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Comença el nou temps faller

ÍNDEX
Editorial............1
Parlem de.........2
Va de àrees......3
Personatges.....4
A colp d’ull.......5
Casal faller.......6
Pren nota.........8

Edita

Comença una nova legislatura que pel què es veu serà prou diferent de les anteriors. De moment el canvi de l’equip de govern i
d’Alcalde ens planteja nous reptes com a equip i també nous reptes com a col•lectiu, el faller, que supose aniran fent-se efectius
a mida que anem coneguent els canvis que vagen produint-se en
l’Ajuntament de Gandia, si més no pel què fa a la persona que ostentarà el càrrec de Delegat o Delegada amb les Falles, i també pel
conjunt de les altres regidories.
Per altra banda, comencem un període en el qual la crisi
econòmica continua de moment instal•lada en la societat i això vol
dir també en la festa, de sort que el primer debat que encetarem, el
de les seccions o categories de les falles, ens farà mirar-nos en un
espill com a col•lectiu i preguntar-nos quin camí volem començar
a fer, i aquest no pot ser un altre que el de recuperar globalment el
nivell de falles que la ciutat ha perdut els darrers anys.
Aquesta i altres qüestions referides als actes de carrer, a
la nostra presència com a col•lectiu més significatiu de ciutat en
la cultura de la mateixa i el compromís per un rellançament de les
falles com a motor econòmic i turístic de Gandia han de guiar-nos a
tots a un esforç continuat però col•lectiu, constant i valent.
El nostre equip no podrà portar res endavant sense l’ajuda
de tots vosaltres, i això és el que volem demanar-vos: que fem les
coses tots junts i que recuperem la germanor que ens caracteritza
com a símbol d’eixa unió.

Contacte
Si vols donar-te d’alta o baixa per rebre el Gesmilet, o bé si vols enviarnos qualsevol notícia o proposar-nos algun personatge, pots fer-ho
enviant un correu a:
comunicacio@fallesdegandia.org

Disseny logo: Rubén Gregori.

Moltes gràcies.

Parlem de...Primera assamblea

Les Falles trien l’ordre de participació a la
primera assamblea de l’exercici
La Federació de Falles de
Gandia va celebrar el passat dijous 26 de maig, la
primera assamblea general
de l’exercici, després que
s’haja triat la nova junta
executiva. Els membres de
totes les comissions falleres van acudir a la cita, on
entre els punts més interessants destacava el sorteig
per determinar l’ordre de
desfilada i participació a les
activitats falleres de cada
comissió, per l’any 2012.
A aquesta assamblea es
varen tractar altres punts
del dia com la constitució dels òrgans de govern
i comissions de treball; la
constitució de la nova executiva; la constitució de

l’assemblea general 2012;
la constitució de la Junta de
Govern 2012; la constitució de la C.P.R.I 2012, així
com de la comissió extraordinària Gesmil de Diamant
i la comissió disciplinària.
A banda, tal i com mana
l’article 39 de RRI, la presidència de la Federació
de Falles va consultar a
l’Assemblea General el
procediment a seguir per
triar a les Falleres Majors
de Gandia, per a elevar la
proposta a l’Alcaldia. La
falla Carrer Major i Passeig
va proposar donar un vot
de confiança a l’executiva
de la JLF per triar les Falleres Majors, cosa que
s’aprovà per unanimitat.

Ordre de les falles per al 2012
1 Falla Sant Nicolau-Mosquit

12 Falla Sant Josep-Raval

2 Falla Benirredrà

13 Falla Passeig Lluís Belda

3 Falla Vila-Nova

14 Falla Plaça Prado

4 Falla Crist Rei

15 Falla Sagrada Família-Corea

5 Falla Grau

16 Falla Plaça Escoles Pies

6 Falla Marqués de Campo-Perú

17 Falla Repùblica Argentina

7 Falla Beniopa

18 Falla Parc Alqueria Nova

8 Falla Roís de Corella

19 Falla Carrer Major i Passeig

9 Falla Serpis

20 Falla Alquerieta i Museu Faller

10 Falla Exèrcit Espanyol-Jardinet

21 Falla Plaça del Mercat

11 Falla Màrtirs i adjacents

22 Falla Plaça El•lítptica
23 Falla Benipeixcar
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Va de àrees..
Secretaria
Les seccions centren la primera Junta de Govern
Després de diverses reunions de treball, la Federació de Falles
va portar a votació cóm distribuir les seccions de falles, així com
l’asignació econòmica relatzionada amb els monuments. Encara
que a les reunions inicials, hi havia una proposta al voltant de
distribuir les falles per pressupostos en sobre tancat, finalment
les comissions la van retirar per presentar un altra que mantenia
la distribució actual. Aquesta proposta barajava també la possibilitat de què les falles que no tingueren un preu igual al 2% de
tots els pressupostos de falles, es quedarien sense drets a l’hora
d’obtindre alguna recompensa econòmica.
Amb aquesta proposta damunt de la taula, i amb la modificació
feta per la junta executiva de la Federació de Falles, de què no
s’utilitzara el mínim del 2% sinó un mínim de 8.000 euros de
pressupost per obtindre ajudes econòmiques, es va arribar a la

Junta de Govern celebrada el passat dijous 9 de juny. La proposta es va aprobar amb els vots a favor de 19 comissions, 4
abstencions i 0 en contra.
Per tant, les falles de Gandia es distribuiran per seccions segons
el següent criteri: formaran part de la tercera secció les falles que
tinguen un pressupost d’entre 0 a 20.000 euros; formaran part de
la segona secció, les falles que tinguen un pressupost d’entre els
20.001 i 30.000 euros; les falles d’entre 30.001 i 40.000 euros
estaran a la primera secció i les que superen els 40.000 euros
formaran part de la secció especial.
A la Junta de Govern, es va mostrar també la voluntat
de’augmentar els premis de la secció tercera, ja que és la més
nombrosa, de tres a cinc banderis. El més probable és que les
falles de la tercera secció porten a votació aquesta proposta.

Cultura
El Ligorio celebra el seu XXV aniversari amb nou format
Després de les dues primeres reunions amb els delegats de teatre
de les diferents comissions i grups de teatre de la nostra ciutat al
voltant del Ligorio Ferrer, i des de fa ja huit edicions Mostra de
teatre, s’ha començat a treballar per celebrar aquesta significativa data amb molta força i implicació.
La principal novetat d’aquesta edició és el canvi de lloc, ja que
es realitzarà al Museu Faller, i el dia de les funcions que serà els
dijous.

Deu grups han expressat ja la seua ferma voluntat de participarhi, a més d’altres que s’inscriuran pròximament.
Les dates que estan plantejant-se van des de la tornada de les
vacances estivals fins més enllà del Nadal.
A més dels grups que formaran part oficial de la Mostra esperem
comptar amb la participació d’altres amb obres representades en
antigues edicions per elaborar un cicle de teatre que culminarà
amb una Gala Commemorativa.

Festes
Els delegats artístics valoren el Festival de Música Infantil
El passat dimecres, 1 de juny, es celebrà la primera reunió de
delegats Artístics de l´exercici 2011-2012 al Museu faller amb
l’assistència de la majoria de comissions falleres així com també
de l’àrea de festes de la FdF, encapçalada pel seu sotspresident
Santi Gomar, qui va exposar l’interès general de fomentar la
màxima participació i anteposar els interessos globals de totes
les falles, als particulars.
Un dels temes tractats, que va consumir gran part de la reunió,
va ser el de les bases de la puntuació del FMI. Concretament, si
incloure o no el vestuari dels xiquets participants, ja que diverses comissions havien manifestat en moltes ocasions la seua disconformitat amb els elaborats trages que es presenten en aquest
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acte, per la dificultat que suposen a l’hora de ballar i, per altra
banda, si la coreografia mereixia o no un percentatge major de
puntuació.
A la fi, la proposta més recolzada va ser puntejar un 70% a la
coreografia i un 30% a la resta (originalitat, muntatge, vestuari,
posada en escena, etc.). També es tractaren temes com el de les
entrades, sessions en les que es dividirà l’acte, jurats, etc. Les
notes i conclusions de la reunió es remetràn a cadascuna de les
comissions perquè estiguen informades dels temes tractats. Des
de l’àrea de festes de la Fdf donem les gràcies a tots els delegats
artístics per l’assistència, així com també pel bon ambient de la
reunió.

El Gesmilet

Personatges...

La nova Junta

A aquesta nova secció del Gesmilet, volem apropar-vos la gent que, hui en dia, formem les Falles de Gandia. L’encetem amb la
nova executiva de la Federació de Falles de Gandia, però demà potser estigues tu a aquestes pàgines...

President: Josep Lloret Escrivà (Falla Màrtirs)

Crist Rei) i Javier Molina (Falla Marqués de Campo-Perú)

Vicepresident 1er i de Relacions Institucionals: Joaquim
Barber Peiró (Falla Passeig Lluís Belda)

Vocals Àrea de Cultura: Laia Estruch Oltra (Falla Màrtirs);
Mila Moreno Llorca (Falla Carrer Major i Passeig) i Inmaculada
Carbó Bañuls (Falla Vila Nova).

Vicepresident Econòmic: Enrique Marzal Vidal (Falla Grau)
Vicepresident de Festes: Santi Gomar Deusa (Falla Vila Nova)
Vicepresident de Relacions Externes i Museu: Josep Lluís
Mendieta Climent (Falla República Argentina).
Vicepresidenta de Cultura: Maria José del Olmo Muñoz (Falla
Roís de Corella)

Vocals Àrea de Relacions Institucionals: Marta Avaria
Vilaplana (Falla Alqueria Nova) i Ana Llopis (Falla Plaça
El•líptica)
Vocal Àrea Relacions Externes i Museu: Francisco Martínez
Chover (Falla Beniopa)
·Contactes:

Secretari: Telmo Gadea Boix (Falla Sagrada Família-Corea)

Presidència: presidencia@fallesdegandia.org

Vicesecretari: Óscar Morant Martínez (Falla Passeig Lluís
Belda)

Àrea de Festes: festes@fallesdegandia.org

Comptador: Josep Antoni Valls Català (Falla Parc Alqueria
Nova)
Tresorer: Samuel Figueres Segarra (Falla Plaça Exèrcit
Espanyol-Jardinet)

Àrea de Cultura: cultura@fallesdegandia.org
Àrea de Relacions Institucionals:
rrpp@fallesdegandia.org
comunicacio@fallesdegandia.org

Vocals Àrea de Festes: Elena Martí Cerezo (Falla Sant Nicolau
-Mosquit); Juan Martí Fuster (Falla Plaça Prado); José Antonio
Payan Pintado (Falla Sant Josep Raval); Dani Barrera (Falla
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A colp d’ull
Fàvila una fira en expansió
El Museu Faller de Gandia, amb la col•laboració de la
Federació de Falles, Fira Gandia i l’Ajuntament de la
localitat, van celebrar els passats 13, 14, i 15 de maig,
la segona edició de Fàvila, la fira de la Festa Fallera.
Fàvila és un punt de trobada de proveïdors de productes i serveis que tenen vinculació amb el món de les
Falles: artistes fallers, pirotècnics, indumentària, música, complements, espectàculs, serveis de menjars,
perruqueries, etc.
Fins 20 expositors van acudir a la cita on tampoc varen faltar fallers de tota la comunitat així como autoritats, membres de la Federació de Falles, i Falleres
Majors de Gandia, Marisa Tormo i Laura Capellino i
la Fallera Major de Tavernes, Noelia Grau.

Visitem els casals
La Federació de Falles de Gandia i les Falleres Majors de Gandia, Marisa Tormo i Laura Capellino, han començat a vistar els casals fallers de la ciutat. Així, la nova junta comença a complir les seues propostes i les visites als casal que van anunciar durant el
període de campanya per escollir al president de la Federació de Falles.
La primera comissió en rebre a la Junta va ser la Falla Mosquit el passat divendres 13 de maig. Molts fallers de la comissió, acudiren a la cita per compartir amb les Falleres Majors i la Junta Local Fallera un agradable sopar. El divendres 21 va ser el torn de la
falla Vila-Nova, el president i fallers de la comissió es van mostrar molt contents d’aquesta visita. Per la seua part, el president de
la Federació de Falles, Josep Lloret, es va ficar a la disposició de la falla per tot allò que necessiten. El mateix va ocòrrer, el passat
divendres 27 de maig i el 3 de juny quan la Federació de Falles va visitar als fallers del Grau i Jardinet, respectivament.

Les Falleres Majors de Gandia i membres de l’executiva de la
Federació de Falles al XXVII Concurs Internacional de Fideuà.
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Les Falleres Majors de Gandia, Marisa Tormo i Laura Capellino, a la processó de la Mare de Déu dels Desemparats.
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Casal faller
Iván Morant Estrugo, nou president de la falla Benirredrà
El divendres 29 d´abril
es va fer el nomenament
del nou presidentde la
Falla de Benirredrà, al
casal Faller, per al exercici 2011-2012. Ell és
Iván Morant Estrugo,
que va dedicar unes paraules de agraïment a
Ramón Calvo Vaquer,
i a tota la comissió present, manifestant la seua
il·lusió per el repte que
suposa tan seriosa tasca.
Va destacar les seues ganes de treballar junt a tots els
membres de la Falla per poder gaudir al màxim de les
Festes Falleres. L´enhorabona.
D’altra banda, aquesta comissió estrena la seua pàgina
web oficial, on podeu assabentar-vos de totes les notícies importants,vore els seus vídeos, curtmetratges,

emissions i informatius, xatear, i inclús realitzar des
d’ella tots els tràmits administratius com inscriure’t
en la falla, actualitzar les teues dades, sol·licitar recompenses, i moltes més.
Vos invitem a visitar-la. S’admeten suggerències. Entreu al xat o des de la secció contacta’ns.
www.wix.com/fallabenirredra/falla.

Noves reines i duel de
Xarangues al Raval
El passat divendres 27 de maig, el president de l’associació cultural Falla Plaça Sant Josep-Raval, Diego Gordo Llopis, va nomenar les que seran les pròximes reines de la falla per a l’exercici
2011-2012. Així la reina de la Falla serà Graciela Gordo Llopis i
la reina de la Falla Infantil, Raquel Muñoz Pérez.
A més, la Falla del Raval ha organitzat una divertida vetlada
per a la nit del dissabte 11 de juny amb un duel de xarangues.
L’acte començarà a les 21.30 h a la plaça de Sant Josep amb
un sopar d’entrepà. Després començarà el duel de xarangues
que s’allargarà fins ben entrada la matinada. L’ajuntament de
Gandia col·labora amb l’organització d’aquest event. Quedeu
tots convidats!

Sant Joan al Mosquit
La Falla Sant Nicolau Mosquit de Gandia celebra Sant Joan d’una forma especial. El proper 18
de juny tindrà lloc el nomenament oficial de les seues reines i madrines. A més, Alfred Bernat i
Natxo Peiró presentaran els projectes oficials per al proper exercici 2012. Per finalitzar, la comissió ha organitzat un sopar de germanor acompanyat de bona música. I és que el Mosquit al 2012
complix 35 anys fent falla.

El Gesmilet
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Casal faller
Marqués de Campo porta a
Javier Botía al Museu Faller
La Falla Marqués de Campo-Peru ha organitzat
al Museu Faller de Gandia, l’espectacle El Mentalista de Javier Botía. Ell mateix es defineix com
un comunicador multimèdia que ara s’atreveix
amb un monòleg que barreja humor i màgia i
que ha sigut molt aclamat per la crítica teatral.
La cita és el 18 de juny a les 17 h al saló d’actes
del Museu Faller. Les entrades són a sis euros
i es poden adquirir al Museu Faller, el casal de
Marqués de Campo, en Mima Regals (Avda las
Esclavas, 2) i en Textil Molina (C/Lluís Vives 3)
fins el mateix dia de l’actuació.

Festa de Sant Joan a la falla Màrtirs
La falla Màrtirs i Adjacents ha preparat un variat programa per celebrar la festa de Sant Joan. Dijous 23 de juny al casal a les 18:00h, es realitzarà un Taller de fanalets per als més menuts i a les
22 h un sopar d’entrepà a la Platja de Daimús per gaudir d’una nit màgica. Dissabte 25 de juny
tindrà lloc el Sopar de Sant Joan-Proclamació de Reines 2012. Començarà a les 21:00 h amb un
sopar d’entrepà al carrer de la falla. Seguidament nomenarem a les nostre Reines, Reines Infantils, President Infantil, Padrinets i Fallerets de l’any, per al proper exercici. També es realitzarà
el tradicional i famós concurs de truïtes i podrem gaudir d’una gran festa amenitzada per una
discomòbil. Sense oblidar les activitats per als xiquets/es. Us esperem!!!

I Porrat d’estiu a la Falla Jardinet
El dies 11 i 12 de juny es celebra a la Plaça Exercit Espanyol
el I Porrat d’estiu organitzat per la Falla Jardinet amb la gran
col•laboració dels comerços del barri i d’alguns de més enllà de
nostres “fronteres”.
En aquesta primera edició volem fomentar que tots el ciutadans
de Gandia “coneguen” i disfruten d’aquest extens i magnífic
barri. El porrat estarà composat per diverses “paraetes” amb
bijuteria, marroquineria, menjar, aparells electrònics, joguets,
entre altres. A més a més, hi haurà algunes atraccions perquè els
més menuts puguen gaudir també d’aquest porrat.
Amb la promoció d’esdeveniments d’aquesta magnitud el que
volem aconseguir es potenciar l’activitat i donar-li dinamisme
a un barri que es mereix el millor dels reconeixements per part
de totes i tots. Des de l’Associació cultural Falla Plaça Exercit
Espanyol “Jardinet” agraïm la col•laboració dels comerços i la
segura participació del veïns del barri i de tota la conca de la
Safor. Esperem que aquest any siga tot un èxit i l’any vinent pugem tornar a realitzar i millorar un esdeveniment com el Porrat
d’estiu de la Falla Jardinet.
Vos esperem! No ens Falles!
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Pren nota
-18 i 24 de juny,Sant Joan
Recordeu que cada comissió pot
celebrar la festivitat de Sant
Joan tant el cap de setmana del 18 com el del 24, però
la cremà de fogueres només es
podrà realitzar la nit del 18
per qüestions de seguretat.

-15 de juny, reunió Delegats de Festes
Reunió dels delegats de
Festes amb el membres del
àrea de Festes de la FdF. A
les 20.30 h, al Museu Faller.

-La FdF visiten els casals
Les Falleres Majors de Gandia i membres de l’executiva de
la Federació de Falles, continuaran aquest mes de juny amb
les visites als casals. Serà:
-10 de juny, Falla Alqueria Nova.
-11 de juny, Falla Sant Josep-Raval.
-17 de juny, Falla Roís de Corella.
-18 de juny, Falla Repùblica Argentina i
-25 de juny, Falla Passeig LLuís Belda.
Si vols que les Falleres Majors i la FdF visiten el teu
casal comunica amb l’àrea de Relacions Institucionals:
rrpp@fallesdegandia.com
El Gesmilet
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