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Falla Plaça Jesús



Porció



Falla Plaça Jesús



Benvolguts fallers i falleres de la Comissió Infantil,
és per als dos un honor representar-vos en este any tan especial, en el qual celebrem el 50 Aniversari de la Falla, i 
fer-ho de la mà de Paz i Toni. 
Esperem que ens ho passem molt bé tots junts en el Casal, al carrer i en totes les activitats programades en la 
Setmana Fallera.
Segur que la falla que han fet Javi i Jesús enguany serà molt divertida i ens ensenya moltes coses diferents.
Per últim, vos convidem a participar en tots els actes que s’organitzaran en uns dies, i fer-ho en moltes ganes de 
fruir i passar-ho en gran.

Visquen les Falles 2022!!!
Visca FPJ!!!

Pau Medina i Joan Medina 
Fallera Major i President Infantils 2022



Noves 
veïnes i veïns

Fundació Cepaim



Darrere de cada nou veí i veïna que viu en el 
nostre barri, hi ha una oportunitat de conéixer 

històries que ens acosten a viure la nostra pròpia 
diversitat i a desactivar estereotips i prejudicis. 

Hui t’acostem dos d’aqueixes històries, de 
mirades diferents però amb el mateix cor...



Fundació Cepaim



Som una família de 5 germans, arribem des de l’Afganistan a l’agost. Encara que estem molt agraïts i contents 
d’estar a Espanya, vam haver de fugir i sortir obligats del nostre país, no va ser una decisió pròpia.
Potser ho has vist per la televisió, un grup anomenat “règim talibà” volia fer-se amb el poder del país i finalment 
ho va aconseguir, imposant normes molt estrictes. Els i les xiquetes no poden anar a l’escola, la gent no pot 
anar al treball, no pots anar al metge si et fa mal alguna cosa, no hi ha llum a les cases per la pobresa… No hi 
ha cap govern, en aquests moments, que ajude els i les ciutadanes.
Estem preocupats per tota la nostra família i els nostres pares que continuen vivint allà, així que parlem amb ells i 
elles cada dia.
Es un procés difícil i un viatge inoblidable, encara ens estem adaptant i volem aprendre l´idioma castellà per 
poder comunicar-nos.

Pot ser que molts xiquets i xiquetes queden sorpresos, però a nosaltres ens agrada estudiar, voldriem algun 
dia arribar a la universitat. També ens agraden molt les xarxes socials, que ens mantenen connectades amb els 
nostres éssers estimats.
Ací podem realitzar moltes activitats tant per a xiques i xics, estem desitjant poder conèixer totes les 
possibilitats que ens ofereix aquest nou inici.



Em dic Abdoulaye T. Tinc 33 anys. Jo sóc de Mali. Parle molts idiomas: francès, anglès, àrab, suninké i 
bambarà. Vaig començar els meus estudis primaris a la meva localitat natal el 2003. Vaig deixar enrere la meua 
localitat natal per continuar els meus estudis secundaris a la capital de Mali (Bamako).

En 2010 vaig aconseguir el meu diploma de Batxillerat i vaig aconseguir matricular-me en 2011 en la 
Universitat de Bamako. Vaig haver de deixar la Universitat ja que vaig repetir dues vegades el primer curs. El 
primer any no vaig poder asistir amb continuïtat a causa dels conflictes militars que s’estaven donant en la zona 
en aquell moment. El segon any vaig haver de fer-me càrrec de les cures derivades de la malaltia que patia el 
meu pare, qui va morir a causa de diabetis.
Al poc temps em vaig veure sense treball i sense el suport dels meus pares, ja que la meua mare havia mort anys 
abans a causa d’un càncer.

És per això que, davant la falta d’oportunitats, vaig decidir deixar arrere el meu país d’origen. Vaig emigrar a 
Algèria amb l’objectiu de trobar treball i vaig poder retornar al meu país d’origen, on em vaig casar. Just després 
de tornar a Algèria es van tancar les fronteres del meu país degut al Covid-19 i a la situació de guerra del meu 
país.

Pel que vaig decidir emprendre un viatge cap a Europa, amb l’objectiu de sol·licitar protecció internacional, trobar 
una ocupació i poder donar-li un futur millor a la meua família. Un nou inici.



Em sentiria millor al meu nou país…

* Si hi ha una persona a prop i pot ser d’un altre país, no cal tirar un cohet molt prop d’ella, ja que pot 
espantar-se i passar molta por pel soroll molt fort, com el d’un cohet, significa una altra cosa en altres 
països i portar mals records.

* Si trobarem comerços locals on hi hagi productes de diversitat cultural.

* Si les persones em saludaren en passar pel carrer, sense tenir por perquè sóc d’un altre país. El 
somriure és universal, jo somric sempre.

En la realització d’aquestes històries de vida han participat diverses persones usuaries de la Fundació 
Cepaim de les àrees de Acollida Humanitaria i Protecció Internacional.

Fundació Cepaim considera que una de les claus de la inclusió és la trobada entre cultures
Gràcies per brindar-nos aquesta oportunitat de desactivar el racisme i xenofòbia

#YoDesactivo





Autora: Ana Blanch Carpena
Il·lustracio: Verónica García Valencia

El motor de 
Samu





Samuel té huit anys. És un xiquet molt inquiet. Aguanta poc fent la mateixa activitat: s’alça moltes vegades de la 
cadira; interromp als compis i a la senyo; Ii costa esperar el torn en la fila; s’oblida moltes vegades del material 
que necessita en el col·le i s’enfada amb facilitat. A vegades fins llança a l’aire el primer que pilla, sobretot quan 
fa alguna cosa mal i ho ha de repetir. És com si tinguera el motor d’un cotxe de carreres dins del seu cap, que 
no Ii deixa parar. 

- Senyo, senyo! Jolín, Samu ha tornat a encalar la piIota, ho fa a posta.
- A vore, Samu, que ha passat esta vegada?
- No sé, senyo, de veritat que jo no volia, però la meua cama va molt de pressa i damunt es desvia, però jo 
em puge i l’agafe. 
-       Espera, Samu, ves amb compte que et pots fer ma ...

Abans que la senyoreta Alicia acabe la frase, Samu ja s’ha enfilat al pi del pati de recreu i llança al sòl la pilota 
que quasi frega el cap de la seua companya Julia.

- Samuel, què hem quedat a fer quan notes que eixe motor que hi ha al teu cap corre molt?
- Ah ... si, que em pare i respire tres vegades, i ho faig, però és que jo respire molt ràpid, senyo.
Alicia Ii posa la mà en el muscle i explota a riure al mateix temps que alça la veu per a cridar a classe.
 
- Xics, tots en fila per a entrar! 
- Samu, al seu costat, és el primer.



Samuel té els cabells castanys i arrissats, és simpatic i generós, i es preocupa dels seus companys, sobretot si 
pensa que tenen algun problema. Fins regala els seus joguets perquè Ii deixen participar en els partits de futbol, 
perque els seus compis diuen que corre molt, però, a vegades, fa coses molt rares amb les cames i sempre 
acaba de porter. El seu company Nico diu que s’assembla a Piqué.

- Jolín, Samu, Ii has passat la pi Iota al contrari i ens han ficat gol!

-  Hui repassarem les multiplicacions per dos. I demà farem un control de mates. Traieu les agendes i 
apunteu-ho. Samu, i l’agenda? 
-  Doncs ... Eu, no esta en la motxilla ! però a nit quan la vaig fer amb la meua mare sf que estava. Ai! Ja sé 
el que ha passat, potser s’ha eixit quan he guardat el bocata.
-  Bé, ho anotarem en la llibreta, però Ii direm a Julia que en eixir Ii diga a la teua mamà que demà teniu 
control. 

Ella és tranquil-la i ordenada i la senyo ha decidit que siga la seua companya-tutora. A més, a Julia Ii encanten 
els espurnejants ulls verds de Samuel.

-  Sort que Julia t’ajuda molt, Samuel! Altra vegada t’has deixat l’agenda i saps l’important que és per a 
poder organitzar el treball a casa. Asseu-te en la teua taula i prepararem el control de demà.
- No ho faig a posta, mamà, però això de l’agenda és un rotllo.
- Guarda els joguets que tens per ací, ara farem mitja hora de treball i després et deixaré quinze minuts per 
a jugar i repassarem una altra mitja hora. 



La mamà de Samuel l’ajuda a buidar la taula de tot el que pot distraure-li i col·loca a una certa distancia l’osset 
despertador que a ell tant Ii agrada per a poder vore l’hora. 

- Mamà, ja! -Samu s’impacienta i el seu cul no para de moure’s en la cadira.
- No Samuel, mira l’osset, només falten deu minuts.

Eixe matí, la senyo Alicia ha comptat en classe el que Ii passa a Samu. Diu que és com si tinguera un motor 
que no para mai i per això sempre es mou i no pensa abans de parlar. Eixa es la raó que Ii mane a ell per guix a 
secretaria i Ii deixe alçar-se més vegades. Ara, els seus companys ja saben que Ii passa i no els molesta que ho 
tracte diferent. 

-  Mamà, la senyo hui ha explicat que Virgínia, que s’assembla a mi, i jo estem asseguts en primera fila 
perquè no ens distraguem, ella ens mira moltes vegades i s’acosta per a veure com estem fent la tasca. Ha dit 
que en el nostre cervell, més o menys darrere del front, hi ha unes substàncies que no funcionen igual que en els 
dels altres i que això es diu TDAH.

- Ah!, Virgínia també té TDAH?
- Cree que si, pero ella no es mou tant com jo; és més com si estiguera sempre en els núvols.

Alicia els ha contat que Samu és intel·ligent com la resta, però que no pot concentrar-se i per això Ii costa tant 
estudiar i necessita anar a reforç. 

-Saps, mamà, quan fem jocs per a aprendre i m’emocione, se’m queda tot molt millor i em pose content perquè la 
senyo em felicita.



Al matí seguent, la senyoreta Alicia reparteix la fulla del control de mates. Samu no para de moure’s i de 
donar colpets amb el llapis en el pupitre. Alicia, en donar-li el seu, Ii toca el cap i Ii dirigeix un gest de complicitat. 

- Ja he acabat. -Samu s’acosta a la taula de la senyo amb el control a la mà.
- Segur, Samuel, els exercicis de darrere també? Camina, torna i acaba.
- Ostres, no m’he adonat!

En tornar a classe després del menjador, Alicia els diu les notes: Nico, bé: un huit; Julia, bé: un nou; Samuel, 
molt bé: un set... Els verds ulls de Samu s’il·luminen. 
Samu corre cap a l’eixida del col·legi amb el control a la mà, fins a llancçar-se als braços de la seua mare, fent-
la trontollar. 

-  Fins demà, Samu! - Julia Ii diu adeu fent-li l’ullet i les seues galtes s’encenen com una bombeta.



El somni de Pere
Fesord





Hola, soc Pere, un xiquet sord, i m’agradaria contar-vos la meua història.

Ser sord només vol dir que no puc escoltar els sons, però sí que puc sentir, jugar, riure, estudiar...

Primer de tot, m’agradaria explicar-vos què és l’oïda. El que teniu als costats del cap són les orelles, o oïda 
externa. Capten el so, i l’envien a l’oïda mitjana i a l’oïda interna, on es converteix en energia elèctrica i 
s’introdueix en el nervi auditiu, que transporta aquesta energia fins al cervell. Així sabem què està ocorrent a 
l’exterior.

Jo tinc el nervi auditiu menyscabat, per això no puc sentir res, però algunes persones sordes poden sentir una 
miqueta. Per exemple la meua amiga Pepa, si li parles un poc més fort per l’oïda dreta, pot escoltar-te. Lluís, 
del grup dels majors, es va quedar sord quan tenia 10 anys. L’any passat va guanyar la medalla de bronze al 
campionat de natació de primavera i està aprenent la llengua de signes per a poder comunicar-se amb altres 
persones sordes i fer noves amistats. Valerià és un xiquet sordcec, no escolta res i tampoc veu. Va a un altra 
escola, però és molt famós. Jo li parle en llengua de signes recolzada, és a dir, amb les seues mans sobre les
meues. Juntament amb Valerià, Joan és dels meus millors amics. Viu en la meua finca i cada vesprada juguem 
junts. Ell és oient, però ens entenem molt bé. Un altre dels meus millors amics és Àngel. Viu a Madrid i va a un 
escola bilingüe on tots i totes saben llengua de signes, fins i tot el vedell, Manel.

Crec que soc sord des que vaig nàixer, perquè no recorde haver sentit mai, tanmateix a través dels meus ulls 
puc entendre-ho tot.



Però, per què soc sord? La veritat, no estic segur, pot haver-hi moltes causes. La sordesa pot ser hereditària 
o causada per alguna malaltia o un accident. El més important és que soc sord i tinc algunes característiques 
diferents de les vostres. Em comunique en una llengua diferent, la llengua de signes, i necessite que algunes 
coses s’adapten a mi perquè m’arribe la informació, com per exemple els dibuixos de la tele que són molt 
divertits però sense subtítols no puc entendre res. Això, és un exemple del que els majors anomenen Barreres de 
Comunicació. Són com un mur imaginari que em resulta molt difícil trencar per a estar “integrat”, però entre tots
i totes podem aconseguir-ho.

Les barreres de comunicació de vegades em posen trist. Si ara hi ha robots que et netegen l’habitació i 
ordinadors que parlen, per què no posen pantalles en estacions de tren i en hospitals?, per què no posen llums 
que s’encenguen quan sona el timbre o l’alarma d’emergència de l’escola? Jo també vull botar d’alegria quan 
sona la campana per a eixir al pati.

La meua mare diu que la situació està millorant i que a poc a poc, podré tindre la mateixa informació que els 
xiquets i xiquetes que escolteu.

A la meua casa hi ha adaptacions lluminoses per totes bandes. Tinc un superdespertador que és un coet 
espacial i s’il·lumina amb milers de llums quan és l’hora d’alçar-me. Quan els meus pares es van assabentar que 
era sord van anar a molts llocs per a informar-se. Ells es comuniquen perfectament amb mi, però la meua iaia 
al principi es va espantar. Com la meua veu era tan rara, va pensar que també era mut, però la meua mare li va 
explicar que només era sord, però que com no podia escoltar la meua pròpia veu, era impossible que parlara 
com un locutor de ràdio. Ara la meua iaia està més tranquil·la. A poc a poc, aprenc a llegir els llavis. Així, si algú 
no sap la meua llengua, la llengua de signes, puc comunicar-me amb la llengua oral. De vegades em costa molt 
comprendre les coses, sobretot si parleu alhora o molt ràpid. Amb el meu oncle ho passe fatal. Té un bigot



enorme i no puc llegir bé els seus llavis, però està aprenent llengua de signes a Fesord CV i jo ric molt amb ell 
perquè li costa moure les mans tant com a mi llegir els seus llavis. La meua cosina Anna és molt exagerada. 
Quan em parla crida molt i mou la boca com el de la pel·lícula “La Màscara”. Pensa que d’aquesta manera 
entendré millor el que em diu, però ja li he explicat que si em parla normal amb frases curtetes i mirant-me a la 
cara ja és suficient. A més, també podem escriure’ns notes per a comunicar-nos.

A l’escola, la meua professora, Patrícia, m’ensenya moltes coses. Em tracta igual que a la resta dels meus 
companys i companyes, però m’adapta els sons a senyals visuals. Per exemple, quan vol avisar-me d’una cosa 
important, apaga i encén els llums de la classe, dona uns colpets sobre la meua taula o mou la seua mà per a 
cridar la meua atenció. Així m’adone que alguna cosa passa. El més divertit és quan celebrem algun aniversari. 
Quan és el meu, porte caramels i els meus companys i companyes em canten en llengua de signes. Quin riure! 
També tinc un altre profe. Es diu Miquel, i és sord com jo. Ens conta contes genials, juga amb tota la classe i
ajuda els meus amics i amigues a comunicar-se amb mi. Els ensenya que per a avisar-me han de tocar-me el 
meu muscle perquè em gire.

El que més m’agrada de l’escola és el teatre. De major vull ser actor. En l’últim festival vaig ser el protagonista. 
Els diumenges anem al teatre que organitza l’associació de persones sordes. Gràcies a una intèrpret de llengua 
de signes, puc entendre tot el que diuen els actors i les actrius.

De vegades em fa por fer-me major. I si segueixen aquells murs tan alts que no puc botar? No, no pot 
ser. Estan els meus amics i amigues que m’entenen, i esteu vosaltres, que quan conegueu la meua història 
comprendreu millor el meu món.

Estàs tu. Estic jo. Està la “integració”.
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Si pareu un moment i mireu al vostre voltant vos podreu adonar a simple vista que totes i cada una de les 
persones som diferents. Hi ha persones que els agrada més anar a la platja i altres que prefereixen la muntanya, 
persones morenes, rosses, altes, baixes, grosses, flaques, hi ha persones que no poden escoltar, o persones que 
no poden veure, també hi ha persones a qui els costa un poc parlar i persones que no es poden posar dretes.

David és un xiquet que somia amb ser futbolista, olorar la gespa acabada de tallar en cada entrenament, somia 
amb poder xutar la pilota tan fort com les seues cames li permeteren, de poder córrer fins a la porteria i marcar 
un gol que deixara tot el públic meravellat... Però res, no hi havia manera, cada vegada David s’anava fent més 
major i, per alguna raó, ningú ho recolzava, ningú confiava en el seu somni.

David està fart d’escoltar la paraula “pobret” o “t’ajude?”, David va en cadira de rodes però és completament 
capaç de fer tot el que es proposa, com qualsevol xiquet de la seua edat; potser per a algunes coses necessite 
ajuda, però no et preocupes que si la necessita, te la demanarà.

És per açò que ningú confia en el somni de David. Com seràs futbolista si no et pots posar dret?

Tots els dies, la professora del col·legi acompanyava a David a un cantó del pati perquè poguera veure als seus 
companys jugar al futbol... per què no puc jugar? Per què ningú vol jugar amb mi? Seria un gran porter! O 
potser un fantàstic defensa!

Un dia David estava a casa i va veure en la caixa de ferramentes una corda de color roig que pareixia prou 
resistent així que va decidir fer un experiment: va agafar unes tisores i va tallar la corda per la mitat, després 
va lligar l’extrem de cada mitat de la corda als seus turmells agafant la corda sobrant molt fort amb les mans, a 
continuació va posar un baló davant dels seus peus i va estirar amb totes les seues forces de les cordes i... 



funciona! David havia xutat la pilota tan fortaque va recórrer tot el corredor de sa casa i va “marcar gol” a la 
caseta del gos!

L’endemà, quan la professora li acompanyava al cantó del pati del col·legi, David li va demanar per favor que ho 
portara al centre del camp de futbol; la professora, estranyada, es va resistir un poc perquè tenia por que algun 
company li fera mal amb la pilota, però David va insistir.

Al principi tot el món ho mirava de manera estranya, no sabien molt bé de què es tractava tot allò. David es va 
traure les cordes de les butxaques i es va posar mans a l’obra. Per a David va ser el millor dia de la seua vida, 
ja que es va passar tot el pati jugant al futbol amb els seus companys i li va donar a tot el món una gran lliçó de 
vida.

Les persones amb diversitat funcional motora simplement funcionen d’una forma diferent de la que la majoria 
estem acostumats. Esta condició, de vegades, ens fa pensar que la persona no pot realitzar certes activitats, 
però... i si et dic que no estàs en la veritat? N’hi ha prou amb adaptar l’entorn i la forma de fer les coses perquè 
totes les persones puguen participar.

Amb xicotets canvis podem facilitar molt la vida de persones com David, com per exemple: intentar jugar en 
llocs sense escalons i canviar-los per rampes, no posar les coses en llocs molt alts, passar per llocs amples 
pels quals càpia la cadira de rodes...

Posa en marxa la teua creativitat i ajuda al fet que persones amb estes característiques tan peculiarses mengen 
el món!



created by pch.vector - www.freepik.com



Ninoteta
Susana Gisbert





Ninoteta



Des de que l´alcançava la memòria, sempre l´havien anomenat Ninoteta. De principi no era un apelatiu carinyós. 
Gens ni mica. El nom –o potser malnom?- venia d´una burla que li feien quan era xicoteta. No obstant això,  ella 
va decidir donar-li la volta i convertir-ho en el seu nom, amb tot l´orgull.

Era fallera des de sempre. Com son pare  i el seu germà, i com va ser-ho sa mare abans de casar-se i esdevenir 
“dona de faller”, eixa categoria tan preuada a aquelles falles de principis del 60. Quan es casaven, les dones 
deixaven de ser falleres per tornar-se només en apèndix de l´home. Com passaba també fóra de la falla.

Però a ella allò mai va agradar-li. Un dia va dir a sa mare que el que volia era ser presidenta.
- Clar que sí, filla. Quan sigues gran festejaràs amb un faller, i como que serà un home llest, serà president. 
I tu, presidenta, és clar
- No, mare. Jo vull ser presidenta. No la dona de ningú.
- Quines coses tens, filla. Ja creixeràs...

No va fer cas de sa mare, tot i que sabia que ella parlava amb la millor intenció. A ella li agradava l´organització 
de la falla, el presupost, donar als pocs diners el millor destí. No en tenia, però, el més mínim interés a cuinar els 
sopars i engal.lanar el casal. I per això, s´amagava baix d´una taula a les juntes per tractar d´aprendre.

I, com no podia ser d´una altra manera, van sorprender-la. I van fer rialles al seu voltant. Fins i tot, un xic va dir, 
amb grandissim menyspreu, que semblava un ninot, ahí plantada. Va ser aleshores quan un altre va donar-li el 
seu malnom

- Ninot? Ni tan sols això, si només és una doneta de res. En tot cas, Ninoteta.



Ella no va a plorar, malgrat que li va costar contrindre les llàgrimes. I va jurar-se a si mateixa que arribaria el dia 
en que aquell xic s´engoliria les seues paraules.

El temps va passar i Ninoteta va créixer. Per descomptat, no va complir-se la profecia de la mare de que 
oblidaria el seu propòsit quan fóra dona, coneguera un faller com Déu mana i començaren a festejar. No l´ 
interessava festejar amb ningú, ni faller ni que no hi fóra. Senzillament, estava ocupada amb altres coses com 
estudiar i aprendre tot el que calia. El que no havia canviat, però, era el seu amor per la falla. Ni la seua intenció 
de ser presidenta.

Quan, ja major, va demanar un càrrec a la junta directiva, varen riure. Una dona? Quina barbaritat. Però, any 
rere any, tornava a plantejar-ho fins al moment que va aconseguir-ho. Es faria càrrec de la comissió femenina, 
però ja era un pas endavant. I va començar una activitat frenética, on involucrava les dones per pendre 
decissions. De principi n´eren poques, les més jovens. Després se´n van afegir unes altres, i unes altres més. I 
fins i tot, les “dones de faller” de tota la vida van fer-se falleres per tal de fer més coses que parar taula i triar 
el color dels rams de l´Ofrena. I, per qué no dir-ho, alguns homes es van unir a elles, i, de vegades, li demanaven 
consell per millorar les coses.

Ninoteta va anar pujant escalons quasi sense adonar-se´n. I, un dia a finals dels anys 70, va anunciar la 
decisió per a la que havia lluitat tota la seua vida. Es presentaria a l´elecció com a presidenta.
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Sasha
Accem







Sasha va eixir de casa amb el posat: un abric marró folrat de *borrego, unes manyoples i un capell de llana. 
La neu queia lentament sobre la seua cara. Tan sols portava al seu peluix favorit i una xicoteta maleta a la mà. 
La lluna i els llunyans fanals a penes il·luminaven l’estret carrer pel qual caminaven. Un home gran i amb bigot 
va agafar la seua maleta. Des de la finestreta de la furgoneta, va mirar amb tristesa, i sense entendre res, com 
s’allunyava del seu poble natal.

Va despertar. A la seua dreta, estava asseguda la seua mamà, que li somreia amb una estranya serenitat. El seu 
pare parlava amb el senyor de bigot sobre el dura que s’havia tornat la guerra. I a la seua esquerra, els cartells 
verds, escrits en un altre idioma, li anunciaven que estaven en un altre paísla llengua del qual desconeixia. La 
seua mare, li va agafar la mà, la va acariciar i va tornar a somriure-li amb eixa estranya serenitat.

Els suaus moviments del seu pare la van despertar esta vegada. Havien arribat al que seria la seua casa en eixa 
desconeguda ciutat. El senyor del bigot els va acostar un mapa. Va assenyalar un punt en el barri de Patraix, 
encara que Sasha només podia mirar a la part superior on, encara que ella no ho entenia, estava escrit València. 
Va mirar per la finestra i va veure un intens sol. Es va llevar l’abric i va mirar la temperatura en el mòbil de la 
seua mare. Es va posar trista: anava a trobar a faltar sentir com la neu queia lentament sobre la seua cara.

Havien passat ja tres mesos. Era u de març. El seu pare i la seua mare ja no entenien eixe nou idioma que ella 
parlava a casa. La tristesa i l’alegria es mesclaven en observar com eixe idioma era el que ella, cada vegada, 
més utilitzava. Es van acomiadar d’ella a la porta del col·legi que els havia tocat en ple centre de la ciutat, mentre 
Sasha agitava la mà amb un sonor “adeu”. Van somriure en veure-la feliç entrar per la porta del col·legi al costat 
de la seua amiga Blanca.



Havien menjat. Mentre Sasha jugava al pati al sambori, el seu pare acabava de fer el menjar. De sobte, un 
baluern, va paralitzar immediatament a tota la família. Sasha va córrer a un racó del pati, la seua mare es va 
tirar al sòl davall de la taula del menjador i el seu pare va córrer ràpid a tancar les persianes de les finestres. A 
mesura que el so de la pirotècnia s’accelerava, Sasha tremolava amb més potència i s’arraulia amb més força. 
L’alumnat sencer del col·legi la va mirar amb estranyesa. Manel i Blanca es van acostar a ella, li van agafar la 
mà i, quan l’últim so de la poderosa mascletà finalitzava, a poc a poc , la van tranquil·litzar.

Era, de nou, l’hora d’eixir al pati. Sasha sabia que, d’ací a poc, tornaria a escoltar els sons de la metralla. En 
sentir la llum i la calor sobre la seua cara, va mirar estranyada els acolorits vestits que portava la gent. L’alumnat 
de sisè va simular un cercaviles; el de cinquè, amb cartons i papers disfressat, simulava una falla, i el de quart 
tirava serpentines com si de focs artificials es tractaren. Seguidament, la seua mestra, li va explicar què era això 
de les Falles, amb la seua ofrena, els seus castells de foc, el seu cremà i, sobretot, la temible mascletà que tant 
l’aterria. Per esta raó, i per a acabar, primer i segon, van realitzar una, no molt sorollosa, globotà.

S’acostava la temuda hora. Prompte, la plaça de l’ajuntament tornaria a sonar. La seua mare va pujar el volum 
de la música i el seu pare es va acostar a ella per a passar junts eixos minuts que tant els recordaven la raó per 
la qual havien deixat el seu país. Manel es va acostar a Sasha i li va entregar uns cascos. Blanca la va agafar 
de les mans. Julia va cridar a la resta de la classe i, en cercle, van abrigallar a Sasha com si li estigueren donant 
un calorós i reconfortant abraçada.

Eixe dia, Shasa no va anar directa a casa. El seu pare la va acostar al casal on la seua mare parlava 
distretament amb altres persones de la falla. Sasha es va fixar en la seua solapa, adornada amb un somrient 
masclet fet de feltre i llana. Pare, mare i Sasha es van mirar: eixe va ser el dia que van decidir deixar de tindre 
por. Mentre s’allunyava el pare, li va escoltar baixet, a la llunyania: “de categoria”.



Moltes gràcies!
Aquest llibret ha sigut possible gràcies a la col·laboració de diverses associacions què han contribuït en la 

creació dels contes. Molstíssimes gràcies de part de tots els xiquest i xiquetes FPJ.
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Noa Enrique Gallego
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Tomás Cruz Cano
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Recompenses 2021-2022
Distintiu d’Or
Alez González Hipólito
Marc González Hipólito
Pau Medina Bello
Guillem Monmeneu Pinaud

Distintiu d’Argent
Helena Cabello Martí
Pablo Camarena Camacho
África Camarena Fortuño
Pau Navarro Ruiz
Andreu Gimeno Navarro

Distintiu de Coure
Irene Enrique Gallego
Eloy Enrique Gallego
Noa Enrique Gallego
Mateo Cruz Cano
Tomás Cruz Cano
Laura Martínez Romero
Diego Latorre Miranda
Hugo Muñoz Ramírez
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Joan Medina Bello
President Infantil



Pau Medina Bello
Fallera Major Infantil



Tens en el nom cel clar i mar en calma
en el somriure un tendre i dolç sospir
als ulls la llum promesa de l’aubada
i una ànsia de regina t’ompli el pit.

Quan l’aire t’acarona s’encomana 
el fresc i suau aroma més subtil
el teu candor de musa els cors abranda
i és l’ànima una flor d’etern caliu.

Jesús d’amor per tu crema amb deler
a festa criden veus, música i trons 
i una falla fidel la plaça encén.

No sentiràs recança en vindre el plor
el teu superb destí ja està complet
enveja en guardarà per sempre el foc.



Porció



“ La porció.
Un trosset d’un barri qualsevol, com una falca de formatge.
Trobem la societat quotidiana: una xiqueta jugant amb 
pólvora, un xiquet a l’hora del te. L’home va arribar a la lluna i 
la dona a mart. Una xiqueta que somia ser pirata mentre una 
afaenada fontanera observa des de les altures. I la vellesa 
carregant amb aquests somnis alegrement.”



PorcióPorció
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13/03/2022

Concurs de Paelles Falla Plaça Jesús

14/03/2022

19h Recollida ninot Infantil
22h Sopar de la plantà
24h Plantà

15/03/2022

11h Pinta la falla i decora la carpa
14h Dinar
18h Berenar Fallera major infantil i president infantil. 
Recompenses
21h Sopar 

16/03/2022

11h Activitat organitzada per Accem 
14h Dinar
17h Acompanyarem a la fallera major infantil i al 
president a arreplegar els premisotorgats per JCF
21h Sopar

17/03/2022

11h unflables
14h Dinar 
21h Ofrena

18/03/2022

11h Pasacarrer conjunt
14h masceltà 
14:30h Dinar
17h Activitat organitzada per Cepain 
21h Sopar 

19/03/2022

8h Despertà
11h Pasacarrer
12h Misa
14h Mascletà
17h Festa fi falles
19h Berenar
20h Cremà
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