua amiga 
Betsy, qui treballa en el camp amb 
el seu bebé carregat a l’esquena i, no 
sap que és la igualtat entre homes i 
dones. Li vaig preguntar perquè les 
dones africanes, quan plora el seu bebé 
home ho atenen ràpidament però si és 
una xiqueta la deixen plorar i em va 
explicar que als homes cal donar-los 
sempre tot el que demanen. En canvi, 
a les dones cal acostumar-les al fet que 
mai aconseguiran res del que desitgen i 
cal ensenyar-les des de xicotetes.

La força d’Olive i Betsy, compensen el 
dolor que sent per les dures realitats 
que continuen existint a Uganda. 
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Després de 5 anys, si alguna cosa he aprés és la convicció que cadascun de nosaltres podem 
ser una persona d’acció, podem contribuir a millorar la vida dels altres i unir-nos a eixa 
corrent plena de vida i capacitat transformadora. Sé que jugant a futbol no acabarem amb 
l’ablació, ni amb la SIDA, ni amb la fam, ni amb les
morts, però eixos moments de felicitat entre elles i nosaltres ens acompanyaran la resta de 
les nostres vides.

Hem de canviar la forma en la qual veiem el món i en la qual eduquem als nostres xiquets i
xiquetes. Estic esperançada, crec que la humanitat té la capacitat de ser millors i vull
imaginar-me un món més just, amb homes i dones més iguals. La igualtat està per a fer-
la realitat perquè és bonic viure una 
xicoteta part, que gaudim algunes, però que 
meravellós és ajudar a les altres a aconseguir 
la seua. 

L’únic problema amb la igualtat és 
enamorar-te d’ella i no parar fins a 
aconseguir-la. A Uganda ho estem intentant 
a través de l’esport i amb l’ajuda d’una 
pilota. Us imagineu un món on tots forem 
éssers humans iguals i lliures? Ara, la pilota 
està en la vostra teulada.

Juguem?

patriciacamposdomenech.com
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El significat d’un món 
sense tercer món.
 Oxfam Intermón
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El terme tercer món ens indica l’existència d’una jerarquia respecte al primer món. El 
llenguatge és el reflex d’una trista realitat, i la realitat és que existeix una clara desigualtat 
entre els grups de països que engloben tots dos termes, una barrera que pot semblar 
impossible de derrocar.

Malgrat això, moltes persones s’esforcen per acabar amb eixa situació injusta que condemna 
als països catalogats com a tercer món i a la seua ciutadania a enfrontar-se a un futur sense 
futur. Eres tu una d’elles?

La pobresa és precisament una de les majors xacres d’esta situació injusta i la seua 
erradicació era el compromís principal dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per 
a 2015. El repartiment desigual dels recursos, unit a unes relacions comercials desiguals dels 
països en vies de desenvolupament amb els països desenvolupats, són algunes de les causes 
que han portat a esta situació de desigualtat i d’injustícia.

Quines mesures podrien prendre’s per a acabar amb la pobresa en el món, i com 
podem col·laborar nosaltres?

1. Combatre la desigualtat
Al ritme actual, en 2021, l’1% més ric de la 
població mundial acumularà tanta riquesa com la 
resta del planeta. Parlem de 70 milions de persones 
enfront de 7.000 milions. En un món en el qual 
una de cada huit persones manca d’aliments 
suficients per a menjar i més de mil milions de 
persones encara viuen amb menys de 1,25 dòlars 
al dia, combatre la desigualtat és clau per a reduir 
la pobresa. Et preguntaràs què pots fer tu per a 
contribuir a este repte. Una opció és donar suport 



155la sensibilitat des de diferents òptiques

a la labor de les ONG internacionals perquè el seu treball tinga molt més impacte. Com a 
ciutadans i ciutadanes, tenim el deure de pressionar als nostres governs perquè gestionen 
els pressupostos de l’Estat amb responsabilitat i no apliquen retallades a les ajudes oficials 
per a desenvolupament, alguna cosa que hem vist succeir en els últims anys. A més, dins 
del nostre propi país, podem donar suport a les polítiques que promouen campanyes fiscals 
més equitatives, on els que més guanyen més aporten i les grans empreses que operen al 
nostre país no tinguen més mecanismes per a evadir impostos. És hora de canviar les regles 
i assegurar que les grans empreses paguen la part justa que els correspon als països en 
els quals realitzen el seu negoci. Si no, la desigualtat continuarà creixent i les societats 
continuaran empobrint-se.

2. Consumir de manera responsable
Perquè les teues compres no perjudiquen les famílies productores que es troben als països 
del tercer món i a poc a poc s’aconseguisca una situació d’igualtat d’oportunitats. Cada 
vegada que vages a comprar un producte, llig l’etiqueta per a veure on s’ha fabricat. 
Valora el producte més enllà del preu i coneix a les companyies a les quals estàs comprant. 
Moltes d’elles posen en marxa polítiques de responsabilitat social corporativa amb els 
seus proveïdors i amb el medi ambient, però unes altres encara no l’han fet. Exigeix un 
comportament ètic a les teues marques favorites a través de les teues eleccions de compra! 
Una altra alternativa de consum responsable és la que ofereixen els productes de comerç 
just, que s’elaboren en condicions de responsabilitat amb l’el medi ambient i amb la classe 
treballadora implicada en el seu desenvolupament.

3. Microfinances i banca ètica
Realitza les teues transaccions financeres a través d’institucions de microfinances i banca 
ètica. Una decisió tan senzilla com en quin banc col·locar els nostres diners pot canviar 
positivament la vida de moltes persones si realitzem una elecció encertada. Les solucions 
de banca ètica cada vegada són més populars i competitives: ofereixen el mateix benefici 
per a qui inverteix, que la banca tradicional i asseguren un valor afegit; que els teus 
diners no s’utilitzarà per a especular, sinó per a crear ocupació i desenvolupament en 
aquells llocs on es necessita.
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4. Adoptar una actitud més responsable amb el medi ambient
Segur que ja consumeixes amb moderació i fas coses per a estalviar energia i recursos. No 
obstant això, si et pares a observar al teu voltant, segur que se t’ocorren algunes idees més 
perquè el teu impacte en el canvi climàtic siga el menor possible. Els seus efectes tenen 
conseqüències al nostre voltant, però especialment en països en vies de desenvolupament, 
aquells vulnerables a sequeres o desastres naturals, on la població pateix de manera 
dramàtica estos efectes.

5. Col·laborar amb campanyes solidàries
Ja siga acudir a un concert, una carrera organitzada a la teua ciutat (per exemple la marxa 
solidària Trailwalkalker organitzada per Oxfam Intermón), una petició urgent d’ajuda per 
part d’una ONG davant un desastre natural... tots els xicotets grans d’arena que aportem són 
els que aconsegueixen, un a un, formar una gran platja.

6. Sensibilitzar
Perquè els teus fills o filles continuen el teu exemple i siguen conscients del seu paper en el 
món des d’una edat primerenca, el teu exemple els guiarà. També a la resta del teu entorn, 
unes altres persones adultes poden veure’s inspirades per la teua actitud i començar a pensar 
que tenim la possibilitat de canviar les coses.

Ara és el moment d’actuar de manera conscient per un món més just. Ningú ens diu que siga 
un camí fàcil, però si entre tots adoptem una actitud socialment responsable, a poc a poc les 
nostres accions començaran a tindre conseqüències. Nosaltres som el motor del canvi que 
el món necessita! Ens movem?
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Del moviment migratori a 
l’edificació de barris gueto.

Giuseppe Savino
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Les polítiques d’habitatge i reallotjament durant la Transició a la Comunitat Valenciana 
van suposar la creació de nous barris obrers per ubicar-hi la migració rural, amb segregació 
i alts índexs de pobresa.

En els anys 50, l’Estat espanyol era bàsicament agrícola, tancat en una precària economia 
de subsistència on els índexs de desenvolupament queien per sota, fins i tot, de les cotes dels 
anys 30. Al llarg d’esta dècada, es van iniciar una sèrie de reformes del sistema econòmic 
per acoblar les estructures i la legislació al model de producció i de mercat capitalista. 

D’esta manera, va començar una gradual obertura internacional, amb la liberalització del 
comerç exterior i interior. També es va donar pas a un lent creixement industrial, que es 
limitava a les grans ciutats i àrees on ja existien algunes de les infraestructures necessàries. 
En este sentit, la Comunita Valenciana es va veure beneficiada en l’àmbit de la producció 
agrícola, ja que va comercialitzar la seua producció a altres països.

Este conjunt de canvis va provocar un dels moviments migratoris més 
importants dins del territori de l’Estat espanyol. En la dècada dels 
anys 60, uns 3,5 milions de persones van abandonar el seu lloc de 
residència. Este procés migratori, que es produïa del camp a les ciutats, 
va desembocar en un greu problema: la falta d’habitatges on allotjar els 
milers de persones que arribaven als nuclis urbans. En conseqüència, 
les perifèries de les ciutats es van omplir de barraques i de tota mena 
d’infrahabitatges, que sovint s’unien als assentaments xabolistes arrelats 
des de la postguerra. El barri 613 Vivendes de Burjassot, municipi de 
l’Horta Nord, és un dels nuclis que es va crear en esta època. Mercedes 
Fernández, qui encara hi viu, va arribar-hi “molt jove i amb els xiquets 
xicotets”, recorda. “Jo soc d’Extremadura, però com que al camp no hi 
havia feina, vaig vindre a la ciutat a treballar”. Després de la creació 
del barri, van arribar-hi 199 famílies. En un principi, totes provenien 
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d’altres nuclis urbans de València, on els assentaments en coves, excavades en roca calcària 
i ocupades per la població més desfavorida, no eren infreqüents. Segons dades del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme espanyol (MOPU), 104 famílies van arribar-hi de les coves de 
Benimàmet, 33 de les coves de Paterna, 21 d’albergs de Xirivella, 16 del Clot-Cabanyal, 10 
de Manises, 8 de l’alberg de Natzaret, 3 de Torrent, 2 del barri de Sant Jordi de Castelló de 
la Plana i 2 més d’Alboraia.

A la Comunitat Valenciana les xaboles es van assentar a les zones industrials, les vies fèrries 
i l’entorn dels cementiris. El barraquisme a les ciutats de la Comunitat no va créixer, com 
en altres llocs, amb la típica estructura anular, sinó que –a causa dels terrenys agrícoles 
que s’estenien de nord a sud del país– l’assentament de les xaboles es va produir a les 
zones intersticials de la ciutat, com els terrenys pròxims als cementiris, vies fèrries i zones 
industrials. És el cas, per exemple, dels barris de Sant Agustí i Sant Marc, a Castelló de 
la Plana, municipi de la comarca de la Plana Alta. Ambdós es van crear en els anys 50 del 
segle XX a partir del procés d’autoconstrucció que va protagonitzar la població que venia 

d’altres comunitats, com Extremadura, Castella 
la Manxa o Andalusia, o de les comarques 
de l’interior de Castelló. També és el cas 
del Barri del Crist, situat entre els termes 
municipals d’Aldaia i de Quart de Poblet, a 
pocs quilòmetres de València. “Les primeres 
cases s’anaven fent els dissabtes i diumenges, 
de forma il·legal, aprofitant la nit per a alçar 
dues parets i una teulada elemental, ja que, 
si s’aconseguia este mínim, la Guàrdia Civil 
solia respectar la construcció”, recorda Pilar 
Moreno, treballadora social de l’associació 
Teuladí i veïna del barri. Així, cada matí 
apareixien noves construccions, que es 
convertirien a poc a poc en habitatges.
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A partir dels anys 60 es procedeix a la 
construcció d’habitatges socials per part 
del MOPU “amb la finalitat d’eliminar 
els assentaments i les condicions 
d’infrahabitatge que havien sorgit en 
les grans ciutats”, explica Glòria Maria 
Caravantes, llicenciada en Treball 
Social per la Universitat de València 
i, en l’actualitat, treballadora social a 
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives de la Generalitat Valenciana. En 
1979, la gestió d’estos habitatges va ser 
transferida al govern de cada comunitat 
autònoma. Ací va ser l’Institut Valencià de 
l’Habitatge SA (IVV-SA), és a dir, l’actual 
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl de 
la Generalitat, qui va gestionar la seua 
edificació i es van anar confeccionant els 
barris perifèrics que encara existeixen en 
l’actualitat.

De barris per a població migrant paia a 
barris per al poble gitano
A escassos dos quilòmetres de les 613 
Vivendes es troba el barri de la Coma – Mas 
del Rosari, ubicat en el terme municipal 

de Paterna (Horta Nord). Entre 1981 i 1983, 
s’hi van construir els primers 832 habitatges 
i es van iniciar les obres de quatre blocs de 
pisos. En l’actualitat, segons la informació 
urbanística de Paterna, hi ha 1.200 
habitatges. Estos es van dissenyar per a fer 
front a l’emigració rural durant les dècades 
dels 50 i els 60, així com per a reallotjar 
les famílies que es van quedar sense casa 
després de la riuada del riu Túria l’any 1957. 
Tanmateix, els objectius inicials disten molt 
de la realitat, ja que al final els immobles es 
van destinar a famílies en risc d’exclusió 
social, sobretot a aquelles que pertanyien a 
l’ètnia gitana. Esta falta de previsió, segons 
Ángel Quesada, qui va viure catorze anys al 
barri, va comportar que “no es planificara 
la cobertura de les necessitats bàsiques”. 
“Durant molt de temps, a la Coma no vivia 
ningú, fins que l’administració es va adonar 
que era necessari donar ús a l’habitatge 
públic que hi havia”, afegeix Quesada, qui es 
defineix com un dels primers “pobladors” del 
barri.

Article parcialment publicat 
al número 482 de la revista La Directa
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Entre Macastre i Alcàsser.
Boro Císcar
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Li contaré una història real que em va ocórrer fa un temps, un matí quedem un grup 
d’amics per a esmorzar. Entre bromes, acudits, i converses creuades, un dels presents va dir: 

Calleu un moment!

En el televisor que hi havia en el restaurant col·locat en una cantonada a l’alt estaven
eixint unes imatges d’una furgoneta destrossada. Amb tanta gent parlant a penes se sentia 
la veu de la presentadora de l’informatiu. L’amic havia dit que callàrem, sense cap èxit, ho 
tenia al front, vaig veure que va parar atenció a les imatges, aguditzant l’oïda mentre 
arrufar el nas, de sobte em va mirar i em va dir: Res…que estàvem parlant?. Intrigat li vaig 
preguntar què passava, quin havia ocorregut, i ell em va dir textualment: Res, és que he vist 
l’accident en les notícies, però... eren moros!.

No és el mateix viure esta situació que llegir-la, segur que prestem més atenció sense estar 
distret amb altres coses d’aquell moment, podem arribar ara fins a escandalitzar-nos, però 
tinc la certesa que situacions similars vosté mateix haurà viscut.

Per què ens afecten unes situacions i unes altres no, depenent de qui li ocórreguen?
La resposta no és senzilla, perquè influeixen molts factors. La Reial Acadèmia Espanyola
defineix l’empatia com el sentiment d’identificació amb alguna cosa o algú, i la capacitat 
d’identificar-se i compartir els seus sentiments. En la situació anteriorment exposada veiem 
com el mecanisme empàtic es va posar en funcionament, el meu amic es va preocupar 
per les imatges que estava veient, de manera objectiva i racional estava sentint el que els 
podia haver ocorregut a les persones implicades en l’accident, però de sobte esta empatia 
desapareix ipso facto en sentir que es tracta d’uns moros, llavors?... el meu amic és un 
racista?, no, primer perquè em consta que no ho és, i segon perquè hi havia hagut a 
continuació algun comentari despectiu i xenòfob.
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Li exposaré un recent cas molt mediàtic que 
va tindre a Espanya sencera en suspens, el 
rescat de Julen Roselló. Quan el 13 de gener 
de 2.019 el xiquet de 2 anys va caure en el 
pou de la finca de Totalán, tothom entrem 
en una sensació d’angoixa que va durar fins 
a la 01:25 h. de la matinada del 26 de gener, 
moment en què es va trobar el cos sense vida 
de Julen. En els 13 dies de treball en el rescat 
qualsevol sent proximitat, proximitat amb 
els familiars i ansietat en augment en veure que passaven el temps sense resultat, però en 
les últimes hores, amb l’emissió en directe dels familiars reunits entonant cants evangèlics 
sota una carpa, l’empatia de molts va anar desapareixent i en alguns casos va desembocar 
vergonyosament en comentaris que en directe podíem llegir en xats, on es va començar a 
posar en dubte la responsabilitat del pare o de la mare i, fins i tot van acabar mofant-se de 
la situació. Davant un succés tan tràgic i sense sentit, la nostra ment inconscientment busca 
una defensa, un motiu que done sentit a la dura realitat, i el xiquet que era semblant al que 
es creua amb nosaltres al matí camí de la guarderia, el que podia ser el nostre fill o nebot, 
passe a ser el fill d’unes persones pertanyents a col·lectius no afins a nosaltres, la nostra 
ment necessita pal·liar la seua angoixa.

Com veiem no hem de pensar en un bombardeig en el mercat de Bagdad amb 40 morts 
per a veure que no ens afecta per igual tots els morts. Si algú li preguntara a vosté pels 3 
de Macastre, sabria respondre? Probablement no, però I se li pregunten per les xiquetes 
d’Alcàsser?, segur que coneix bé el cas encara que siga jove.
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Dues amigues i un amic van aparéixer morts en el període de gener a maig de 1.989, 
l’última vegada que se’ls va veure amb vida va ser el dia 15 de gener en un Bar de Catadau. 
Rosario Gayete Moedra, de 15 anys, va ser trobada el 19 de gener de 1.989 sobre un llit 
en una caseta de cultiu de Catadau, Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 anys, va ser 
descobert el 6 d’abril de 1.989 per un home que havia eixit a recol·lectar espàrrecs, el seu 
cadàver va aparéixer a 400 metres de la mateixa caseta, i Pilar Ruiz Barriga, de 15 anys, 
primer va aparéixer el seu peu el 27 de gener de 1.989 en un carrer de València, i la resta 
del cos el 24 de maig a Turís. Va ser trobat per uns xiquets que jugaven en la canal que 
passa per la població. Fins hui no s’han trobat culpables però quan es va publicar la notícia a 
penes va ocupar uns dies en els informatius i premsa, ràpidament va passar a l’oblit.

Quatre anys després, el divendres 13 de novembre de 1.992, desapareixen 3 joves a Alcàsser, 
la resta de la història i el 
seu desenllaç crec que no 
fa falta explicar-lo. Els dos 
casos són molt similars, 
parlem de 3 assassinats, i de 
3 adolescents. El tractament 
que es va realitzar d’un cas i 
un altre va ser molt diferent, 
influïsc en alguna cosa que 
els 3 de Macastre eren de 
baix estrat social? 
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Vosté pot pensar: No; va influir la cobertura mediàtica i l’esforç d’uns pares a buscar a les 
seues filles. És veritat, però per a la qüestió que hui ens ocupa, va existir un detall molt 
important, les primeres fotografies que van passar els familiars a la premsa de les tres joves 
d’Alcàsser, eren unes instantànies en blanc i negre on apareixen dos elles en actitud seriosa, 
i fins i tot una amb el pèl maldestre, ràpidament els van aconsellar que foren substituïdes
per unes altres, que són les que tots recordem, on apareixen ambdues somrient, una d’elles 
amb la seua mascota en braços. 

Quin va ser el motiu? Crear empatia, fer-les nostres, pròximes, estar atents a qualsevol pista 
que ajudara a trobar-les. Com hem vist no hem d’anar molt lluny per a comprovar que la 
nostra gestió emocional davant les desgràcies alienes està influenciada per molts factors, no
solament per la llunyania, sinó per la nostra educació, prejudicis, pors i sobretot per un 
mecanisme de defensa que ens inhibeix per a evitar el sofriment.
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ORGANITZA:

distrito008.es  planbfallesfestivalI@planbfallesfestival

BORRULL
SOCORS
FALLA

14 al 19
MARÇ
PREUS POPULARS 

Pl. Sant Sebastià

FOOD TRUCKS
MUSIC & DJ´s
ACCÉS LLIURE I

falles festival
2020
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Pla d’activitats 
de la comissió de la falla 

Borrull Socors.
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Dissabte 7 de març
10.00 h. Esmorzar popular(***)  i a fer falla.
14.00 h. Mascletà.
14.30 h. Dinar dels ABS a la plaça de Sant Sebastià. Entrega de xapes, mocadors i 
credencials.
16.30 h. Vespre(**) fins que el cos aguante.

Diumenge 8 de març
10.00 h. Esmorzar popular(***)  i a fer falla.
13:30 h. Dinar #Jesuis100sible 
16.30 h. Continuar fent falla.

Dimecres 12 de febrer
20:30 h. Sopar d’entrega dels premis Manolo Latorre organitzat per la comissió, amb la 
presència de la Fallera Major de València 2020, Consuelo Llobell i Frasquet i, Cristina 
Martínez i Fernández, Fallera Major de Borrull Socors 2020.

Diumenge 1 de març
10:00 h. Visita a l’Exposició del Ninot
12:00 h. Fer falla infantil
14:00 h. Dinar al casal
18:30 h. Xocolatà
16.30 h. Continuar fent falla.
20:00 h. Anem a la Crida
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Divendres 13 de març
10.00 h. Fer falla.
21:30h. Inauguració oficial del parador, per la nostra Fallera Major, Cristina Martínez i 
Fernández
22:00 h. Sopar de gala de la Fallera Major amb la presència dels Fallers d’Honor.
A continuació... música i, més música.

Dissabte 14 de març
09:00 h. I si acabem de fer la falla?
10:00 h. Esmorzar popular(***)

14:00 h. Mascletà de l’Ajuntament
14:30 h. Dinar dels #Con100im (*)

16.30 h. Continuar fent falla.
17h Anar a arreplegar el ninot infantil.
18:30 h. Inauguració del parador infantil, a càrrec de la comissió i, lliurament de 
recompenses infantils.
20:00 h. Plantà de la falla infantil.
21.30h Sopar i continuar plantant.

Pla B. - MESTIZATGE
19:00 - 23:00 Vespre(**) d’inici 

22:00 a 23:00 Strange Boy DJ
23:00 - 00:30 La Ganga Calé

00:30- 2:00 Colectivo Pirata
2.00 - 4:00 Strange Boy DJ
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Diumenge 15 de març
08:00 h. I si acabem de fer la falla? 
09:00 h. Xocolatà i recepció del jurat de la falla infantil. Jocs en 
la falla.
10:00 h. Esmorzar popular(***)

10.30 Torneig de “Fallera calavera”.
14:00 h. Mascletà
14:30 h. Dinar al parador(*)

18:00 h. Berenar.
18.30 JJ.OO. de la terrreta infantil
18:30 h. Arreplegada del ninot gran de l’exposició.
21:00 h. Actuació per a infantils
21:30 h. Sopar de la plantà (amb els tradicionals fesols preparats per Mar Navarro, ajudada 
per Rafa Molina)



171la sensibilitat des de diferents òptiques

23:00 h. Està plantaaaaà!! (que la planten!!)
Dilluns 16 de març
10:00 h. Esmorzar popular en honor a la falla plantada(***)  i recepció del jurat de la falla 
gran.
11h Taller: farem una bossa fallera per a omplir-lo d’aventures.
14:00 h. Mascletà
14:30 h. Dinar al parador(*)

14:30 h. Concurs de paelles.
16:00 h. Arreplegà del premi infantil (de segur que anirem).
17:30 h. Vespre(**) del mojito
18:00 h. Berenar.
18.30 h. Assajar Playbacks.
21:30 h. Sopar al parador(*)

22:00 h. Els infantils continuen assatjant
22:30 h. Nit de la cançó.

Pla B. - TROPICAL WOMEN / TROPICAL NIGHT
19:00 - 22:00 Vespre(**) amb tu 
22:00 - 23:30 Guerrilla Xhen

23:30 - 01:30 Dj Pornomiseria
01:30 - 4:00 Lioness Sister ( Las Hijas de la Cumbia )
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Dimarts 17 de març
09:30 h. Arreplega del premi (si en tenim)
10:00 h. Esmorzar de la falla. 
11h Taller de Masterchef.
14:00 h. Mascletà
14:30 h. Dinar al parador(*)

17:30 h. Vespre(**)  amb ISRA Maldonado
18:00 h. Berenar, 
18.30 h Preparar vestuari i tot alló que siga precís per als Playbacks
21:30 h. Sopar a la carpa(*)

22:00 h. Playbacks infantils
22:00 h. Borrull’s banda amb ambientació a càrrec d’Spotify.

Pla B. - pop-rock
20:00 - 22:00 Vespre(**)  del rock

22:00 - 23:00 Compakt dj
23:00 a 00:00 Los Invaders

00:00 - 2:00 Guille Milkyway
2:00 - 4:00 Compakt dj
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Dimecres 18 de març
10:00 h. Esmorzar popular(***) 
11:00 h. Taller de titelles.
14:00 h. Mascletà
14:30 h. Dinar al parador(*)

17.30 h. Teatre de tilteles al carrer.
18:30 h. Jocs populars per als adults
20:00 h. Sopar(*!
21:00 h. Concentració al casal per anar a l’Ofrena de flors a la Mare de Déu dels 
Desemparats.

Pla B. - FUNK
19:00 - 22:00 Vespre(**) amb Vitamin Collective

22:00 - 00:00 Strange Boy
00:00 - 1:30 Telefunka live

1:30 - 3:00 Fonki Cheff &amp; Dj Rosvil
3:00 - 4:00 Disco Misco / Sr Brown / Strange Boy / Xëlon
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 Dijous 19 de març
10:00 h. Esmorzar popular(***)

11:30 h. Missa en honor a Sant Josep a la Parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià. A 
continuació homenatge al Palleter.
14:00 h. Aperitius per Sant Josep.
14:30 h. Dinar al parador(*)

18_00 h. Berenar infantil
18.30 h. Just-Dance infantil
19:00 h. Tu si que vales
22:00 h. Cremà de la falla infantil
22:30 h. Últim sopar al parador(*)

00:00 h. Cremà de la falla gran i, posterior brindis d’inici de l’exercici 2021 on 
commemorarem el nostre Centenari, amb els tradicionals pastissets del president.

Divendres 27 de març
21:30 h. Junta d’exercici nou. Elecció de la presidència 2020/21.

(*) La comissió infantil disposa d’un menú gratuït per a dinar, berenar i sopar, durant tota la setmana 
fallera. La resta hi hauran d’apuntar-se amb antelació i abonar el dinar i/o el sopar, amb preus per a 
fallers i no fallers. 

(**) No hem trobat la traducció per a la tendència actual del “tardeo” i per no inventar-nos la paraula 
anglosaxona afternooneig... 

(***) Els esmorzars seran populars i cal apuntar-se la vesprada anterior (2 €), malgrat que algun 
representant de la comissió ens vulga convidar. 

Les amistats que ens acompanyen a dinar o a sopar algun dia esporàdicament, deuran fer-se càrrec de 
les despeses de taula (beguda, aperitiu, café) o, abonar-lo les persones falleres que els conviden, per 5 € 
sinó s’han apuntat al dinar o al sopar organitzat. 

Heu d’estar pendents a les nostres canals de comunicació per conéixer les modificacions, si n’hi haguera, 
perquè vos informarem al minut. Este programa és susceptible de canvis per motius d’organització.



175la sensibilitat des de diferents òptiques

Comissió dels carrers Borrull Socors
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Maria Linares i Duran
Rocio Perona i Moya

Carla Ramiro i Matías
Luía Ramiro i Matías

Pau Ramiro Matías
Lucas Rodríguez Martínez

Emma Belda i Garcia
Malena Blanco i Garrigues
Mara Blanco i Garrigues
Julia Blanco i Hipólito
Miquel Blanco i Hipólito
Paula Doyague i Vizcaino
Blanca Esteban i Castelló

Presidència: Miquel Canela
Secretaria: Ernesto Ferragud i De Diego
Directiva:
Pepo Moreno, Carlos Flo Mendoza, Marina Marín, Cristina Oliva, Sebas Marín, Gonzalo Ortega, 
Nieves González, Noelia Matias i Victòria Garrigues.
Vocalies:
Fernando Vela i Vela, Juan Mateo i Miquel

Felipe Javier Acebron i Caballer
Felipe Acebron i Cano
Enrique Algarra i Aleixandre
Marcos Andreu i Natividad
Amparo Caballer i Ubeda
Miquel Canela i Marqués
Noelia Castelló i Quinzá
Manel Costa i Adrián
Iris De Sola i Martínez
Jorge De Torres i García
Carlos Estal i Ballester
Candela Esteban i Castelló
Luis Miguel Esteban i Sanz
Borja Estellés i García
Francisco Fernández i Mira
Ernesto Ferragud i De Diego
Maria Ferrando i Feliu

Angela Ferrando i Ramada
Lorenzo Ferrer i Agudo

Almudena García i González
Mª Cruz García i Sanchís

Amparo Garrigues i Martínez
Victòria Garrigues i Martínez

Amparo Gómez i Belloch
Encarna Gómez i Belloch

Josefa Mª Gómez i Valle
Juani Gómez i Valle

Nieves González i García
Blanca González i Navarro

Giuseppe Grezzi
Francisca María Hipólito i Bonet

Sefa Jorge i Jorge
Ana Juan i Nicolás

Cristina Lagarde i Caballero

Comissió  major

Comissió infantil
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Manuel Latorre i Gorrea
Antonio López-Guitián i Badenes
Marina Marín i Latorre
Sebastián Marín i Martínez
Carmen Marín i Peiró
Marina Marín i Peiró
Carla Martínez i Fernández
Cristina Martínez i Fernández
Begoña Martínez i Llosa
Ana Martínez i Pedre
Yaiza Mascarós i Fernández
Juan Manuel Mateo i Miquel
Adrián Mateo i Rubio
Noelia Matías i Beltrán
Carlos Florencio Mendoza i González
Rafael Molina i Mira
Mar Molina i Navarro
Valia Monforte i Gómez
Isabel Monzó i Albert
Jose Maria Moreno i Castelló
Juani Moya i Montañez
Charo Navarro i Molina
Mª Del Mar Navarro i Molina
Javier Navarro i Piza
Lola Nieves i Losa
Maria Angeles Nieves i Losa
Andrea Oliva i Nieves
Cristina Oliva i Nieves

David Oliver i Huerta
Gonzalo Ortega i Castillo
Alfons Enric Ortí i Marí
Encarna Ortín i Gómez

Isabel Peiró i Orozco
Marcela Peiró i Orozco

José Luis Peralta i López
Noelia Pérez i González

Juan Carlos Perona i Rubio
Carla Prósper i Gómez
Juan Bta. Prósper i Lis

Alejandro Quintero i Taberner
Gonzalo Rico i Martínez

Jose Vicente Ros i Gamón
Irene Salavert i Rodríguez

Ariadne Segarra i Fabri
Maria Pilar Soriano i Rodríguez

Andres Ten i Navalón
Carolina Tormo i Monzó
Verónica Tormo i Monzó

Francisco Jose Valdivia i Periañez
Fernando Vela i Vela

Juan Manuel Viega i Correa
Carolina Vilaplana i Verdú

Alba Vivó i Martínez
Carmen Villena i Herreros
Isabel Vizcaíno i Estupiña



178 #Jesuis100sible#Jesuis100sible



























191la sensibilitat des de diferents òptiques

Valencians, en peu...
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En germanor i al·legria
[En germanor i alegria]
fá falla que és admirá
[fa falla que és admirà]
i com sempre en harmonia
[i com sempre en harmonia]
un any mes está plantá
[un any més està plantà]
está plantá... está plantá
[està plantà... està plantà]
Entre estámpits de carcases
[Entre estampits de carcasses]
traques, música i foc,
[traques, música i foc,]

Com la flor del jesmil
[Com la flor del gessamí]
que en pura blancor
[que en pura blancor]
diu, Valencia es un jardí,
[diu, València és un jardí,]
¡Valencia es lo millor!
[València és el millor!]
Es il·lusió molt cabal
[És il·lusió molt cabal]
de comissió tan fallera
[de comissió tan fallera]
tan sansera i formal (Bis)
[tan sensera i formal]
el ser sempre la primera.
[ser sempre la primera.]

Himne de la Comissió
Borrull Socors
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Sant Chusep dona les grasies
[Sant Josep dona les gràcies]
a Valencia i Comissió.
[a València i comissió.]
¡Comissió!
[Comissió!]
dels carrers Borrull Socós
[dels carrers Borrull Socors]
¡Comissió!
[Comissió!]
dels carrers Borrull Socós
[dels carrers Borrull Socors]
Festa valenciana
[Festa valenciana]
festa nacional
[festa nacional]
festa de les falles
[festa de les falles]
festa inmortal
[festa inmortal]

Lletra: Miguel V. Sarrión López
Música: Mestre José Esteve Albelda

(La lletra és transcripció literal de documentació que obra en el nostre arxiu)
Volem agraïr al director Rafa Vizcaíno (premi Larorre 2019), l’adaptació al segle XXI i 
l’enregistrament de l’himne en format digital.

Himne de la Comissió
Borrull Socors
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Himne oficial de la 
Comunitat Valenciana

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingueu.

Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Pas a la Regió que avança en marxa triomfal!

Per a tu la Vega envia
la riquesa que atresora,

i és la veu de l’aigua càntic d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora...

Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, Sultana, tons
jardins estenen

un tapís de murta i de roses fi nes.
Brindes fruites daurades

els paradisos de les riberes;
pengen les arracades

baix les arcades
de les palmeres...
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Sona la veu amada
i en potentíssim vibrant ressò,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians, en peu alcem-se.
Que nostra veu

la llum salude d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

tots a una veu, germans, vingueu.
Ja en el taller i en el camp remoregen

càntics d’amor, himnes de pau!
Flamege en l’aire
nostra Senyera!

Glòria a la Pàtria!
Visca València!

Visca!
Visca!!
Visca!!!

Himne oficial de la 
Comunitat Valenciana
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L’exercici 2018-19 va passar a 
la història per varios motius, 
però un fonamental és el canvi 
d’identitat coorporativa, que va ser aprovada en el ‘Congrés Borruler’ d’octubre.

La nova imatge representa una comissió més moderna, més actual però sense perdre les 
identitats d’una comissió centenaria. Així l’escut històric de la comissió de la Falla Borrull 
Socors es manté per a dues casos excepcionals, i és el format per l’escut de la ciutat de 
València, sense la doble “L”, al costat dret de la qual i esquerre se situen un tronaor color 
gris i el Micalet marró embolicats amb les ales d’un rat penat negre, descansant tot això 
sobre una faixa blava on figura el nom de la falla que emergeix d’esquerra a dreta i en el 
vèrtex inferior de la qual se situen fulles de llorer i el màxim Bunyol en groc amb el qual 
està guardonada la Comissió. L’escut històric estarà present en l’estendard i la joia mentre 
que la marca d’identitat estarà en la resta de documents, estampacions, insignies, etc.

La marca d’identitat es compon quatre romboides col·locats simètricament formant un 
rombe més gran. Els romboides es corresponen amb una pinta de valenciana, la torre del 
Micalet, una fulla de llorer i la Reial Senyera. Al costat de la cantonada inferior d’este 
rombe apareix, centrat, el nom de la falla.

Per utilitzar els elements per separat, que aniran sempre acompanyats del nom de la falla, 
una damunt de l’altra en ordre de grandària, situant-se la més gran baix.

En els comunicats oficials de la falla s’inclourà la marca d’identitat en la 
part superior i centrat. Podrà acompanyar-se d’altres logos commemoratius 
d’aniversaris, a la dreta, en aquells comunicats que facen referència a actes 
de la celebració.

La comissió

La nostra imatge, la nostra identitat
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Als nostres col·laboradors

Fem barri! Col·labora.
A totes les persones i entitats que han confiat en nosaltres i n’han ajudat, any rere any, inserint 
publicitat en el nostre llibret. Nosaltres som conscients que la finalitat de la publicitat és, en 
primer lloc, el retorn de la inversió realitzada i per descomptat traure benefici. Un benefici 
econòmic i un benefici socials. Per este motiu estem molt agraïts a le entitats anunciants 
habituals, perquè és evident que la seua motivació és ajudar la nostra comissió i a la festa de 
les falles en general. ¨este és el vertadre benifici social.

Volem agraïr a les noves incorporacions d’annuncis i als que porten uns anys amb nosaltres, 
per col·laborar en el llibret i, vos esperem pel nostre casal per compartir bons moments.
No voldriem olvodar-nos de les entitats que ja no estan amb nosaltres per diferents motius. 
Gràcies a ells, sense dubte, hem pogut fer molts llibrets i sempre seran part de la nostra 
història. Esperem tornar a comptar prompte amb el seu suport, senyal que les coses tornen 
a funcionar-los. Gràcies per la confiança i pel vostre recolzament en l’agradable faena de 
transmetre en que fem a la nostra falla, què és la vostra.
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Assessoria Laboral i Fiscal
Gestió laboral
Gestió tributari-comptable
Gestió Centres especials d’ocupació

VALÈNCIA - MADRID - ALACANT

Bufet d’advocats
Laboral
Seguretat Social
Civil - Penal
Administratiu
Mercantil

Consultoria d’Empreses
Desenvolupament de Recursos Humans
Formació per a l’ocupació
Protecció de dades i seguretat de la informació

Avinguda del Barón de Càrcer 26, 51 
46001 - València
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La teua reserva:

963 155 909
C/ Borrull, 29
46008 València
www.laforcola.com

RISTORANTE - PIZZERIA
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Gran Via Ferran el Catòlic, 70
46008 València
Tlf. 962 058 684
Mòbil: 653 555 458

BODEGUES

BODEGUES
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de Javi

un nou concepte de bar, 
dins del mercat 

de Rojas Clemente

Juga a les nostres 
penyes...

Euromillón (dimarts i divendres) per 3 €
Bonoloto, Primitiva i El Gordo per 3€

Totes les setmanes loteria de Madrid, 
Almería, Tenerife i Barcelona.

Ara també obert els diumenges 
de 9:30 a 13:30 h. 

a l’Avinguda Ferran El Catòlic, 70
46008 València

loteria101@hotmail.com
facebook.com/loteria101elbuho

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA
“101 - EL BUHO”

DESPATX INFORMATITZAT

José Vte López García
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Quart, 80 · Tlf.: 963 911 983
46008 València

flors
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C/ Borrull, 33 * 46008 València
Tlf. 963 912 986
www.anouvalencia.es
anourestaurante@gmail.com

@anoucocina

ANOU.Valencia
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C/ Espinosa, 20
46008 - València
Tlf.:963 923 057
www.restauranteespinosa.com

FRUITES I 

VERDURES

OLMOS
G. Via Ferran EL CATÒLIC, 34

963 917 475 
CARRER QUART, 60

963 916 118
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C/ Número nou, 3
46470  Albal, València
Tlf.: 961 220 021
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LaBienPagá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Telf: 619.147.986 
C/ Dr. Peset Cervera, 10 

46008 VALENCIA 
catering.labienpaga@gmail.com 
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Seguix-nos en:

Tlf.963 919 819
Cirilo Amorós, 9 València

www.espolin.es
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Instal·lacions elèctriques en general
Manteniment de locals de pública concurrència
Certificacions elèctriques. Prevenció de riscos laborals
Manteniment de baixa tensió
Manteniment de centres de transformació
Climatització
Xarxes informàtiques
Oficina tècnica
 Projecte noves instal·lacions
 Projectes / estudis d’il·luminació
 Tramitació de butlletins
 Tramitació en companyia elèctrica i indústria
 Estalvi energètic
Antenes de TV, TDT i satèl·lit
Porters electrònics i vídeo porters
Audiovisuals
Certificació energètica

C/ Felipe Vives de Cañanas, 15  46011 VALÈNCIA

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
AIRE CONDICIONAT

Servei
Hores

Tlf.: 963 551 938 / 616 435 059
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Dividim esforç
multipliquem resultats

Logistica internacional 
per a la seua empresa. 

24 hores963  661 396
lapaz@transporteslapaz.com

www. transporteslapaz.com
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Distribuidor oficial de

ECOGES MEDITERRANEA, S.L.
CIF: B-97523062

C/ Lepanto, 37 baix - 46008 - València
Tlf.: 960 047 371
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Carns selectes 
NAVARRO

embotits artesans

Al seu servici 
des de 1933

Al seu servici 
des de 1933
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Xàtiva, 15
Tlf.: 963 510 378
Fax: 963 518 525

46002 València
MAGATZEM I OFICINES
Juan de Garay, 48
46017 València
963 579 861 - Fax: 963 170 053

administracion@libreriasoriano.com
www.libreriasoriano.com
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FRUITES I 
VERDURES

ALIMENTACIÓ 
ZAMAN

Obert inclús festius
C/ Borrull, 23  Tlf.: 963 381 082

rtesanias
obe, s.l.

Bandes de falleres - Brodats - Estendards  
Trofeus - Pergamins - Medalles i insígnies  

Marcos i plaques homenatge - Gravats làser 

Carrer Doctor Olòriz, 15 Tlf.: 963 494 138
artesanias@llobe.es

artesaniasllobe@ono.com
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Distribució oficial

902 213 535

Equipament integral 
per l’oficina
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Som la tercera generació de 
professionals en la venda al detall de 

peixos i mariscos i amb l’especialitat de 
productes de caladors del Mediterrani.

Mercat Russafa
de l’1 al 4
i del 25 al 28
València. 
Tlf. 615 019 155

Pescados y Mariscos Hnos Perona S.L.
pescadoshermanosperona@gmail.com
www.pescadoshermanosperona.com

C/ Calvari, 97 baix
Bétera  València
Tlf. 618 151 634
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talleresalberotecnic.es

Mecànica 

Planxa i pintura 

Electricitat i electrònica 

Gestió electrònica de motor 

Pre-ITV 

Neumàtics

Alineació de direcció 

Restauració de vehicles clàssics 

Peritatges informatitzades per Audatex
 
I molt més!

C/ Totana, 14
C/ Salvador Ferrandis Luna, 21
46018 València
Tlf. 963 240 282
info@talleresalberotecnic.es

T’ho fem més fàcil
Disposem de sistema de finançament
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Llenceria de dona, 
Roba interior d’home i de xiquet

C/ Borrull, 29 baix
46008 València

Tlf.: 963 235 570
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Jose María Beas Villar

620 829 712
Carrer Botànic, 20 baix
(cantó carrer Borrull)

46008 València 
reformasbeas@hotmail.com

REFORMES BEAS des de 1986

Santiago Chinesta Lladró

C/ Borrull, 23 baix 46008 València
963 910 759 - 646 473 510

www.laboratoriociutatvella.es

Laboratori 
Dental 

Ciutat Vella
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TALLER DE TAPISSERIA GRIMALT

Restauració de sofàs, tresillos, butaques, cadires, banquetes, capçals...

C/ Dr Peset Cervera, 11 Baix 46008 VALÈNCIA 963 912 648 - 639 864 800
DEMANE PRESSUPOST !!

C/ Dr Peset Cervera, 22
(encreuament amb Gran Via Fernando El Catòlic, 60)

46008 València
Facebook: facebook.com/carpediem.bar.cafeteria/

Instagram: instagram.com/carpediem.bar.cafeteria/
Pinterest: pinterest.es/carpediembarcaf/
Twitter: twitter.com/carpediem__bar
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Manteniment i reparació 
de bombes d’aigua

963 153 727
629 919 870

C/ Dr Peset Cervera, 14
46008 València

info@electroaguavalencia.es
www.electroaguavalencia.com
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www.julianarestaurante.com 
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C/ Azcàrraga, 28
València. 46008 Tlf.: 610 611 962

REPARACIÓ DE CALÇAT
Còpia de claus i comandaments

Afilats
Mitja ortopèdia

Arranjament i compostures

Pressupost sense compromís!
Àmplia experiència en tot tipus d’actes:
Comiat de solter i de soltera
Aniversari
Processons

Actes fallers
Noces i batejos
Cercaviles

Busca’ns en:
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C/ Trànsits, 4, 46002 València
963 940 008
info@restaurantepuertadelmar.com
www.restaurantepuertadelmar.com
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Carrer de Sant llorenç, 110
Tlf.: i Fax: 962 360 071
Mòbil:  
Ramón 679 987 974  
Juan 651 853 315

46812 Aielo de Malferit
València

VINYES AMERICANES i EMPELTS
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VIVERS DE VINYES AMERICANES 
I EMPELTS

 MATERIAL CERTIFICAT

HILARIO BARBER

Oficina: Rvdo. Juan Vidal, 50 - 1
Magatzem_ Avd. Jaume I, 152
Tlf.: 962 360 389
639 312 236
616 837 160

46812 
Aielo de Malferit

València
videsval@hotmail.com
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DESCOMPTE

EN CASCOS
OFERTA EN PNEUMÀTICS

Per la compra d’un escúter et 
regalem un casc, un cadenat i les 

dues primeres revisions

Gran Via Ferran el Catòlic, 4 
46008 València

963 942 169

Gran Via Ferran el Catòlic, 4 
46008 València

963 942 169
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les Falles!

QUE BO  
ASSABORIR  

EL MILLOR DE 

que bo ser

diferent!

La teua tenda Consum  
a G.V. Ferràn el Catòlic, 52-54 
Tel. 963 916 414 
www.consum.es
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cotolinos
Calcetines hechos en España

Teléfono : 650659973www.cotolinos.es

La mejor solución para la personalización

Teléfono: 617793848

Impresiones, estampado de camisetas, gorras, tazas, azulejos,
calcetines, rótulos, vinilos decorativos, diseño gra�co,

DC
diseño y creación

Impressions, estampats de samarretes, gorres, tasses, taulells, 
calcetins, rètols, vinils decoratius, disseny gràfic. 

Telèfon: 617793848

La millor solució per la personalització

Calcetins fets a Espanya

www.cotolinos.es    Telèfon: 650 659 973

disseny i creació
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Ferran el Catòlic, 70
46008 València

Tlf.: 963 913 019

MÓNICA
ALVAREZ

PELUQUERÍA

PEINADOS DE FALLERA

609 927 846
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@disenarte_
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