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Estimades falleretes i fallerets de la 
comissió infantil de la falla, és per a mi un 
gran orgull el poder-vos representar una 
altra vegada com a president infantil de la 
falla Caputxins

Encara recorde amb molta alegria quan 
vaig ser president infantil en l’ any 2013 
amb Vicent, la meua tia Laura i la meua 
fallereta Alba.

Enguany vull reviure eixa alegria en 
companyia del meu tio Paco, de ma mare, 
i la meua fallereta Lucia.

De segur que la meua companya en 
aquesta tasca, Lucia, i Jo, aixina com 
totes les falleretes i fallerets no oblidarem 
aquest any, ja que representem el futur 
de la falla Caputxins.

Per últim, vull desitjar-vos que tots junts 
passem unes bones festes falleres.

Gràcies i una forta abraçada de FERRAN..

Ferran
Grande Pla
President Infantil





Ja poden mares i pares
portar xiquetes al món
que poques a la terra vindran
que et puguen superar.

Amb eixa gran  qualitat,
amb l’essencial simpatia
que els teus pares t’han atorgat,, 
això, només ho aconseguix
una criatura com tu.

Com tu preciosa  LUCIA
que amb la teu modèstia
i excel·lent condició,
seràs honrosa Fallera Major
i la teua Comissió
de tu quedarà orgullosa
puix per nosaltres seràs
com la més frondosa flor.

Lucía
Hernándiz Juste
Fallera Major Infantil





Enguany tinc la satisfacció i l’honor de dirigir-me 
a tota la comissió com a president de la Falla 
Caputxins.

És un honor per a mi exercir este càrrec i vullc 
agrair a la comissió la confiança que en mi ha 
depositat.

En estos temps tan complicats que estem vivint, 
és més, si cap d’agrair l’ajuda que ens presten els 
nostres fallers d’honor, colaboradors i amics en 
general, que sense ells la Falla Caputxins, tal com 
l’entenem no seria possible.

Gràcies a eixos amics de la directiva que sempre 
estan al meu costat, gràcies pel seu esforç i treball 
desinteresat.

Enguany tinc la sort d’estar acompanyat per Mª 
Isabel Pla Oliver, nostra Fallera Major, a la que li 
desitge, una felicitat concorde amb la seua il.lussio 
de ser Fallera Major, que és molt gran.

Espere passar un any inoblidable amb Lucia 
Hernándiz Juste, Fallera Major Infantil, a la que 
mirant-li la careta quan va vestida de fallera, ja 
notes que està flotant. I amb Ferran Grande Pla, 
President infantil, que des del primer dia demostrà 
la categoria fallera que porta en les seues venes.

També és un any molt especial per a Claudia 
Gomis Sanmartín, Fallera Major Infantil d’Alzira 
2015, i fallera de Caputxins des de molt menudeta. 
Des d’ací li desitge personalment i en nom de la 
falla la major de les felicitats.

Fallers i falleres, ja estem en festes i vullc felicitar 
a la nostra comissió per tindre uns fallers i unes 
falleres que han sabut portar a esta falla a l’altura 
en la que hui es troba.

Finalment desitjar-vos a tots unes bones falles 
i convidar a tots els alzirenys i visitants a que 
passen pel nostre casal.

Gràcies a tots per la vostra confiança.

Una forta abraçada del vostre president

Francisco
Chillarón Chacón
President





María

Pla Oliver
Fallera Major
Viure la vida,
és el més normal,
sols cal tindre gana
de no passar-ho gens mal.

Viure la vida,
és allò que ú vol disfrutar,
és conformar-se amb tot
el que et puguen donar.

Viure la vida,
és tindre paciència
puix no tot és demanar,
també cal saber donar.

Viure la vida és, 
saber donar amor, 
com el que desitges tindre tu,
perquè sempre espera ú
que el vullguen amb fervor.

Per això, 
perquè lo teu és vida,
esta comissió que t’estima, 
ha tingut l´honor
d’anomenar-te
la seua FALLERA MAJOR. 

Isabel



Ada Adrian Alba

Alejandro Alma Alonso

David Diego Fernando Maria

Iker Joel Jonathan Mari Carmen Joel

Marta Mateo Montiel Natalia Maria

Sara Vicent

Cort
d’Honor Infantil
Falla Caputxins 2015
Sou vosaltres, falleretes
que formeu la Cort d’Honor,
com les boniques ninetes
lluint sempre gran esplendor.

¿Qué sereu de més majors?
Ací a vostra falla ens tindreu
esperant sempre el millor
que a tots ens donareu.

I per vostra simpatia,
per vostre somriure sincer
i per tot allò que feu,
tindreu sempre l’estima
dels fallers grans i infantils.

A. Cándido
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Alberto Andrea Alejandra

Álvaro Carmen Claudia Celes

Laura Hugo Ian

Jose Juan Laia Lidia

Nuria Olga Pablo Raul

RobertoRuth Sabina
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Cort
d’Honor
Falla Caputxins 2015

Mai podrien imaginar
els fallers de Caputxins
arribar a reunir
a persones tan sinceres.

Mai jo vaig pensar
que la meua Fallera Major
tingués per Cort d’Honor
a tan belles jovenetes
i a altres més majors.

Totes juntes, sou l’essència;
sou primordials en la festa,
l’alegria que ens fa goig
compartint junt a vosaltres
vostra subtil elegància.

A. Cándido
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Alba Iborra Ana María Garrigues

Laura Pla Maite Giménez Maria José Pau 

Rebeca Parra Paula María Gil Irene Sifre

Teresa Ferrer Sonia Monserrat Natalia Talón

Sonia Palomares Carmen Teresí 
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Cristina Navarro Elena Rodríguez

Gemma Lairón Jessica Gómez Luci Aznar

Martha Cándido Mónica Santoyo Montiel Micó

Noelia Parra Silvia Lapeña Rosa Cándido

Lidia Copoví Lluch Comins Ana Rosell



Fallera Major

President
Secretaria

Tresorer
Comptadora

Delegat de Festejos
Delegat de JLF

Lucía Hernándiz Juste

Ferran Grande Pla 
Alba Ferrer Polo
Fernando Comins Micó
Marta Ferri Giménez
Alvaro Colomer Carretero
Cristian Grande Oliver

Vocals
Laura Alarcós Pérez
Murta Calatayud Gómez
Sabina Camarasa Martínez
Ada Chillarón Pla
Alberto Cogollos Filgueira
Juan Cogollos Filgueira
Alvaro Cogollos Filgueira
Natalia Colomer Carretero
Montiel Comins Micó
David Conesa Aznar
Mateo Costa Torres
Diego Costa Torres
Camen Dolz Pau
Ahinoa Enríquez Oliver
Lucía Enríquez Oliver
Adrián Elorza Garcia
Laia Ferri Ferrer
Olga Ferri Giménez
María García Lleti
Pablo García Lleti
Mari Carmen Rodríguez Martínez
Joel Giménez Monserrat
Sara Girbés Palomares
Ruth Girbés Palomares

Andrea Goig Muñoz
Alejandra Goig Muñoz
Carmen Gómez Navarro
Claudia Gomis Sanmartín
Alejandra Maria Gomis Sanmartín
Hugo Grande Oliver
Iker Llácer Muñoz
Maria Martínez Mornat
Alejandro Micó Sanchís
Lidia Montagud Lapeña
Alma Montalva Lairón
Joel Oliver Monerri
Caludia Orosia Cándido
Celes Orosia Cándido
Ian Pellicer Casterá
Neus Pérez Ferrer
Iván Pérez Ferrer
Adriana Pérez Santoyo
Dario Pérez Santoyo
Raul Rentero Monerri
Sergi Sanmartín España
Jose Antonio Sifre Escudero
Roberto Sifre Escudero
Lara Vidal Gresa
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Junta
Directiva Infantil
Falla Caputxins 2015

Lucía Hernándiz Juste

Ferran Grande Pla
Alba Ferrer Polo
Fernando Comins Micó
Marta Ferri Giménez
Alvaro Colomer Carretero
Cristian Grande Oliver

Andrea Goig Muñoz
Alejandra Goig Muñoz
Carmen Gómez Navarro
Claudia Gomis Sanmartín
Alejandra Maria Gomis Sanmartín
Hugo Grande Oliver
Iker Llácer Muñoz
Maria Martínez Mornat
Alejandro Micó Sanchís
Lidia Montagud Lapeña
Alma Montalva Lairón

Caludia Orosia Cándido

Junta
Directiva Infantil
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COET D’OR

Lucia Hernándiz Juste
Raul Rentero Monerri
Juan Cogollos Filgueira

Alberto Cogollos Filgueira
Fernando Comins Micó

COET D’ARGENT

Montiel Comins Micó
Mateo Costa Torres

Alejandra Maria Gomis Sanmartín

Guardonats
Infantils

Falla Caputxins 2015
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Junta
Directiva 
Falla Caputxins 2015

Fallera Major

President
Vice-President 1r

  Vice-President 2n
Vice-President 3r

 Vice-President 4t
 Adjunts a la Presidencia
 

Secretaria
Vice-Secretaria

Tresorer
   Vice-Tresorera
  Comptadora
  Vice-Comptadora
  Delegat de Loteries i Atipics
   Delegats de Festejos
        

Delegats D’Infantils
    

Delegats d’Act.Diverses
        

Delegada de Cultura
   Delegat D’Indumentaria

Delegat D’Esports 
    Delegada de Teatre
 Delegats de Pirotecnia i Coeters
 

Delegats de Monument

Deleg.de Recompenses
Delegat de Web i Xarxes socials

Delegat de Publicitat i Marketing

Delegat D’inciències i Protocol
Delegat de Veterans

Delegada de Veteranes
Delegats de Casal

    

Bibliotecari Arxiver
Delegada de J.L.F.

 Delegades Sec.Femen.

Delegats de il.luminació,
Muntatges i Manteniment

Mª Isabel Pla Oliver

Francisco Chillarón Chacón
Enrique Iborra Maseres
Vicent De La Concepción Chordá
David Costa  Oltra
Lorenzo Grande Pérez
Rafael López García
Bernardo Parra Asíns
Mercedes Nebra Sospedra
Paula Maria Gil Esteve
Fernando Comins Tello
Montiel Micó Cuñat
Gema Sanmartín Vázquez
Elena Rodríguez de Luengo
David Costera Pastor 
Ramón Colomer Ferrer
Bernardo Signes Lapeña    
Rebeca Parra Dalmau
Raquel Alcolea Caballlero
Laura Oliver España
Ramón Ferris Hurtado
Vicente Sanmartín Vázquez
Luis Pérez Artés
Bernat Castillo Plá
Jorge García Bohigues
Manuel Llácer Peris
Pilar Llinares Furió
Enrique Lairón Julio
Salvador Dolz Garrigues 
Jessica Gómez Corral
Juan Bta. Cogollos Tarragó
Celes Orosia Castillo
Ernesto Orts Grimaldos
Adrián Albuixech Ñúñez
Alfredo Cándido Moreno
Guillem Grande Pla
Daniel Pla Revert
Vicent Serra Lluesa
Enrique Copoví Almiñana
Agustín Costa Cuenca
Salvador Hernándiz Garcia
Angeles Costa Cuenca
Francisco Manuel Ferri Carbó
Juan Carlos Ferrer Dolz
David Giménez Ortiz
Miguel Montagud Sanchís
Cristina Giner Morant
Laura Pla Oliver
Alicia Garrigues Estela
Sonia Monserrat Córcoles
Manolo Ferri Carbó
Juan José Castillo Estrelles
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Mª Isabel Pla Oliver

Francisco Chillarón Chacón
Enrique Iborra Maseres
Vicent De La Concepción Chordá
David Costa  Oltra
Lorenzo Grande Pérez
Rafael López García
Bernardo Parra Asíns
Mercedes Nebra Sospedra
Paula Maria Gil Esteve
Fernando Comins Tello
Montiel Micó Cuñat
Gema Sanmartín Vázquez
Elena Rodríguez de Luengo
David Costera Pastor 
Ramón Colomer Ferrer
Bernardo Signes Lapeña    
Rebeca Parra Dalmau
Raquel Alcolea Caballlero
Laura Oliver España
Ramón Ferris Hurtado
Vicente Sanmartín Vázquez
Luis Pérez Artés
Bernat Castillo Plá
Jorge García Bohigues
Manuel Llácer Peris
Pilar Llinares Furió
Enrique Lairón Julio
Salvador Dolz Garrigues 
Jessica Gómez Corral
Juan Bta. Cogollos Tarragó
Celes Orosia Castillo
Ernesto Orts Grimaldos
Adrián Albuixech Ñúñez
Alfredo Cándido Moreno
Guillem Grande Pla
Daniel Pla Revert
Vicent Serra Lluesa
Enrique Copoví Almiñana
Agustín Costa Cuenca
Salvador Hernándiz Garcia
Angeles Costa Cuenca
Francisco Manuel Ferri Carbó
Juan Carlos Ferrer Dolz
David Giménez Ortiz
Miguel Montagud Sanchís
Cristina Giner Morant
Laura Pla Oliver
Alicia Garrigues Estela
Sonia Monserrat Córcoles
Manolo Ferri Carbó
Juan José Castillo Estrelles

Vocals
Mari Carmen Aleixadre Casterá
Ricardo Andrés Viñals
Naima Araujo Blasco
Honorio Argente García
Luci Aznar Martínez
Karol Borrull Cogollos
Adrián Calatayud Martínez
Carlos Camarasa Hidalgo
Mª Carmen Camarena Garrigós
Eliseo Candela Beltrán
Martha Cándido Pastor
Rosa Cándido Romeu
Iván Canet Rodríguez
Isabel Carretero Aroca
Bernardo Castillo Pla
Vicent Castillo Pla
Maria Gema Cervera Gisbert
Lluch Comins Peris
José Conesa Sifre
Lidia Copoví Fresquet
David Costera Rodríguez
Mª Carmen Dalmau Fayos
Sebastián Denia Pastor
Virgina Escudero Giménez
Maria España Che
Teresa Ferrer García
Maria Dolores Ferrer Lluch
Alejandro Ferri Carbó
Cristina Ferri Engo
Fran Ferri Garrigues
Sonia Filgueira Sanchís
Mª Amparo Fresquet Sanjuan
Alfonso Garcia López

Guardonats

Mª Amparo Gallego Pau
Ana Mª Garrigues Hurtado
David Giménez Moserrat
Maite Giménez Ortiz
José Girbés Sáez
Daniel Gómez Corral
Tania Gomis Martínez
Francisco Gomis Ripoll
Lilian González Trujillo
Maria Gracia Rosell Sanjuán
Kiko Grande Oliver
Francisco Grande Ordaz
Beatriz Gresa Sales
Maria Heredia Garcia
Salvador Hernándiz Heredia
Alba Iborra Llinares
Angeles Juste Rossini
Alejandro Lairón Gallego
Gema Lairón Gallego
Silvia Lapeña Andrés
José Manuel Llácer Candela
Josep Martínez Agustí
Ana Isabel Martínez Pérez
Irina Mompó Ferrer
Marian Monerri Hernández
Cristian Montero Serrano
Lorena Morariu
Maria Moreno Fernández
Pilar Motilla Gil
Mª Isabel Muñoz López
Cristina Navarro Moreno
Fany Oliver Castany
Laura Oliver España

Salvador Oliver España
Ana Oltra Llopis 
Sonia Palomares Santamaria
Noelia Parra Dalmau
Mª José Pau Sánchez
Iván Pérez Calafat
Matilde Pla Oliver
Chelo Polo Carrasco
Adrián Rentero Monerri
Jose Rentero González
Anna Rosell Císcar
Manuel Sanmatín Llorens
Raquel Sanmartín Vázquez
Mónica Santoyo Valls
Vicent Serra Camarena
Irene Sifre Almiñana
Jose Antonio Sifre Bonillo
Natalia Talón Balaguer
Carmen Teresí Caballero
Enrique Tormo  Incerti
Bernardo Jose Vidal Canut
Eva Vives Pérez

FLAMA D’OR I MURTA AMB BRILLANTS
Alfredo Cándido Moreno

FLAMA D’OR I MURTA
Juan Jose Castillo Estrelles

FLAMA D’OR 
Montiel Micó Cuñat
Luci Aznar Martínez

Gema Sanmartín Vázquez
Enrique Copoví Almiñana

FLAMA D’ARGENT I MURTA
Cristina Giner Morant

FLAMA D’ARGENT
Rebeca Parra Dalmau
Lilian Gonzalez Trujillo

Guillem Grande Pla
Francisco Chillarón Chacón

Eva Vives Pérez
Adrián Albuixech Núñez



Falla Caputxins 2015
Falla Infantil
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Categoria: Segona 
Lema: La primera comunió
Artistes: Cogollos i Moreno
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La sombra del maligne infern, es veu com

una família acompanya a la seua xiqueta

per a prendre la seua primera comunió, 

i com no en tota celebració, hi ha més xiquets 

que també la celebren. Com no troben al capellà

per a poder fer la celebració, amb els seus ajudants

d’altar per a que no falte de res. I tot açò vist i

regentat per dos àngels que tindran cura, de que

tot isca meravellós.

Explicació
Falla Infantil

La sombra del maligne infern, es veu com

una família acompanya a la seua xiqueta

per a prendre la seua primera comunió, 

i com no en tota celebració, hi ha més xiquets 

que també la celebren. Com no troben al capellà

per a poder fer la celebració, amb els seus ajudants

d’altar per a que no falte de res. I tot açò vist i

regentat per dos àngels que tindran cura, de que

tot isca meravellós.tot isca meravellós.
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Ratolins menjant el formatge

Com el polític menja la comissió

Sabem que els jutges no tenen poder

Pero sí nosaltres am
b la votació.

De la cigonya a la comunió

Només queda un simple pas.

I és que en creuar el carrer

El tens a l’altre c
ostat.

Angelets dolços i xicotets
 al cel

o en la porta de l’infern amagats,

en tots els llo
cs estan esperant;

esperant a ser per tothom adorats.

Com el polític menja la comissió

Sabem que els jutges no tenen poder

Pero sí nosaltres am
b la votació.

o en la porta de l’infern amagats,

en tots els llo
cs estan esperant;

esperant a ser per tothom adorats.
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Germans i germanes de fallesJa podeu cridar i armar un gran pollEls ratolins no tenen un telèfon propPer a denunciar com sempre per fer soroll.
La comunió és un pas importnant.A partir d’ahí ja et fas major.Però només creixes d’edat,Perquè algú, ni de coneixement ni de cor.

El cap del drac està observant-vosA l’espera de que fem alguna animalada.Per a agarrar-nos de sorpresa a totsI menjar-nos d’una bocanada.
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El xiquet és el futur, 
Encara que és molt “trasto”Perquè quan te n’adones T’obri el cap si no portes casco.

Rebonicos dels seus iaiosDels tios el seu amor
Però algun dia s’enamorenI et deixen tirat com un mocador.

Alegria de viure i de ser fallers,És el resum de ser xiquetsPerò quan apleguen les fallesSón prou pesats amb els coetets.
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Falleta dedicada als més xiquets 

I ja que estem… també per al jurat.

A vore si d’una vegada s’adonen

D’allò que és una falla en trellat.

Senyors ací acaba l’explicació.

Espere hagen passat un temps agradable.

I  sobre tot si esteu
 llegint açò al wáter,

No utilitzeu per a netejar-vos estes pàgines



Falla Caputxins 2015
Falla Infantil

Falla
Gran
Falla Caputxins 2015
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Categoria: Segona 
Lema: Entre Costures
Artistes: Cogollos i Moreno

25

Explicació
Falla Gran

Corre el segle XVIII i una molt bonica parella
De nuvis, un poc celós ell, per lo bonica que va 
La seua nuvia, i un poc més si cap, ja que ella 
Està al balcò del palau. Un palau amb un encant 
Especial perque en ell trobem una parella d’àngels
Una molt bonica armonia celestial, cadascú d’ells
Amb el seu instrument. També s’observa com els 
Ratolins per porder menjar-se el seu troç de formatge
Estan molt afaenats acabant-li el traje al nuvi, per
Poder passejar a la seua parella de gossos, que 
van molt aseats i pentinats, ja que acaben d’eixir 
de la perruqueria canina.

Angelets en el cel tocant trompetes,
Com les xarangues tocant en falles
Tots pareixen jovenets i simpàtics
Però alerta si els cabreges.

Com les falles i la música
Estan els trompeters en tots els llocs
I si són trompetes dels Afro’s
Com ixos ja toquen pocs.

 Segona
Entre Costures

Cogollos i Moreno

25

Explicació
Falla Gran

ExplicacióExplicacióExplicació

Corre el segle XVIII i una molt bonica parella
De nuvis, un poc celós ell, per lo bonica que va 
La seua nuvia, i un poc més si cap, ja que ella 
Està al balcò del palau. Un palau amb un encant 
Especial perque en ell trobem una parella d’àngels
Una molt bonica armonia celestial, cadascú d’ells
Amb el seu instrument. També s’observa com els 
Ratolins per porder menjar-se el seu troç de formatge
Estan molt afaenats acabant-li el traje al nuvi, per
Poder passejar a la seua parella de gossos, que 
van molt aseats i pentinats, ja que acaben d’eixir 
de la perruqueria canina.

Angelets en el cel tocant trompetes,
Com les xarangues tocant en falles
Tots pareixen jovenets i simpàtics
Però alerta si els cabreges.

Com les falles i la música
Estan els trompeters en tots els llocs
I si són trompetes dels Afro’s
Com ixos ja toquen pocs.
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Continuem al son dels titiriters

Estos homens de l’antiguitat

Ballen i ballen i ballen

Fins que estiguen del tot saciats.

Marquesos i marqueses a Alzira

Com antics caps i terratinents

Per damunt de tots ens observen

Ben atents a vore que estem fent.

Careta d’àngel té la marquesa

Amb llavis de color de rosa.

Un monyo com un niu de cigonya

I ulls lluents com d’una rabossa

Com es nota qui té diners

Amb tants estiraments de cara

se’ls va de la mà els liftings

i acaben amb el melic de barba.

Com si fóra un vestit de fallera

ja abans portaves les faldes amples,

són molt boniques i tradicionals

i pràctiques per amagar cassalles.
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I el millor de la vestimenta

són els  trajes de faller

des de panderola fins a llaurador

passant d’acomodador a cabareter.

I com a moderns no ens guanya ningú,

els alzirenys ens vestim de tot

des de carambes a trajes de “Gulliver”

passant per vestit d’albergina i carabassot.

Les portes de l’infern queden obertes

Per a rebre als cures que no fan la crida,

Encara que després per a a figurar amb el sant

Sí que diuen que per les falles donarien la vida.

Sant Diners omnipresent i gloriós

Mare que guia el arquebisbat,

Per favor aplega ací papa Francisco

I dóna-los a tots un poc de trellat.

A caputxins no hi ha missa de difunts

Perquè els fallers no som importants

Però sí que els agrada anar baix un pàlio

Quan ells sí que van de figurants.

27

I el millor de la vestimenta

són els  trajes de faller

des de panderola fins a llaurador

passant d’acomodador a cabareter.



No vol el cura fer la crida a Caputxins.

Igual fa falta que soltem alguns bitllets.

Li ho direm al papa Francisco

I que el fique a netejar del Vaticà els videts.

Si Sant Josep va ser el nostre primer faller

I nostre cura no vol fer missa de difunts

Crec que davant de l’apóstol Sant Pere 

Per a entrar al cel no estarà fent massa punts.

Misses a 50 euros i si són falles a 200.

Per a la crida a 300 i per a Caputxins res.

Nostre cura no vol que fem missa de difunts

Serà que de tanta missa tindrà molt d’estrés.

Dràcula ens xupla la sang

Com els polítics la moral.

Farem un viatget a la casa rosa

I almenys que ho faça la profesional.

Els fallers són com dràcula

De nit festa i de dia a dormir.

De menjar poc i tot begudet.

I quan ix el sol podem fins a morir.
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Allò de Dràcula deu ser per anar de negre.Estaria be vestir-se de saragüell.
Però en lloc de matar-lo a cassallaEl tindrien que matar amb estaca i Martell.

Com a la llotja de les presentacionsO a la del gran teatre
Tenim als nostres marquesos
estimant-se els uns als altres.

I com de protocol estem parlant
Es fàcil que isca una polèmica.
Qui mana més en una falla? 
La tradició o el que l’ajuntament ens aplica?

Si dóna igual parlar al principi o al finalQuan acaba de fer-se una presentació.Perquè no fem que parle el pato DonaldI així tindria un poc més d’emoció.

Dos amants a punt de besar-se
I casant-se a la capital de la ribera pareixent dos fallers
Casant-se al principi de la primavera.
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Frankestein també visita la Ribera

I pareix un kebab fet a mossos.

Són com els fallers l’últim dia de falles,

Que van pel carrer  caiguent-se a trossos.

Un monstre fet a trossos i desperdicis

Com es fan en la majoria els kebabs.

Si electrocutem tots ixa carn que vegem,

Pot ser naixquen monstres de veritat.

I si de dinars extranys estem parlant

També podríem parlar dels Woks.

Que són com bufets lliures xinesos

Però amb la qualitat d’un parell de mocs.

Els dimonis d’Alzira els cremem ací,

Encara que queden molts per ahí perduts

Pero almenys estan ací controlats

I no per ahí fent els cornuts.

Dimoni en corbata serà com Bàrcenas,

Que està ja donant pel sac al carrer.

Si això ens passa a algú d’este poble

Ens empala pel cul un ferrer.
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Frankestein també visita la Ribera

I pareix un kebab fet a mossos.

Són com els fallers l’últim dia de falles,

Que van pel carrer  caiguent-se a trossos.

Un monstre fet a trossos i desperdicis

Com es fan en la majoria els kebabs.

Si electrocutem tots ixa carn que vegem,

Pot ser naixquen monstres de veritat.

I si de dinars extranys estem parlant

També podríem parlar dels Woks.

Que són com bufets lliures xinesos

Però amb la qualitat d’un parell de mocs.

Els dimonis d’Alzira els cremem ací,

Encara que queden molts per ahí perduts

Pero almenys estan ací controlats

I no per ahí fent els cornuts.

Dimoni en corbata serà com Bàrcenas,

Que està ja donant pel sac al carrer.

Si això ens passa a algú d’este poble

Ens empala pel cul un ferrer.

Els “serenos” tornaran a Alzira

I tornarà a parèixer el que va ser.

Per ara tenim la ruta del colesterol

I passejar és l’ú
nic que podem fer.

Ja tenim policies de proximitat,

I no sé si serà u
na postura electoral.

Tampoc sé si per això pinten els carrers,

Però puja les decoracions la moral.

I si de policies nacionals estem parlant

Espaiet en la força que diuen de l’autoritat,

Perquè si  se li atr
aveses a un inspector novato,

Pels seus ous, te claven un dia empresonat.

Entre “serenos”, dimonis i cures cobradors

En aquest poble estem tots aviats.

Sempre ens queden els marquesos fallers

Que des de la llotja en
s mantenen il.lusionats.
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DIUMENGE 1 DE FEBRER 2015.

A les 12:00 hores a  la Sala Rex Natura d’Alzira 
presentació de nostra Fallera Major Infantil,  LUCIA 
HERNANDIZ JUSTE

Després dinar i festa infantil

DISSABTE  7 DE FEBRER DE 2015.

A les 20:00 hores,  Al Gran Teatre d’Alzira presentació 
de nostra Fallera Major, MARIA ISABEL PLA OLIVER

Després sopar a la Sala Rex Natura  i ball amb 
l’orquestra PLATINO.

DIVENDRES 27 DE FEBRER DE 2015.

A les 20:00 hores Inaguració de l’exposició del ninot.

DISSABTE 28 DE FEBRER DE 2015.

A les 10:00 hores,  esmorzar  al cau, montar el cau i 
continuarem ficant les banderetes pel barri.

A les 14:00 hores, paelles per a dinar.

A les 17:30 hores, assistencia a l’acte de la Crida.

A les 22:30 hores, sopar de la Crida a la Sala Rex 
Natura d’Alzira i ball 

DIUMENGE 1 DE MARÇ DE 2015.

Concurs de Paelles 

DISSABTE 7 DE MARÇ  DE 2015.

A les 09:00 hores, esmorçar i preparació de la 
Cavalcada Multicolor

A les 14:00 hores, dinar

A les 17:00 hores, concentració al  cau per a la 
Cavalcada Muticolor.

Programa

Falla Caputxins 2015
d’actes

A les 12:00 hores a  la Sala Rex Natura d’Alzira 
presentació de nostra Fallera Major Infantil,  LUCIA 

A les 20:00 hores,  Al Gran Teatre d’Alzira presentació 
de nostra Fallera Major, MARIA ISABEL PLA OLIVER

Després sopar a la Sala Rex Natura  i ball amb 

A les 20:00 hores Inaguració de l’exposició del ninot.

A les 10:00 hores,  esmorzar  al cau, montar el cau i 

A les 17:30 hores, assistencia a l’acte de la Crida.

A les 22:30 hores, sopar de la Crida a la Sala Rex 

A les 09:00 hores, esmorçar i preparació de la 

A les 17:00 hores, concentració al  cau per a la 
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DIUMENGE 8 DE  MARÇ DE 2015.

Des de les 09:00 hores, Dia del  “PORC”, tot el dia porc. 

Patrocinat per les Falleres majors i els Presidents

DEL DIA 9 AL 13 DE MARÇ

A les 22:00 hores, setmana gastronòmica.

DISSABTE 14 DE MARÇ DE 2015.

A les 12:00 hores, festa de la cervesa.

A les 14:00 hores, dinar i continua la festa de la cervesa

A  les 22:00 hores, sopar

A  les 23:30 hores, festa per als cadets amb discomòbil.

DIUMENGE 15 DE MARÇ DE 2015.

A les 10:00 hores, Super festa infantil, patrocinada per la 
Fallera Major Infantil.  

A les 14:00 hores, dinar “sorpresa”

DILLUNS 16 DE MARÇ DE  2015.

Dia de “LA PLANTA”

A les 10:00 hores, esmorzar al  cau.

A les 11:00 hores, ajudar als artistes a muntar la falla.

A les 14:00 hores, mascletà a la plaça del regne

A les 14:30 hores, tradicionals cassoles d’arròs al forn.

A les 21:30 hores, sopar dels frares patrocinat per la Fallera 
Major i el President.

A les 23:30 hores, gran ball de la plantà al cau amb 
discomòbil.

DIMARTS 17 DE MARÇ DE 2015.

A les 08:00 hores, despertà a les Falleres Majors, i al barri.

A les 09:30 hores, esmorzar al  cau.

A les 11:00 hores, passacarres i visita a les comissions..

A les 14:00 hores, mascletà a la plaça del regne

A les 14:30 hores, dinar al cau.

A les 18:00 hores, concentració al cau per anar arreplegar 
els premis.

A les 22:00 hores, sopar i  ball, al cau amb discomòbil.
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A les 14:30 hores, tradicionals cassoles d’arròs al forn.

A les 21:30 hores, sopar dels frares patrocinat per la Fallera 
Major i el President.

A les 23:30 hores, gran ball de la plantà al cau amb 
discomòbil.

DIMARTS 17 DE MARÇ DE 2015.

A les 08:00 hores, despertà a les Falleres Majors, i al barri.

A les 09:30 hores, esmorzar al  cau.

A les 11:00 hores, passacarres i visita a les comissions..

A les 14:00 hores, mascletà a la plaça del regne

A les 14:30 hores, dinar al cau.

A les 18:00 hores, concentració al cau per anar arreplegar 
els premis.

A les 22:00 hores, sopar i  ball, al cau amb discomòbil.



DIMECRES 18 DE MARÇ DE 2015.

A les 08:00 hores, despertà a les Falleres Majors, i al barri.

A les 09:30 hores,  esmorzar al  cau.

A les 11:00 hores, passacarres i visita a les comissions.

A les 14:00 hores, mascletà a la plaça del regne

A les 14:30 hores, dinar al cau.

A les 17:30 hores, concentració al cau per a l’ofrena.

A les 22:00 hores, sopar i  ball, al cau amb el TRIO IMAGEN.
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DIJOUS 19 DE MARÇ  DE 2015. (SANT JOSEP)

A les 08:00 hores, Macrodespertà de Sant Josep.

A les 09:30 hores, Superesmorzar de Sant Josep al  cau.

A les 11:00 hores, Megapassacarres i visita a les comissions..

A les 14:00 hores, Hipermascletà de Sant Josep 

A les 17:30 hores, Concentració al cau per al passdoble.

A les 20:00 hores, Cremà de la Falleta Infantil.

A les 22:30 hores, Colosal sopar de Sant Josep.

Quan vinga la cuba Cremà de la Falla.

(La comissió de la Falla Caputxins, 

es reserva el dret de modificar aquest programa.)
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Enguany la nostra comisió gran ha participat de nou al concurs de teatre en valencià que organitza 
tots els anys la Junta Local Fallera d’Alzira. L’obra elegida ha sigut “Coffee Time” de Oli Romero. En esta 
edició s’han complit 21 anys des de la primera vegada que la falla Caputxins participà en este concurs 
de teatre, a més a més enguany hem sigut la falla que mes actors i actrius han participat. I això no és 
qualsevol cosa!!! … Nosaltres ahí, “erre que erre”. Evidentment, la gent que participa ha anat renovant-
se; i mira …. jugant, jugant, 21 anyets. La nostra enhorabona a la gent que participa cada any al grup de 
teatre “A MENOS QUART”.

Per altra banda els menuts de la comissió (el Grup de Teatre “A MENOS DEU”) també han participat 
al concurs infantil de teatre en valencià. Ho han fet amb l’obra “Dracs i Perjudicis” de Lluís Solé i Périch, 
que ha tingut que compaginar-ho amb ser mare per primera volta, … Ufff!!! Quanta faena ha tingut esta 
xica!! … aaaah!!!!! i  enhorabona.

Be, … una cosa hi ha que dir: s’ha d’animar als nostres fills a que ixquen al teatre. Si els que no han eixit 
mai parlen en aquells xiquets i xiquetes que sí ho han fet, els diran que s’ho passen molt bé assatjant. 
No és cap sacrifici per a ells; hi ha vegades que se’ls fa curt l’assaig, altres volen anar fins i tot dissabtes 
… Qui prova repetix!!!!!!! Però si els pares no els animem un poc, cada vegada hi hauran menys xiquets 
per a les obres i será molt difícil seguir. Els assatjos no són tot l’any, que de vegades som nosaltres els 
que no volem fer eixe esforç de dur-los al casal…. Ay, que és veritat!!! I després està el col.laborar el dia 
de la representació amb l’escenari…. Que els xiquets no poden fer-ho tot!!!

Hi ha xiquet que comença i descobrim en ell un gran actor que teníem amagat i que fa que el director li 
haja de donar més paper sobre la marxa. Encara que, pensant-ho bé, no sé si hauríem de dir “xiquetes” 
perquè … mira que els costa als xiquets eixir!!!! … 

Si en el grup de teatre dels grans és important que el director sàpiga dur als actors imagineu el que 
suposa controlar a xiquets i xiquetes de diferents edats …. Uffffff!!! … Hi ha que tindre molta mànega 
ampla i tots no servixen per a això. Així que és just donar-li l’enhorabona a Jéssica Així que, si els xiquets 
diuen que s’ho passen bé i volen tornar a fer-ne l’any que ve vol dir que ixa persona ha sabut tractar-
los bé i fer que disfruten del que fan….. Guanyen o no cap premi!!!!!!! Enhorabona a tots els que fan que 
açò tire avant, menuts i grans. Per a la falla sou els millors, faltaria més!!!!!!

Teatre
Falla Caputxins 2015

(La comissió de la Falla Caputxins, 

es reserva el dret de modificar aquest programa.)
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Hem arribat a un punt on trobar fallera major per a una 
falla és un problema molt greu. Cada vegada és més difícil 
trobar candidates per a representar a una falla.

Una cosa tan bonica i inoblidable per a una dona s’ha 
convertit en una dificultat, sobretot econòmica. Igual que 
puja la gasolina a passos grans, pujen les despeses per a 
fallera major., Que si unes peinetes que costen més que 
les joies de la corona, un traje dissenyat exclusivament 
per a l’ocasio, unes calces brodades amb fil de seda de 
cucs de l’orient, un sopar pagat per als fallers, amb un 
menú com el de la boda de la infanta i unes despertades 
on hi ha més menjar que la creu roja envia als païssos 
en crisi.

Es fallera major

Falla Caputxins 2015
qui vol o qui pot?
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Hem arribat fins aquest extrem perque la gent 
no fem més que mirar allò que fa el que va 
davant. Pense que aquestos problemes tenen 
una solució molt senzilla.  Ja que tot el món 
no dispossa de la mateixa situació econòmica i 
ningu esta obligat a fer mes que l’altre, pensem 
que la solució és la següent:

Primer i sobretot prescindir de tot el que hem 
dit abans.  

Una dona simpatica i divertida, amb una cara 
graciosa i valenciana, un traje d’ hortelana que la 
engalana. Amor per  la seua falla i la seua terra,  
amb ganes de repartir molt de carinyo i rebre-lo 
de la seua comissió i a més saber representar a 
la dona valenciana amb orgull, temple i decisió.



Si fas aquestes coses no necesites tindre un 
compte corrent com el de les germanes koplowitz, 
i quan acabe l’exercici faller tots els fallers diran 
amb orgull quan et vegen pasar “ahí va la fallera 
major de la meua comissió la més rica en repartir 
carinyo i rebre admiració.

Pd.: Aplicat el conte si vas a ser fallera major 
d’alguna comissió.

Un vicepresident i una ex fallera major
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Himne
Falla Caputxins 2015

La Falla de Caputxins

Va vestint-se d’alegria

Amb l’aire de la festa

I l’olor a bunyolà

Al pas de la comissió

Que porta el seu estandart

Tots els fallers van cantant-li

A sa Fallera Major.

A la meitat del carrer

La nostra falla hem plantat,

A la meitat del carrer

On la veu el veinat

Esperant la mascletà

Esperant la mascletà

Ai!!!! Falla de Caputxins

Ai!!!! que solera que tens

Ai!!!! Falla de Caputxins

La comissió avui t’enveja

Per lo bonica que tu estàs

Ara que estem en les festes

De Sant Josep

De Sant josep

I quan s’acaba la festa

El barri pensa en la cremà

I en el calor de les flames

D’esta festa valenciana

I nostra Falla Caputxins

Nostra Falla Caputxins

Visca la Falla de Caputxins…………….

Autor: Alfredo Cándido Moreno 

Amb la música de “Paquito el Xocolatero”.



La tortada, el merengue, les magdalenes... postres i bescuits que, a pesar 
de que es fan en la resta d’Espanya, en les nostres comarques agafen un 
caire especial i unes característiques molt peculiars.

TORTADA
Dins de la gran varietat de dolços de la nostra comunitat, la tortada 
ocupa un lloc preferent i és, sense dubte, el més conegut per tots per la 
gran qualitat, el gust exquisit i la gran finura, és indubtablement un dels 
millors postres de la pastisseria valenciana.

L’elaboracio s’esten per tota la Comunitat Valenciana, inclús els motles 
que s’usen per a la preparacio són els mateixos en tots els llocs i tenen 
nom propi: motles de tortada.

Els ingredients que componen este bescuit són els següents:

-Ametla 500 g.

-Sucre 500 g.

-Ous 12 unitats

-Llima ratllada

A pesar de que esta formula no porta farina, això no vol dir que no pogam 
afegir-ne una poca, encara que és innecessària, inclús contraproduent, 
puix li lleva finura al bescuit.

La manera de preparar-les és la següent: es baten les clares a punt 
de neu i al final s’afigen els rovells. A l’ametla, se l’incorpora la farina, si 
en portava, i les ratlladures de llima barrejant-ho en l’ou batut, fins a 
aconseguir una massa homogènea. Es repartix en els motles, després 
d’embolicar-los en paper, i es fiquen al forn a temperatura moderada 
(150º C) durant mitja hora o tres quarts aproximadament.La tortada la 
podem trobar presentada de distintes maneres, farcida de rovell, carada, 
adornada en merengue i fruites, i inclús tal com ix del forn.

TORTADA MORENA
És una variant de la tortada d’ametla, provablement més antiga. La diferència 
consistix en que l’ametla es mol sense pelar, per aixo té el color fosc. No du 
carrega de farina i tant la textura com l’aspecte exterior són diferents: allò 
que perd en la presentació, ho guanya en sabor. Actualment no l’elaboren 
comercialment, encara que no deixen de fer-ne, de cassolanes, en molts 
pobles de la nostra Comunitat, principalment en les comarques de la Ribera 
Alta, la Vall d’Albaida, la Costera, l’Alcoià i l’Alacantí.

44

Bescuits i tortades

Falla Caputxins 2015
valencianes
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TORTADA D’ANOUS
Esta tortada, característica de la zona de Pego, 
és una altra variant de la tortada d’ametla. 
La diferència és que a la tortada de bescuit, 
afigen ametla molta i anous, i que per damunt 
l’adornen en mitjos anous i algunes panses. 
Les solen fer per Nadal i en les celebracions 
de les festes patronals.

TORTADA D’ANOUS I CARABASSA
En la Vall d’Albaida fan esta especialitat de bescuit, similar a la coca de 
llanda, pero que porta anou molt i carabassa ratllada a més de la quantitat 
de farina corresponent. En traure’l del forn, l’esguitem en sucre molt per 
damunt.

ROTLLO D’AMETLA I CARABASSA
Este dolç tipic d’alguns pobles de Castelló, el fan mesclant sucre i ous, i 
carabassa i ametla picada, en la proporció següent:

-Sucre 1/4 r.

-Carabassa 1/4 r.

-Ametla picada 1/4 r.

-Ous
A continuació es pasta tot ben bé fins a 
aconseguir la massa compacta. Es revist 
el recipient en sucre cremat i després es 
fica la pasta. Es coloca en el forn, al bany 
de maria durant una hora.

BESCUIT DE CARABASSA
En Beniajar, preparen este bescuit en els ingredients següents:

-Ous 8

-Ametla molta 1/4

-Carabassa ratllada 1/4

-Sucre l/4

-Farina 2 cullerades

-Llima ratllada i canella molta

Es baten les clares a punt de neu i 
s’afigen, molt poc a poc, el sucre, els 
rovells, la llima, la canella, la farina, 
l’ametla molta i la carabassa ratllada, 
seguint este orde. S’unta el motle, es 
coloca la pasta i es cou al forn.
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MANTECADA
En Morella, esta especialitat tradicional tan fina, és molt apreciada. La 
fórmula és la mateixa que la de la tortada, pero en este cas escudellen la 
massa sobre unes capsuletes nomenades “caixetes”, fetes artesanalment 
a mà. Es couen a forn fluix.

PASTISSOS BLANCS
En el Camp de Morvedre, fan este pastís que és un bescuit en forma de 
braç, farcit de massapà de rovell. Este massapà el fan quallant:

-Ametla molta 500 g.

-Sucre 500 g.

-Ous 8

Una vegada enrotllat el massapà dins d’una planxa de bescult, es cobrix 
amb merengue i es talla en rodanches per a consumir-los en forma de 
coquetes. Són típics de Puçol.

BRAÇ DE GITANO
En tota la Comunitat Valenciana s’elabora 
el braç de gitano, farcit de moniato o 
de carabassa. Sobre una plantxa de 
bescuit normal, s’esten una capa de 
moniato confitat i s’enrotlla donant-li la 
forma característica de braç. Hi ha llocs 
on també el farcixen amb cabell d’àngel, 
crema pastissera o fruita picada. En 
l’Énova fan una variant de farcit que 
consistix en coure al bany de maria 
un pot de llet condensada, que quan 

es gela, piquen en rectanguls menuts i la mesclen amb crema pastissera. 
En la Vall d’Uixó fan una altra varietat de braç de gitano, els ingredients 
de la qual són: moniato, sucre i ametla molta. Esta mescla, similar a la del 
massapà, s’esten sobre un drap banyat, després es posa carabassa picada 
i anous per damunt i s’enrotlla tot, donant-li la forma adequada. Es pinta 
en ou i es fica al forn fort durant deu minuts.

CORONA
La corona o corona de glòria, és un pastís molt antic que s’elabora per tota 
la Comunitat Valenciana. Consistix en montar sobre una safata o font una 
corona de bescuit de llengüeta. Sobre estos, es posa una capa de massapà 
i una altra de bescuits. A continuació es cobrix la peça amb merengue. En 
alguns pobles emborratxen els bescuits amb licor de café i en uns altres 
solen posar al farcit fruita picada. Els ingredients del massapà per al farcit, 
són els següents: 6 rovells, 1 Kg. de sucre. 1 Kg. d’ametla molta, llima ratllada 
i un poc d’aigua. Es cou en un perol durant uns minuts.
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MAGDALENES
Parlant de bescuits, no podem oblidar estos, que a pesar de que els fan 
en totes les comunitats de l’Espanya, ací a la nostra terra tenen especials 
arrels. Les podem considerar una especie de bescuit, però al que se li afig 
oli i en alguns casos llet. Esta és una bona fórmula de magdalenes:

250 g. d’ous

250 g. sucre

250 g. d’oli d’oliva

250 g. de farina

ratlladura de llima i rent en pols

Es baten bé tots els ingredients a la vegada, els escudellem dins de les 
capsules, les esguitem per damunt en sucre i les coem a forn mig.

VALENCIANES
Són una varietat de magdalena de la nostra Comunitat, que es caracteritza 
per tindre la forma del motle en que les fan, és a dir, no el clàssic de paper 
de les magdalenes, sino de llanda, allargat i de forma rectangular.

200 g. d’ous

250 g. sucre

200 g. d’oli d’oliva

100 g. de llet

250 g. de farina

ratlladura de llima o taronja

L’elaboració és la mateixa que les magdalenes l’única cosa és que en 
compte d’esguitar sucre per damunt podem esguitar mescla de sucre i 
canella.

LLIBERTATS
Sobre llengüetes de bescuit, 
es posa cabell d’àngel i es 
cobrix amb merengue, fent-li 
posteriorment forma de barraca. 
Solen cremar els laterals en la 
pala.

PASTÍS DE BROMERA 
La preparació d’esta especialitat no varia de la 
de la punta de diamant, però és més menut 
perque el realitzen en racions individuals. És 
típic de la ciutat de València,  on antigament 
el servien com a berenar en els bateigs i en 
les festes familiars.
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MERENGUE
En la nostra Comunitat, el merengue, que antigament nomenaven bescuit 
blanc, l’utilisen en molts pastissos. 
S’elabora batent en un got clares d’ou 
(250 g.) a les quals s’incorpora poc a 
poc sucre líquid (un got d’aigua i 750 g. 
de sucre, tot bullit) fins a aconseguir la 
duresa necessària. Un altre merengue 
fàcil es fa batent 400 g. de clares junt a 600 g. de sucre. Este merengue és 
molt ràpid i fàcil de fer i, encara que parega mentida, molt poc empalagós.

Tots els merengues deuen utilitzar-se ràpidament ja que es baixen en 
molta rapidesa. De totes formes, si se’ns ha baixat i no podem utilitzar-lo, 

PUNTA DE DIAMANT
S’elabora en plantilles de bescuit, farcides de 
cabell d’àngel i de rovell, fruita picada o rovell. 
Finalment, el cobrim de merengue, l’adornem i 
el torrem al forn.

És de gran tradició en Algímia d’Alfara,  on la 
solen servir en fonts de porcellana molt vistoses.

PASTÍS DE COCO
Estos pastissos s’elaboren des de molt antic en València i en alguns pobles 
limítrofs. Els ingredients principals són coco i merengue. L’elaboració és la 
següent: s’emboliquen motles de llanda en retalls de pasta de fulloldre i 
s’omplin en la mescla següent:

-Merengue 45%

-Coco 45%

-Crema de pastisseria 10%

S’esguiten en sucre i es fiquen al forn a foc 
moderat.

La forma clàssica del motle és de barqueta i té un període de conservació 
d’uns quinze dies.

CREMADET
Este pastís és característic de Tabernes de la 
Valldigna, en la comarca de la Safor. Consistix en 
montar tres discs de bescuit farcits de crema o 
rovell. Després es cobrixen amb merengue. Se 
socarren a forn fort i, quan estan gelats, se’ls 
posa confitura per damunt o gelea de poma.

El període de conservació és curt, de tres a cinc 
dies, segons es farcix de crema o de rovell confitat.
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