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Acabem d’encetar l’estiu i ho fem d’una forma 
molt especial. Donem la benvinguda a la nostra 
+Extra, una publicació que vol acostar-se a 
València i l’Horta d’una forma propera. I arriba 
carregada d’allò que ens caracteritza com a 
valencians: pólvora, música i molta festa.

Farem un recorregut per les persones més 
singulars, per les festes i les localitats de tot 
el nostre territori, on la germanor és sobretot 
l’essència dels valencians. En ple de mes juliol, 
aprofitarem per a gaudir de propostes per a tots 
els gustos amb la Gran Fira de València i farem 
una paradeta als Vivers per a escoltar la millor 
música en els Concerts de Vivers.

Ens farem un café amb Pere Fuset, regidor de 
Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, en 
un espai que encisa com és el Centre del Carme 
i vibrarem amb les millors cançons en valencià 
de la mà de Frida.

+Extra vos arriba hui a les mans i esperem que 
gaudiu de les propostes de tot el nostre territori: 
gastronomia, escapades, pólvora, música... però 
sobretot de l’oportunitat de compartir entre tots 
aquesta nova finestra de Valenciaextra.com que 
hui també s’estrena en paper.

EDITORIAL. 
DE TU A TU
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El mes de juliol, la ciutat de València rep un dels esdeveniments 
més esperats de tot l’any. Parlem de la Gran Fira de Juliol de València, 
una cita que s’estén durant tot el mes i en la qual la capital del Túria 
s’ompli d’activitats. El color, el ritme, el soroll i tot tipus d’entreteniment 
ixen al carrer per a celebrar l’estiu. Concerts i obres de teatre a l’aire 
lliure, pirotècnia amb castells de focs d’artifici al costat del mar, caval-
cades i música als carrers. Tot tipus d’oci es presenta en molts barris 
per a veïns i veïnes, però també per a turistes i visitants.

Va ser inaugurada el 21 de juliol de 1871, fa 147 anys, amb una es-
plendorosa cavalcada, pavellons i exposicions de plantes, i amb la ven-
da de productes en general. Amb el temps, la Fira va anar evolucionant 
i coincidint amb la recol·lecció de les collites al camp, se celebraven 
mostres de productes i de bestiar, i es va anar acompanyant amb balls i 
vetlades d’oci nocturn en espais concrets. Ara, la Gran Fira es presenta 
com un dels encontres més atractius de la capital de la Comunitat, amb 
esdeveniments clau com la Batalla de Flors, els Concerts de Vivers, 
la Gran Nit o el Certamen Internacional de Bandes de Música. Tant la 
Batalla de Flors com el Certamen tal com els coneixem actualment 
s’introduïren als anys huitanta i noranta del segle passat, i després arri-
barien els Concerts, la Gran Nit i els focs d’artifici més espectaculars. 
A més, també és habitual una Fira d’atraccions que se situa temporal-
ment a l’antic llit del riu Túria.

Una de les apostes del consistori és descentralitzar la celebració i 
traslladar-la als barris perifèrics. L’esperat Correfocs aterrarà al centre 
del ‘cap i casal’ l’últim cap de setmana, concretament el divendres 27.

Viu La 
Gran Fira

La Gran Nit – 21 de juliol 

La Gran Nit és una cita que no ens podem perdre. El concert 
de Los 40 Principales és un dels principals esdeveniments que 
podrem trobar, acompanyat de molts altres. La Ruta del Carme 
recorrerà els carrers emblemàtics del barri acompanyada de 
música. A més, en l’edició passada els museus van romandre 
amb les portes obertes tota la nit, alguns fins a les 2 de la mati-
nada.

PREPARA’T PER A GAUDIR UN MES PLE DE 
PROPOSTES



Nit a la Mar – 14 de juliol 

L’any passat, la Nit a la Mar va ser una de les nits 
més especials. Es van organitzar actuacions als 
Poblats Marítims, xaranga, una Ruta de la Mar, 
concerts gratuïts a la Marina, espectacles d’hu-
mor i un gran piromusical dut a terme per Ricardo 
Caballer. 

Batalla de Flors – 29 de juliol 

La desfilada que discorre per l’Albereda de València data de 
1891. Les carrosses fan una primera volta al circuit davant un 
jurat, que després premia la més bonica. En la segona volta, les 
carrosses arrepleguen el seu guardó i, finalment, en la tercera 
volta, es desencadena la vertadera batalla de flors que cobreix 
el terra de milers i milers de clavells.

Certamen Internacional de Bandes de 
Música – del 19 al 22 de juliol 

Un total de 17 bandes de música participaran en aquesta 132 
edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat 
de València. Intervindran 8 bandes de la Comunitat Valenciana, 
6 de la resta d’Espanya i 3 de l’estranger, procedents de 
Colòmbia, Portugal i Suïssa. 
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De Benlloch a Cullera
un estiu de festivals

4/07 - IZAL
5/07 - EMIR  KUSTURICA  +  LA  FÚMIGA

7/07 - ANDRÉS  SUÁREZ  +  FUNANBULISTA  +  
DEPEDRO  +  PEDRO  PASTOR  Y  SUSO  SUDÓN

8/07 - THE  CAT  EMPIRE
10/07 - RUBÉN  BLADES  CON  ROBERTO  

DELGADO  SALSA  BIG  BAND
11/07 - DUB  INCORPORATION  +  ZOO  +  SARA  

HEBE  +  JAZZ  WOMAN  (PERIFERIA  NORTE)

PROGRAMACIÓ GRAN FIRA

Pablo Plaza

FESLLOCH 
| 12 – 14 juliol

La localitat de Benlloch rep una nova edició del Feslloch, la 
número XII. Un festival amb accent valencià i català, un espai 
reivindicatiu i de cultura. Des del dijous 12 fins al dissabte 14 de juliol, 
passaran pel seu escenari artistes del nivell d’Els Catarres, Auxili, 
Buhos, Xavi Sarrià, Atzembla o Frida. A més, el raper condemnat 
Valtonyc té el seu espai al cartell a manera de reivindicació. 
VaDeBo, Smoking Souls, Pirat’s Sound Sistema i altres com Pau 
Alabajos completen un cartell de luxe. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
BENICÀSSIM (FIB) 
| 19 – 22 juliol

També a la província de Castelló, a Benicàssim. Qualsevol 
gènere té cabuda al FIB, que aquest any obrirà les seues portes 
des del dijous 19 fins al diumenge 22 de juliol. Artistes amb 
molta trajectòria: The Killers o Liam Gallagher, antic membre 
d’Oasis. També altres més joves, com els britànics The Vaccines 
i l’estatunidenc Travis Scott. A més, actuaran altres grups com 
Bastille, Two Door Cinema Club i The Catfish and the Bottlemen. 

LOW FESTIVAL 
| 27 – 29 juliol

A finals de juliol, grans artistes de l’ indie, el pop i l’electrònica nacional 
i internacional es donaran cita a Benidorm, en el Low Festival, que acollirà 
la Ciutat Esportiva Guillermo Amor. L’últim cap de setmana del mes, del 
27 al 29, se celebrarà la X edició i comptarà amb noms com Iván Ferreiro,
Izal, La Habitación Roja o Los Planetas, però sens dubte uns dels més 
esperats són els francesos Phoenix i els anglesos The Chemical Brothers.

ARENAL SOUND 
| 31 juliol – 5 agost

El festival de Borriana s’ha consolidat com un dels més exitosos. La 
música electrònica vindrà de la mà de noms com Steve Aoki, Dimitri 
Vegas o Crystal Fighters. Nikone, Fyahbwoy, Beret, Juancho Marqués 
i Bad Gyal encapçalen l’oferta trap i rap del festival, mentre que El 
Kanka i Rozalén són alguns dels cantautors. El reggae de Green Valley, 
l’ indie de Sidecars o de Carlos Sadness es conjugaran amb el pop de 
Maldita Nerea o Taburete i amb altres més alternatius com Ojete Calor o 
l’electrònica de La Casa Azul.

12/07 - BERET  +  ARKANO  +  ZETAZEN
13/07 - IVÁN  FERREIRO
14/07 - LOS  SECRETOS
17/07 - NIÑA  PASTORI

18/07 - BOMBA  ESTÉREO  +  ZOÉ
19/07 - CAETANO  VELOSO

20/07 - RESIDENTE  (CALLE  13)  +  PJ  SIN  
SUELA

21/07 - KY-MANI  MARLEY  +  AUXILI  +  

MEDITERRANEAN  ROOTS
23/07 - THE  WATERBOYS

25/07 - ROZALÉN  +  CHRISTINA  ROSENVINGE  +  
THAÏS  MORELL

26/07 - ROSENDO  +  BONI  (BARRICADA)
27/07 - MORAT  +  MIREIA  VILAR

28/07 - ICONA  POP  +  ELYELLA  +  BOCCACHICO  
+  INNMIR  +  NATION

Si d’alguna cosa en parla la Comunitat Valenciana a l’estiu és, a més de les festes dels nostres pobles, dels festivals musicals que acull. En 
València Extra ens hem fixat en alguns dels més atractius i els recollim ací.
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Pere Fuset

Com era Pere de menut?

Era molt romancer. Era d’aquells nanos que 
van pel poble bambant. Quan estiuejava a la Font 
de la Figuera, em parava a xarrar amb totes les 
iaies. No era mal xic ni un gamberro, però tenia 
picardia.

Explica’m la teua descripció de Twitter: Persona. 
Progressista, pseudoindie i valencianista.

Progressista o d’esquerres perquè crec en 
el progrés. Les persones tenim idees i per tant 
tenim ideologia. Quan escolte algú dir que no té 
ideologia em preocupa molt perquè això vol dir 
que no té idees o que les amaga, que és més 
perillós.

Jo tinc ideologia i soc una persona progressista, 
i de fet cada dia més, perquè crec que fan 
falta elements correctors perquè a vegades, 
òbviament, el capitalisme i el sistema de mercat 
no és massa social.

Valencianista és perquè crec en el poble 

valencià i per això necessitem el valencianisme. 
M’agradaria que el valencianisme fora més 
transversal i que tots els partits polítics més enllà 
que siguen més d’esquerres o més de dretes 
o nacionalistes o federalistes, o fins i tot partits 
autonomistes, que tots compartírem un mínim 
comú denominador que fora el valencianisme i 
que per tant treballàrem conjuntament en temes 
com per exemple el finançament, que no entenc 
com els valencians no anem tots a una.

Pseudoindie perquè és una broma i fa 
referència als meus gustos musicals i en general 
a la meua actitud davant la vida. Soc un poc 
independent i per tant no em deixe guiar massa 
pels clixés.

Saps quines són les dues paraules més buscades 
al voltant de Pere Fuset en Google?

Instagram, que està en el top ten i l’altra crec 
que era nóvio. Em sorprén, però ja després de 
3 anys... Mira, recorde que a la setmana de ser 
elegit regidor de Cultura Festiva, quan baixava de 

ma casa de Russafa i estava esmorzant un plàtan 
pel carrer, la gent em parava per a felicitar-me i 
per a fer-se una foto amb mi. Jo no entenia res i 
anava en pantalons curts.

Intente no canviar massa, però és impossible 
que això no t’afecte. Et fa crosta, fas l’esquena 
ampla i t’acostumes a determinades coses, 
perquè si no, és inviable. Tracte no només de ser 
proper, sinó de ser com he sigut sempre. Quan 
escolte un polític dir que “los políticos tenemos 
que ser cercanos a la gente...” li dic “los políticos 
tenemos que ser gente...”.

I quina seria la parella perfecta de Pere? 

Són molts requisits, però ara mateix seria 
algú que entenguera aquesta bogeria que estic 
travessant i és molt difícil, perquè em costa molt 
fins i tot quedar amb els amics perquè sempre 
tinc alguna cosa o altra.

El sentit de l’humor per a mi és fonamental, és 
una condició sine quan non però no és suficient. 

PASSIÓ PER VALÈNCIA

A punt de complir 36 anys, 
Pere Fuset és hui en dia un 
dels regidors més coneguts de 
València. Regidor de Cultura 
Festiva, president de la Junta 
Central Fallera i un dels polítics 
més actius dins del Bloc i 
també de les xarxes socials, 
hui ens conta un poc més de la 
seua vida 

Àlex Ladrón de Guevara
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“Dios  los  cría  y  la  
política  los  junta”

Quan pots quedar amb els teus amics?

Els veig poc però sabem de mi per les xarxes, i 
com que la meua militància és molt activa, al final, 
molts amics estan en política, “Dios los cría y la 
política los junta”. De totes maneres, en general, 
els amics els veig menys del que m’atgradaria.

Molta gent no deu saber que en un moment vas 
haver de deixar la teua falla. Com va ser aquell 
moment?

Va ser un poc dramàtic perquè a mi m’agrada 
molt la festa, però som una família molt humil. Els 
meus pares van tindre dos fills molt joves i en 18 i 
19 anys ja van tindre a Pere Fuset i Tortosa; i als 4 
anys una xiqueta.

Els meus pares han tingut una vida dura. En 
un determinat moment, ser faller era un luxe per 
pagar la quota. En concret, hi hagué un moment 
particular que per salvar la vida a una gosseta 
que teníem, havíem de pagar-li una operació, no 
teníem diners per pagar-la i l’únic que podíem fer 
era prescindir de la falla.

De totes formes, crec que la festa de la falla 
es pot viure de moltes maneres, i una altra de les 
coses que intente explicar és que les Falles no són 
dels fallers. De fet, ara són de la Humanitat. Les 
Falles són la festa gran de València i els fallers 
som els seus protagonistes, que amb les nostres 
quotes fem possible la festa, però la festa no es 
pot centrar només en nosaltres.

Què es el que més t’agrada de València?

A mi, la ciutat en si. El que més m’agrada és 
passejar per València. És una ciutat que té un 
tamany ideal, té una climatologia ideal i per 
tant et podia parlar de llocs i paratges concrets. 
Particularment, m’agradaria viure la resta de ma 
vida ací a València i em costa imaginar-me vivint 
fora.

Per exemple, hi ha llocs com l’Albufera que 
no són suficientment ben valorats, llocs com 
l’Horta, que tampoc ho són, i altres fins i tot com 
el riu, que sembla que el PP, pel fet de ser un 
projecte anterior i no seu, pareix que no li donava 
la importància que tenia i crec que és una de les 
coses que quan el turista ve, més li agrada.

El que més m’agrada de València és la vida a 
València. Més enllà d’espais físics o celebracions 
concretes, aspire que siga millor i que guanyem 
en benestar, i a més, connecta molt amb el treball 
que fem a l’Ajuntament. 

Conta’ns alguna anècdota de les xarxes socials... 

L’altre dia estava fent un directe i de sobte 
arriba el repartidor de menjar xinés i vaig parar. 
Però és que la gent som així. La gent fa directes 
en Instagram hui en dia, i particularment els joves 
es relacionen d’eixa manera, publiquen fotos i 
parlen de la seua vida. Si és aquesta la manera 
que tinc per arribar a la gent i que ells em facen 
arribar els seus dubtes, les seues preguntes sense 
necessitat de convocar una roda de premsa (els 
periodistes teniu la vostra missió), hi haurà qui 
pensarà que soc més friqui del que realment soc, 
però “me la bufa”. Crec que és més postureig el 
contrari que això. No pense deixar de fer-ho.

En quin moment vas decidir deixar l’anonimat i 
donar un pas en la política?

Jo vaig entrar en política sobretot perquè no 
m’agradava la política, perquè no m’agradava el 
que hi havia. Per això, no puc queixar-me i ja està. 
Això ha sigut un procés molt llarg des de la meua 
adolescència.

A partir dels quinze o setze anys, en plena 
adolescència, vaig començar a interessar-me per 
la qüestió del valencianisme i que els valencians 
som molt peculiars. Per exemple, en comptes 
de fer força i fer pinya en determinades coses, hi 
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“De menut em parava a xarrar 
amb totes les iaies. No era mal 
xic ni un gamberro, però tenia 
picardia”

estàvem en contra. Per tant, el que faig és començar a participar i des 
dels 18 anys comence a militar en el Bloc Jove. Comence a implicar-
me en l’associacionisme juvenil.

En les eleccions de 2015 es plantegen unes eleccions primàries 
perquè siga la ciutadania la que decidisca la formació de la llista i 
opte per presentar-me, amb tal sorpresa, que finalment acabe sent la 
persona més votada, més enllà de Joan Ribó que encapçalava la llista. 

Que s’endurà al cor Pere Fuset del govern de la Nau?

Crec que estarà per veure, pense que encara està per vindre. Hi 
ha coses de les quals estic molt satisfet. Una és la declaració de 
les Falles com a Patrimoni Immaterial, el fet que els museus festius 
siguen museus, portar l’exposició del ninot d’una carpa al Museu de 
les Ciències, i després coses com la Gran Fira de Juliol, que estava 
absolutament abandonada.

Jo vull continuar treballant per València. El projecte personal i 
col·lectiu que hi ha, tant en l’àmbit de les festes com el que jo vull 
aportar, no s’acaba en quatre anys. Per tant, ho intentarem.

I Personalment?

Xicotets moments. L’experiència és que sempre pots aprendre una 
cosa i personalment, però un enriquiment personal comporta també 
un desgast, però sobretot la política és vocacional. Fent les coses bé 
ningú es fa ric en política. El millor moment sempre està per vindre.

Mónica Oltra: líder
Pólvora: foc

Flors: València
Música: de banda

Bonig: uff…

+E
X

T
R

A EL TEST
Valencià: identitat

Arròs: al forn
Xarxa Social: Instagram

Russafa: ma casa
València: ains (sospir)



Descobreix la cova del Parpalló, un dels 
jaciments arqueològics més importants 

d'Europa 

Una ruta verda des del poble fins al Parc de 
Sant Vicent que t’endinsa en un altre món

El camí de Ronda recorre des de les cales més 
sorprenents de Salou fins als búnquers de la 

Guerra Civil
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Gandia enamora. Història, platja i natura són, tan sols, alguns dels 
tresors que descobriràs passejant per aquesta ciutat. Comença la 
ruta pel seu nucli històric, on podràs viatjar en el temps, visitant llocs 
emblemàtics, com el Palau Ducal, la plaça Major, el convent de Santa 
Clara o l’impressionant mirador del Serpis, que guarda les últimes 
restes de la muralla que protegia Gandia.

No obstant això, aquesta ciutat té molt més a oferir. I és que el 
paratge natural de Gandia és impagable. No desaprofites l’oportunitat 
de deixar-te emportar per la bellesa que desprén el seu paisatge. A 
més, passejant per la senda Parpalló-Font del Garrofer, arribaràs a 
la famosa cova del Parpalló, un dels jaciments arqueològics més 
importants d’Europa.

Però, si estàs buscant platja, sens dubte, a Gandia trobaràs les 
millors. Des de platges urbanes, com la platja Nord, on gaudiràs de 
tres quilòmetres d’arena fina i podràs aprofitar-te d’uns allotjaments de 
luxe, fins a la tranquil·litat que trobaràs a la platja de Venècia o la platja 
de l’Auir, rodejada d’un paisatge natural de dunes. Aquest estiu, Gandia 
t’espera per a oferir-te plans per a tots els sentits. 

Salou amaga racons amb encant, i quina millor manera de 
descobrir-los que passejant pel camí de Ronda, utilitzat, antigament, 
per a la vigilància de la costa i pels pescadors? Són 6,5 quilòmetres 
que recorren el litoral des de la zona de Pilons fins al Cap de Salou, 
passant per espais tan màgics, com les paradisíaques cales de Salou, 
la platja de Capellans, els búnquers construïts durant la Guerra Civil 
o la platja Llarga, un entorn natural i allunyat de la zona turística, que 
correspon a l’últim tram del recorregut.

La recuperació del camí de Ronda ha retornat la possibilitat a veïns 
i turistes de tornar a passejar pels punts on, des de fa moltíssims 
anys, era impossible fer-ho. No ho penses més, aquest estiu, reserva 
un buit en la teua agenda per a gaudir de la gran riquesa natural i 
paisatgística que t’ofereix el camí de Ronda de Salou.

A només tres quilòmetres del nucli urbà de Llíria, es troba el 
Parc Municipal de Sant Vicent. Un espectacular paratge natural que 
t’endinsarà en un altre món. Gaudeix de la natura en tota la seua 
esplendor tant passejant per la senda, que comença des del poble 
fins al final del Parc, com sobre rodes pel carril bici habilitat. Un lloc 
únic per a passar el dia, ja que també disposa de berenadors de 
fusta, situats de manera que aprofiten l’ombra dels arbres.

I si t’agrada la tradició, també pots visitar l’ermita, que se situa 
dins del parc, i que presenta escenes relatives al miracle que es va 
produir en aquest paratge. I és que conta la llegenda que sant Vicent 
va fer el Miracle de la Font de Llíria, fent que tornara a brollar l’aigua 
de la font del parc, que patia una greu sequera. Els veïns construïren 
aquesta ermita que hui en dia segueix en funcionament.

EL PARC DE SANT VICENT
un regal de la naturalesa a Llíria

GANDIA
un viatge per a tots els sentits

SALOU
un recorregut per les platges i la història

Escapades
Tania López
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Frida “Al País Valencià no s’està innovant 
com ho fem nosaltres”

T: És relatiu. De primeres sí, de cara a l’Estat 
espanyol. Primer penses que la gent no entén 
res, però després baixes i et diuen: “Hòstia, ens ha 
agradat a muntó”.
Veronike: Jo pense que ens tanca de cara a 
l’estranger. Hem anat a ciutats on no ens han entés 
gens, però ens han felicitat. Ací el punt important 
és el poder de la banda.

Com veieu el panorama de la música en valencià?
T: Viu un moment de transició. Venim d’un 
moment fort que va ser el primer pas fins que es 
va consolidar, i se’n van anar els referents.

I qui penseu que està ocupant el seu lloc?
T: L’últim que va ocupar un poc el lloc va ser 
Aspencat. Ara Txarango, que ve de Catalunya. Ací 
tenim a Zoo. Però encara no hi ha un relleu clar 
dels grans caps de cartell de fa uns quants anys.
J: Ara mateix no tenim caps de cartell.

La banda també anima?
T: A vegades cal frenar-los...
V: És que cadascú té la seua personalitat. També 
hi ha moments en què brilla un i altres en què 
brilla un altre. El baixista es pega uns balls dalt 
l’escenari amb un rotllo increïble.
T: Volíem que el grup no es convertira en uns 
cantants acompanyats per una banda, sinó 
intentar unir-ho tot.

S’està innovant com ho feu vosaltres?
T: El que fem nosaltres al País Valencià no ho està 
fent ningú. A Espanya hi ha hagut mc’s que han 
anat amb banda de jazz o rock pels directes, però 
no és el mateix concepte. No som únics, però sí 
pioners per aquestes terres en certs aspectes.

5 juliol: Cabo de Plata

13 juliol: Feslloch

1 agost: Juergas Rock

2 agost: Arenal Sound

4 agost: Ganxo Rock

17 agost: Barcella Fest

Frida va nàixer en 2012 i s’ha convertit en el grup 
revelació. El futur pròxim de la banda s’espera molt 
fructífer. Els tres cantants, J. Wiston, Tom i Veronike, 
parteixen del rap però mai obliden la seua banda, 
l’essència de la seua innovació.

Per què vos vau llançar al món de la música?
J. Wiston: Nosaltres veníem d’altres grups. Vam 
coincidir en un concert a Sant Marcel·lí, vam decidir 
fer un tema junts i tot va eixir rodat. 

Vosaltres feu rap però teniu una banda. Per què la 
vau introduir?
J: Necessitàvem créixer musicalment i ens 
interessava molt el que es feia als EUA, és a dir, 
incorporar instruments al hip-hop. Després del Free 
Rap, de 2013, i Neologismes, de 2014, vam parar i vam 
dir: “Muntem el grup, però amb banda”. I ara som huit 
persones.

Ja heu acudit a diversos festivals?
Tom: Sí, ja havíem actuat a festivals com el Feslloch 
o el Festivern, però després de guanyar el Sona La 
Dipu i publicar Gegants, primer LP amb la banda, 
hem actuat en el Viñarock, i ara anem a l’Arenal 
Sound...

Vosaltres feu música en valencià...
T: El 99% és en valencià, però en aquest disc en 
concret hi ha algunes parts en castellà i en anglés.

Per convicció?
J: Perquè és la llengua materna de Tom i meua. Quan 
comences no et planteges per què, però és natural 
per a nosaltres fer música en valencià.

I això tanca portes?

Pablo Plaza

ACTUACIONS
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1.

2.

3.
4.

5. 6.

7.

8.

10.

11.

9.

12.

14.

13.

MASSANASSA, 
del 15 al 24 de juny

BENETÚSSER,  
del 22 de juny a l’1 
de juliol  

MANISES,  
del 4 al 19 de juliol

SILLA, 
del 2 al 12 d’agostBURJASSOT, 

de l’1 al 16 d’agost 

ALFAFAR, 
del 3 juliol al 9 de 

setembre

GODELLA, 
del 14 al 26 d’agost

FOIOS, 
del 14 al 18 d’agost

ROCAFORT, 
segona quinzena 

d’agost

PAIPORTA, 
del 10 al 17 d’agost

TORRENT,  
juliol

ALBAL,  
del 24 al 28 de 

juliol

ALDAIA,  
de finals de juliol al 7 

d’agost

1. La desfilada de Moros i Cristians 

2. Cavalcada de l’Horta Sud

3. La Festa i Cavalcada de la Ceràmica

4. Grans desfilades de Moros i Cristians 

5. La tradicional Festa de la Font

6. Una tradicional cavalcada plena de color

7. La cavalcada d’Alcàsser 

8. El Festival de Bandes de Música 

9. ‘La Pujà i la Rodà ‘de Sant Roc

10. Sopar Popular amb l’orquestra Montecarlo

11. La Festa del Melonet. 

12. Castell de foc de Ricardo Caballer 

13. El trasllat de la Mara de Déu 

14. Carnestoltes de Rocafort 

15. La Cordà 

16. La Passejà de Nostra Senyora dels Àngels i 
del Crist

17. Nit de disfresses 

18. La romeria del Cabeçol i el dia gran dels 
bous 

19. Mercat Medieval

ALCÀSSER,
de juliol a setembre

20. Cavalcada humorística . 

21. El trasllat de la seua patrona la Mare de Déu 
de Vallivana

22. El pregó  de festes

23. El Concurs Internacional d’Allipebre 

24. Festes Patronals 

25.  La Passejà de Sant Onofre

26. Sopar Popular 

27. L’entrada de la Murta i el pregó de festes

28. Festes Majors



18.

15.

16.

17.

19.

28.

20.

21.
22.

23.

24. 25.

26.

27.

PICASSENT,
de l’1 al 10 de 

setembre

MASSAMAGRELL,
del 15  de  setembre 
al 1 d’octubre 

SEDAVÍ,
del 7 al 16 de setembre

RAFELBUNYOL,
del 25  d’agost  al  5  

de  setembre  

PATERNA, 
segona quinzena 

d’agost

MELIANA, 
de l’1  al  14  
de  setembre

ALAQUÀS, 
del 26 d’agost  al  16  

de  setembre

EL PUIG, 
de l’1  al  18  
de  setembre

CATARROJA, 
setembre

QUART DE POBLET, 
setembre

PUÇOL, 
de finals d’agost al 10 

de setembre  

XIRIVELLA, 
primers  dies  de  

setembre 

BONREPÒS I MIRAMBELL, 
de l’1  al  13  d’octubre  

MISLATA, 
del 19 

d’agost al 
2 de 

setembre
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Amb un equip de professionals de la 
restauració ben nodrit, Acanthus, situada 
al carrer de Sevilla, 10, s’alça com la millor 
opció si vols donar una segona oportunitat 
als teus objectes personals. Mobiliari, 
escultures, llenços... Tot pot tenir una nova 
vida. Amb paciència, sensibilitat cap a l’obra 
i, sobretot, molta experiència i coneixement, 
aquest equip de professionals treballa 
minuciosament en la recuperació de 
qualsevol tipus d’objecte. Això sí, aquest art 
requereix seguir uns passos concrets que 
ens explica Elena Romero d’Acanthus: ‘És 
important fer un estudi organolèptic per a 
situar la peça en la seua època, depenent de 
les tècniques constructives, els acabats o el 
tipus de material; estudiem la degradació dels 
materials i fem una proposta d’intervenció, 
que sempre respectarà al màxim l’original de 
la peça. No ens podem inventar res’. 

Acanthus va nàixer amb eixe ànim de 
voler créixer en un sector que ‘encara 
que el que més es coneix són els centres 
tècnics, hi ha molts tallers de restauració, 
especialment, de mobles’. Per això, i a més 
de crear el taller de restauració, en el qual 
treballen en totes les disciplines, també 
van apostar per la formació. Així, en la seua 
escola, ofereixen diferents tallers i cursos en 
els quals guien l’alumnat en l’apassionant 
món de la restauració. I és que, en Acanthus, 
el desgast cobra vida. 

Als seus 99 anys, Josep Almudéver no oblida. 
Nascut a Marsella, però de pares valencians, es 
va allistar en l’exèrcit a l’edat de 17 anys. Aprofitant 
la seua nacionalitat francesa, va passar a formar 
part de la Brigada Internacional 129, on va passar 
la seua joventut fins que, al gener de 1939, és 
expulsat junt amb la resta de brigadistes. No 
obstant això, decideix colar-se en un vaixell per a 
tornar a València, i seguir lluitant per la República 
i combatre el feixisme. Veí d’Alcàsser, s’emociona 
cada vegada que visita el seu poble, mentre els 
records li inunden els ulls. I en eixe parc, que 
ara porta el seu nom, ens conta un dels pitjors 
episodis de la seua vida: el camp de concentració 
d’Albatera (Alacant). ‘El tinent Merinos era el pitjor 
de tots. M’agafava del braç i em portava a veure 
afusellaments, amb la incertesa de no saber si 
seria el següent. Era criminal’. Del camp va passar 
a la presó durant tres anys, fins que el van alliberar 
amb la prohibició de tornar a Espanya. No ho va 
fer fins a 1965. La seua memòria és tot un prodigi. 

Josep Almudéver ni oblida noms, ni dates. 
Però mentre explica la seua història, també 
recorda un moment, que el fa somriure. ‘Un dia, 
per sorpresa, vaig tornar a Alcàsser, i em vaig 
adonar que els meus veïns corrien fugint de 
mi. Quan vaig arribar a casa, ho vaig entendre 
tot. El règim franquista havia enviat una carta 
a la meua família anunciant que havia sigut 
afusellat a Castelló, a les cinc del matí del dia 
18 de gener de 1938 pel delicte de traïció a la 
pàtria. Clar, quan vaig arribar al poble, la gent 
pensava que era una ànima en pena’. 

Somriu, nostàlgic, recordant el moment 
en el qual es va retrobar amb la seua família. 
La seua història sembla una pel·lícula d’acció. 
No obstant això, i malgrat tot el que ha viscut, 
segueix mantenint un esperit alegre, que et 
convida a xarrar hores i hores amb ell. Josep 
Almudéver és l’últim brigadista, i l’encarregat de 
mantenir viva la memòria dels seus camarades. 

Salvador Soria, veí de Picassent, ens obri 
les portes del seu taller i de la seua casa per 
Salvador  

Salvador Soria, veí de Picassent, ens obri 
les portes del seu taller i de la seua casa per 
a mostrar-nos tota una vida dedicada a la 
marqueteria. I, així, envoltat de records, ens 
conta la seua història. ‘Des de jove tenia clar que 
volia cercar un ofici. Anava a la plaça i veia eixe 
aparador de treballadors esperant ser triats pels 
patrons, que d’altra banda era normal, i ja vaig 
saber que jo volia una altra cosa’. Sense saber 
gairebé res, es va dirigir a Catarroja a demanar 

treball a l’empresa on es fabricaven els millors 
mobles d’Espanya, i ací va començar tot. Salvador 
Soria va començar de zero, però prompte va obrir 
el seu propi taller, gràcies al qual es va convertir 
en tota una eminència. Va aconseguir clients per 
tota Espanya, però també a París i Versalles i, fins 
i tot, va arribar a crear un escriptori que acabaria 
al despatx de l’actual president dels Estats Units, 
Donald Trump. No obstant això, del que se sent 
més orgullós és d’un pas religiós que va fer per a 
Elda, i que la confraria li va agrair amb una carta; 
i per descomptat, de l’encàrrec que li va fer el 
mateix rei d’Espanya. 

Amb la marqueteria, Salvador ha tocat el cel, 
però també ha vist de prop la ruïna. No obstant 
això, la seua passió per la marqueteria no mor i, 
amb la lluentor encara en els seus ulls, explica la 

paciència que requereix l’ofici que l’ha acompanyat 
al llarg de la seua vida. ‘La marqueteria és com 
vestir una persona, però, en aquest cas, es tracta 
de mobles, figures, quadres, sabates... Es pot fer 
de tot. És un treball agraït, però que requereix 
molta cura. Has d’anar pegant peça per peça fins 
a crear el dibuix, i qualsevol moviment pot fer-lo 
malbé’. 

Passió pel seu treball és el que desprén 
Salvador. Una passió que només s’ennuvola quan 
parla del futur de la marqueteria. ‘Ikea ha sigut una 
bomba de rellotgeria per a València. S’han tancat 
centenars de fàbriques. S’ha perdut l’artesania, 
i això m’entristeix. La meua filla i el meu gendre 
podrien treballar d’açò, i no poden perquè no hi ha 
faena. Això és el que em produeix pena’.

SALVADOR SORIA
tota una vida dedicada a la 
marqueteria

Gent Extraordinària
Tania López

L’ART DE CONSERVAR LES 
COSES ANTIGUES

L’ÚLTIM BRIGADISTA
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La passió de Jaime Guillem per la moda i 
el brodat el va portar a abandonar els estudis 
d’Enginyeria de Camins per a dedicar-se per 
complet a l’agulla. Des de llavors, tira endavant el 
seu taller Angelita Suay, en honor a la seua iaia. 
Cinc generacions de brodadors que han viscut els 
anys daurats del brodat, però també l’època més 
grisa. Així i tot, aquest valencià mai ha abandonat 
la seua gran passió. ‘Pocs mesos després de 
començar la carrera, la meua mare va faltar. En la 
meua casa hi havia faena, i vaig començar a fer-
me càrrec compaginant-ho tot, fins que l’agulla 
em va omplir tant, que sabia que només em 
volia dedicar a açò. Em vaig moure pel cor i pel 
sentiment’.

I eixe cor que posa en totes les seues obres 
d’art el va fer concursant del programa de televisió 
‘Maestros de la Costura’. ‘Va ser una experiència 
fabulosa, que et posa al límit, però amb la qual 
vaig aprendre personalment i professionalment’. 
Un impuls que també l’ha ajudat a seguir obrint-
se camí en el món de la moda, treballant sempre 
amb les últimes tendències, però també innovant. 
‘La meua meta seria conjuminar els dos oficis 
que m’apassionen: la moda i el brodat. Per això, ja 

estem treballant en el llançament d’una línia de 
moda brodada’.

Jaime ho té clar. ‘Per a dedicar-te a açò és 
necessari tenir uns coneixements, però el que 
et mou són les passions, les entranyes’. I és 
que aquest treball requereix hores i hores de 
dedicació, encara que és evident que el resultat 
és immillorable. De tots els seus treballs se sent 
orgullós del mantell brodat que va fer a la Mare 
de Déu per al besamans, però no se n’oblida i, fins 
i tot, s’emociona quan parla del seu primer treball 
brodat en or, encàrrec d’un poble xicotet de 
Huelva. I és que Jaime no oblida els seus orígens. 
‘Millor o pitjor, sempre hem viscut d’açò. Des 
de la meua rebesàvia, que va començar en una 
gorreteria, passant per la nau industrial que van 
muntar els meus pares, que es convertiren en uns 
pioners, fins a anar-se’n en orri i haver de muntar 
el taller al pis on vivíem. Ha sigut una carrera de 
daltabaixos’, però Jaime no ho canvia per res.

‘L’artesà brodador és un ofici que desgasta 
molt la vista, i que s’està perdent. De la meua 
generació, soc dels pocs que queden’, però Jaime, 
al seu taller Angelita Suay, ja ha desenganxat, i no 
pensa deixar de seguir creixent.

LA HISTÒRIA DE CINC GENERACIONS DE 
BRODADORS

MENJANT VIDA

Aquesta és la història de Bruno, un jove 
emprenedor amant de l’ecologia i el medi 
ambient que, en 2014, decideix engegar 
un projecte que li canviarà la vida. La seua 
empresa, Mastika l’Horta, és el resultat de la 
superació. ‘Sempre m’ha agradat el camp, 
l’ecologia, respectar el planeta i respectar-
nos a nosaltres mateixos. Fa uns anys, vaig 
superar una època, en la qual no estava molt 
fort, gràcies a l’alimentació ecològica, variada 
i d’estació, i això és el que jo volia oferir també 
als altres. Tot el que mengem està sulfatat, i jo 
oferisc vida’.

Així va sorgir Mastika l’Horta. Un inici dur, 
de sacrifici, però que, sens dubte, va valdre la 
pena. Bruno ha anat creixent al mateix temps 
que ho feia el seu negoci. ‘Vaig començar amb 
l’horta del meu iaio i treballant només amb una 
aixada’. A poc a poc, els llauradors del voltant 
li han anat cedint les seues terres, potser, amb 
la il·lusió que el treball de tota una vida no es 
perda en l’oblit.
Ara, Bruno ja compta amb un xicotet equip que 
l’acompanya en aquest camí. ‘Treballem i vivim 
com els llauradors d’abans. M’alce i em gite 
al llit prompte, plantem cada producte al seu 
temps i, fins i tot, tenim en compte la lluna per 
a sembrar els productes. He aprés molt dels 
agricultors que m’envolten’.

El resultat? Productes de temporada, 
agafats cada dia. Sabors d’abans que als més 
majors els evoquen records de quan eren 
joves. Mastika l’Horta creix dia rere dia. La 
filosofia ‘del camp a la taula’ ha fet mossa en 
una societat cada vegada més conscienciada 
de la importància de l’alimentació sostenible, i 
és això el que ofereix Bruno. Amable, proper i 
amb un somriure a la cara ens conta que és feliç. 
‘Dedique moltes hores al camp, però m’agrada. 
Em sent feliç i, a més, estàs recuperant l’horta 
de València, la nostra cultura. El valencià no és 
res si no té la seua cultura, i de l’horta ix tot’. 
Bruno representa eixe esperit i Mastika l’Horta 
ofereix ‘productes que encara estan vius. Et 
menges vida, i això la gent ho nota’. Comandes 
en: mastikalhorta@gmail.com
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Juan Ramón 
Adsuara

“Em sent orgullós de les històries 
d’algunes famílies que t’agraeixen un 
xicotet impuls de l’Ajuntament, quan 

ho estaven passant malament”

Parlem amb Juan Ramón Adsuara, i comencem 
amb un balanç de com ha canviat Alfafar en els 
últims anys.

La veritat és que en aquests últims 4-5 anys, 
Alfafar ha canviat molt, i volem que seguisca 
canviant. El principal motor de canvi d’Alfafar 
ve d’aquesta zona comercial, que la tenim 
desenvolupada en un 75%, i quan acabem eixe 25% 
restant, el punt fort ha de ser que tota l’economia 
que genere la zona comercial, puguem revertir-la 
en la població. Per tant, estem en ple canvi. No és 
que Alfafar haja canviat i s’haja paralitzat, sinó que 
estem en constant evolució i pensant quin model 
de ciutat volem per a 2025.

Una de les principals preocupacions per als 
valencians és l’ocupació, i vosaltres heu fet una 
aposta clara per a reduir la desocupació amb 
l’organització de diferents iniciatives, com el 
fòrum d’ocupació. Com ha sigut el resultat?

Des que s’ha obert el centre comercial, a 
més de la recuperació econòmica, entre 1.300 
i 1.400 persones han trobat ocupació en l’àmbit 
local, però les dades també mostren que, en 
l’àmbit comarcal, s’ha notat la dinamització de 
l’economia. Ajuntaments com els de Massanassa, 
Benetússer o Sedaví també tenen gent jove que 
ha trobat ocupació, i no solament gent jove. Per 
exemple, en aquesta zona comercial, hi ha una 
empresa alemanya que no va tenir cap criteri 
en el moment de la selecció, i ha agafat gent de 
50, 55 o 60 anys, i quan els veus treballant és un 
orgull. A partir d’ací, hem de seguir treballant en 
la formació especialitzada. De fet, hem arribat a 
un acord amb el Servef per a fer unes aules amb 
formació específica perquè troben llocs de treball 
en aquesta zona comercial.

Tania López

Vàreu tancar 2017 amb un superàvit de més d’un 
milió d’euros. Com s’aconsegueix aquesta xifra?

Una part són partides que, pel que siga, no 
dona temps a executar, una altra part és el control 
de servicis; i una darrera la racionalització. Ací el 
problema és que tanques l’any amb superàvit, 
però el Ministeri t’obliga a amortitzar deute, i això, 
d’alguna forma, fastigueja molt els ajuntaments. 

Nosaltres, malgrat que l’ex-ministre és del 
nostre partit, no hem fomentat mai aquesta 
norma, perquè ara són inversions financerament 
sostenibles, però nosaltres optàvem perquè, en 
comptes que l’amortització d’eixe deute fora per als 
bancs, es revertia per a polítiques socials. En 2013 i 
2014, quan també teníem un superàvit semblant, hi 
havia moltes famílies que necessitaven ajudes per 
al menjador o necessitaven aliments, i a nosaltres 
ens fastiguejava molt que eixe superàvit fora per 
als bancs, que havíem rescatat nosaltres i no per a 
les famílies que realment ho necessitaven. Pense 
que aquesta mesura era per a reduir el dèficit de 
cara a Europa, però no de cara a les persones, i 
això, en les eleccions de 2015, ho vàrem pagar.

Com no pot ser altrament, hem de parlar de les 
festes d’Alfafar. Què tenen d’especial?

El que les fa especials és la participació de la 
gent. Des de la cursa 15 K nocturna que organitzem 
des de fa vuit anys, que ha agafat molta fama dins 
del món del running fins a la plaça que tenim, 
que afavoreix molt la convivència. Posem els 
nostres barracons, totes les colles tenen el seu 
lloc a la plaça i les associacions d’Alfafar també 
hi participen activament. La plaça és el centre 
neuràlgic i, a més, també tenim les festes del barri 
d’Orba i les del barri del Tremolar. Per tant, hi ha 
molta oferta per a totes les edats, i per a totes les 
famílies en les festes d’Alfafar.

Un dels actes més destacats és la Festa de la 
Font. En què consisteix?

La Festa de la Font és molt tradicional. Farà 
ara al voltant de 105 anys que es van il·luminar les 
aigües potables d’Alfafar. El monument a l’aigua, 
declarat Bé de Rellevància Local, està enmig de 
la plaça, i el que representa és que baixa fins al 
pou on es van il·luminar les aigües potables, que 
portaren la riquesa i la modernització a Alfafar. 
D’aquesta manera, se celebra la Festa de la Font 
com a homenatge a eixe grup de persones que van 
posar diners de la seua butxaca, van anar a Madrid, 
van aconseguir el permís per a traure el pou de les 
aigües potables i, a partir d’ací, millorar Alfafar.

Passem, ara, a preguntes una mica més personals. 
Com és Juan Ramón Adsuara com a alcalde?

Per als meus regidors, molt pesat (ha ha ha). Soc 
molt pesat, molt insistent i sempre darrere dels 
tècnics, dels regidors... No pressionant-los, però 
sí donant-los eixe impuls per a traure les coses. 
En l’Administració Pública, no et pots quedar de 
braços plegats. L’administració funciona, però, si 
vols que funcione millor, has d’estar molt damunt 
tant al carrer com dins de l’Ajuntament, perquè els 
servicis siguen molt més àgils i dinàmics. I això es 
transforma en una resposta ràpida al veí.

T’ha canviat molt la vida?

Seguisc sent el mateix. L’única cosa és que em 
costa mitja hora anar de casa a l’Ajuntament, quan 
visc al costat (ha ha ha), però això també s’agraeix. 
Però seguisc fent el mateix. Si anava a comprar 
a Consum, seguisc anant-hi, si anava a la piscina, 
encara hi vaig... Crec que seguisc sent la mateixa 
persona, i el dia que no siga la mateixa persona, 
espere que hi haja algú prop de mi que em diga: 
‘Ei! Alto’.

Alfafar ha evolucionat molt en els últims anys. L’aposta del consistori 
per crear una zona comercial que ha fomentat l’ocupació, però també 
l’aposta per dinamitzar Alfafar amb l’organització d’esdeveniments 
importants, que ja s’han convertit en tot un referent en la comarca, han 
aconseguit que Alfafar es convertisca en el que és a hores d’ara; i Juan 
Ramón Adsuara, alcalde del municipi, ho té clar: ‘No és que Alfafar haja 
canviat i s’haja paralitzat, sinó que estem en constant evolució i pensant 
quin model de ciutat volem per a 2025’.



Si et trobes per la Comunitat a l’agost, tens 
l’oportunitat única de gaudir també de les Festes 
Patronals d’Alcàsser, una localitat on la simpatia és 
la principal protagonista dels seus veïns i veïnes.

Durant vint-i-sis dies, Alcàsser celebra les 
seues Festes Patronals i també la Setmana Taurina. 
Correfocs, una cavalcada molt singular i molt més 
es donen cita a la localitat de l’Horta Sud. Eva 
Zamora, l’alcaldessa d’Alcàsser, destaca l’ambient 
que es viu per tots els seus carrers.

“Els bous són l’excusa per a eixir amb els 
teus amics i viure la festa per tots els carrers 
d’Alcàsser” explica Eva. De fet, Alcàsser se situa 
com la localitat referent de les festes taurines de 
tota la comarca amb 9 dies intensos de bous. Una 
gran traca quilomètrica és el tret d’eixida a tres 

Recorregut per l’Horta
ALCÀSSER, 3 SETMANES INTENSES DE FESTA I GERMANOR

setmanes intenses. En especial, xiquets i no tant 
menuts participen d’aquesta primera gran traca 
que recorre alguns dels carrers d’Alcàsser.
A més de la pólvora, la música, els concerts, 
l’humor i les danses són alguns dels ingredients 
d’aquestes tres setmanes intenses. En especial, 
la processó del Crist, que podràs viure tres voltes, 
amb la dolçaina i tabalet i la banda de música amb 
totes les imatges.

Però Eva també ens avança que enguany “la 
disfressa de tot l’equip del govern serà molt més 
espectacular que la de l’any passat”. Sens dubte, 
gastronomia, bona música, traca, bous i sobretot 
ganes de passar-ho bé a una localitat tan especial 
com Alcàsser. 

Quan arriba el mes d’agost, Rafelbunyol 
engalana els seus carrers per a celebrar les seues 
Festes Populars i Patronals en honor als Sants de 
la Pedra i a la Mare de Déu del Miracle. Unes festes 
on la tradició, però també la innovació s’uneixen 
per a fer gaudir veïns i visitants. I és que l’estiu és 
temps de celebració, bon ambient i germanor a 
Rafelbunyol.

A partir del 26 d’agost, el municipi acull tant 
la Setmana de Jocs Populars, com la Setmana 
Esportiva, però és a setembre quan realment 
comença la festa grossa del municipi. Enguany, 
arrancaran el 31 d’agost amb el ‘Chupinazo’ i els 
Correbars, que donaran el tret d’eixida a uns dies 
intensos en els quals tots seran els protagonistes. 

I és que Rafelbunyol celebra el Dia de la Gent 

Gran, el Dia del Xiquet i la Xiqueta o el Dia de la 
Pilota Valenciana, però, sens dubte, destaquen la 
Nit de Paelles i la Nit de Disfresses, on esperen 
amb els braços oberts milers de veïns i veïnes de 
tota la comarca, que no volen perdre l’oportunitat 
de viure l’essència de Rafelbunyol.

RAFELBUNYOL,  SINÒNIM DE FESTA



ALDAIA, TOT UN ESCLAT DE 
FESTA

Si d’una cosa estem segurs és que juliol 
et convida a visitar Aldaia per la seua àmplia 
proposta festiva. Són dels primers a obrir els seus 
carrers a veïns i veïnes i també a amics d’altres 
localitats.

El tret d’eixida és la festa del Barrejat on 
la germanor està assegurada en una nit amb 
música, gastronomia i per descomptat, els Moros 
i Cristians. De fet, la música és una de les grans 
essències de les festes d’Aldaia.

El Certamen Nacional de Bandes, Cornetes i 
Tambors, els festivals de bandes i per descomptat 
el Cinturó Jove 2018 són algunes de les principals 
propostes. Enguany el Cinturó Jove 2018 comptarà 
amb 19 artistes de diferents estils i molt coneguts:
Macaco, Huecco, Rayden i Els Catarres; i de la 
terreta, Atupa, Auxili, Frida, La Fúmiga, El Tio La 
Careta o Siberian formaran part d’un cartell que 
no et pots perdre.

A més et recomanen les desfilades de Moros 
i Cristians i la Pujada del Santíssim Crist, que són 

només alguns dels moments més especials de 
les Festes Majors d’Aldaia. De fet, la Baixada del 
Crist és una Festa d’Interés Turístic Local. No la 
coneixes? El Crist recorre els principals carrers de 
la localitat acompanyat del fervor i sobretot de la 
pólvora. Tens l’oportunitat única de viure la festa 
aquest estiu.

Música, moda amb la Nit del Palmito, la Nit del 
Foc o la desfilada dels Fanalets són alguns dels 
actes que no et pots perdre aquest mes de juliol 
a Aldaia.
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El I Premi Internacional de Novel·la Gràfica 
la Pobla de Farnals pretén ser un referent de la 
cultura i l’art. La persona guanyadora rebrà 4.000 
euros i s’editaran 300 exemplars del seu còmic.

L’Associació per a la Promoció i 
Desenvolupament Col·lectiu Platja Pobla de 
Farnals (APYDEC) i l’ajuntament de la localitat 
de l’Horta Nord organitzen la primera edició del 
Premi Internacional de Novel·la Gràfica la Pobla de 
Farnals, una iniciativa que pretén convertir-se en 
un referent de la cultura i l’art en l’àmbit nacional 
i internacional, segons el regidor de turisme Emili 
Gómez.

Els participants de qualsevol nacionalitat 
podran presentar el seu còmic amb un mínim de 
16 pàgines fins al 14 de setembre de 2018, tant 
en valencià com en castellà i en anglés. L’obra és 
de temàtica lliure i no podrà presentar-se’n cap 
que haja estat guardonada en altres concursos 
anteriors.

Així, el jurat, format per professionals de la 
il·lustració, especialistes en literatura i membres 
de l’organització, comunicarà la seua decisió el 
desembre d’aquest any. La persona que resulte 
guanyadora rebrà un guardó econòmic de 4.000 
euros i l’edició de 300 exemplars del còmic per 
l’editorial Círculo Rojo, dels quals 200 exemplars 
seran per a biblioteques i institucions culturals i 
els 100 restants, per a l’autor o autora.

Gómez considera que és un tema “poc explotat” 
i l’objectiu és que tinga rellevància, participació i 
qualitat en les obres presentades. L’Ajuntament ha 
destinat 15.000 euros al projecte, dels quals 4.000 
seran per a la persona guanyadora i la resta per a 
l’organització, a més de l’edició de 300 exemplars, 
a càrrec de l’editorial Círculo Rojo.

LA POBLA DE FARNALS, 
PRIMER CONCURS DE 
NOVEL·LA GRÀFICA

Emili Gómez: “L’objectiu 
és aconseguir rellevància i 

participació en un tema poc 
explotat com és el còmic” 

Cristina Chacón
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La localitat de Meliana ja ultima les seues Festes Patronals amb una 
programació per a tots els públics. Mentre molta gent torna al treball al 
mes de setembre, els veïns i veïnes de Meliana esperen impacients les 
seues Festes Majors.

En honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia i al Crist de la Providència, 
la devoció està molt present a la localitat de Meliana. Però a més, els carres 
de Meliana s’omplin de la màgia i la tradició dels Moros i Cristians una 
setmana abans.

Hi haurà de tot: dies intensos de gastronomia, bona música i sobretot uns 
dies per a gaudir amb la família i amics dels tresors i les joies de viure a 
Meliana.

El seu alcalde, Josep Riera, ens ha ressaltat la programació variada de 
les festes de Meliana que estan pensades per a tots els públics. Aquesta 
localitat de l’Horta Nord no vol faltar a la seua cita a la festa amb veïns i 
turistes. Sens dubte, si tornes de vacances amb ganes de més, tens una 
oportunitat perfecta per a acostar-se a Meliana a viure les seues Festes 
Patronals amb la seua gent. 

MELIANA, TOTS ELS INGREDIENTS PER A 
GAUDIR DE LA FESTA

Massamagrell ens ofereix múltiples ofertes aquest estiu. La catedral de 
l’Horta (l’Església de Sant Joan Evangelista) és la empremta barroca de la 
localitat i ocupa 1.500 metres quadrats. L’aspecte gòtic l’aporta el Convent 
dels germans terciaris caputxins, rehabilitat en els últims anys. Les Festes 
Patronals en honor a la Mare de Déu del Rosari tenen lloc a setembre. 
Al llarg d’aquests dies se celebra una cavalcada de disfresses, a més de 
diverses processons i corregudes de bous. 

A més, també són en honor a Jesús i a Sant Joan. Encara més destacable 
de Massamagrell és la Ruta del Grial, que segueix l’itinerari que segons la 
tradició va seguir el Sant Calze des de la seua arribada a la península Ibèrica 
fins a la seua actual ubicació a la Catedral de València. Té un recorregut 
de més de 550 quilòmetres i passa per 8 municipis de l’Horta. Entre ells, 
Massamagrell. 

MASSAMAGRELL, I LA RUTA DEL GRIAL

en el municipi s’intueix per l’Agrupació Musical ‘Los Silos’ que, 
amb 66 anys d’història, ha esdevingut essencial en la identitat 
de Burjassot.

En la localitat asseguren que “és una part indiscutible no sols 
de les nostres festes, sinó també de la vida diària de Burjassot”. 
La seua tasca de formació és rellevant, ja que compta amb 300 
alumnes. En ‘Los Silos’, els músics conformen la Banda Simfònica, 
amb més de 110 músics i la majoria joves, la Banda Infantil, la 
Banda Juvenil, la Banda Sènior i l’Orquestra. Aquesta última és la 
més jove, nascuda en 2015.

Datada aproximadament de 1861, la festa de Sant Roc de 
Burjassot presenta dues cites ineludibles: “la Pujà i la Rodà”, 
aquesta última implementada als anys quaranta. Ambdós 
actes són dues parts d’una mateixa festivitat que se celebra 
el 16 d’agost i en què la música i la participació dels veïns són 
primordials. La “Pujà” és l’itinerari que realitza la imatge de 
Sant Roc fins a l’Ermita. El transport el realitzen nombrosos 
“portadors” i els coets i les bengales són també protagonistes. 
A mitjan acte té lloc la “Rodà”, on la imatge queda literalment 
cercada amb cercles de llum i color. La importància de la música 

BURJASSOT, LA PUJÀ I LA RODÀ
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ROCAFORT SÓN CONVIVÈNCIA 
I ALEGRIA

Les Festes Majors de Rocafort ompliran els 
carrers i places de la localitat de color i alegria 
del 17 al 28 d’agost. Unes celebracions que 
es caracteritzen per la bona convivència i la 
gran participació de les associacions festives, 
confraries i de la resta de veïns i veïnes de 
Rocafort, que organitzen i gaudeixen d’aquests 
dies. 

Els carrers de Rocafort lluiran les seues millors 
gales, plens de vida i de llum, per a acomiadar 
l’estiu amb diversió i bon ambient. Processons, 
desfilada de Moros i Cristians, Carnestoltes, 
Paelles, mascletades, cordà, sopars populars, 
concerts, activitats infantils i esportives, jocs 
tradicionals... Hi haurà molt i per a tots durant 
aquests dies. 

Les festes començaran el divendres 17 amb 
el pregó, en un acte en el qual participaran totes 
les confraries i associacions festives del municipi, 
acompanyades per l’alcalde, Víctor Jiménez, 
la regidora de Festes, Julia Cañizares, i altres 
representants de la corporació municipal.

Una cita ineludible serà la Nit de Paelles, en 
la qual centenars de veïns i visitants es reuniran 
entorn del foc en una de les nits més esperades 
pel seu bon ambient i fraternitat. Un altre 

moment fonamental és la vetlada del tradicional 
Carnestoltes, en la qual el color, la imaginació i les 
ganes de passar-ho bé dels participants confirmen 
que és una dels experiències més especials de les 
festes de l’Horta. També destaca la vesprada del 
Carnestoltes infantil, en la qual els més xicotets 
llueixen disfresses imaginatives mentre recorren 
els carrers de Rocafort, acompanyats de música 
i balls.

Una jornada que cada any guanya més 
presència a Rocafort amb major participació és la 
de Moros i Cristians, que acostuma a començar 
prompte, a les 8 del matí amb la despertada mora. 
A la nit, amb la pujada de les bandes de música, 
és la gran festa. Una desfilada que compta amb 
diverses files i amb molta pompa que balla i anima 
la cercavila.

Un altre dels moments més esperats per les 
famílies és la cavalcada infantil, en la qual les 
carrosses llancen al seu pas regals als presents. 
I la Duta de Santa Bàrbara, la cordà i el castell de 
focs il•luminaran la nit de Rocafort.

El 29 d’agost les festes acabaran amb el 
tradicional Dia del Gos, quan els veïns es reuneixen 
per a rememorar els dies de celebració passats i 
agafen forces per a encarar de la millor manera 
setembre.

Cristina Chacón

PUÇOL, UNA CITA PER A 
TAURINS I AMANTS DE LA 
FESTA 

L’esperit més festiu de Puçol és més 
especial que mai entre final d’agost i principi 
de setembre, quan tenen lloc les Festes 
Populars i Patronals. Són una oportunitat 
genial per a gaudir, entretindre’s i, sobretot, 
per a participar activament i reunir-se amb 

amics i familiars en les activitats esportives, 
religioses o culturals.

Com diu la tradició, s’inicia amb el volteig de 
campanes de la parròquia dels Sants Joans. Des 
d’ací sortirà la processó de la Mare de Déu, que 
durant les festes recorre amb tabal i dolçaina 
els carrers de la localitat valenciana per a ser 
venerada per tots els seus fidels.

D’altra banda, destaca la gran oferta esportiva 
com el tenis, futbol, bàsquet i billar, que són 
protagonistes dels tornejos. A més, també destaca 
el Trofeu Festes de Galotxa per a adults i xiquets, 

que aquest any celebrarà la XIII edició i que 
acull molts visitants i veïns.

L’entrada de la Murta i la Nit d’Albades són 
alguns dels actes més tradicionals. No obstant 
això, el dia més esperat per molts és el Dia 
del Bou, molt arrelat en la història de Puçol. 
Aquesta data està marcada als calendaris 
dels taurins i festers, que poden participar 
en el tancament, o veure la solta de bous a la 
vesprada i el bou embolat a la nit. 
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TORRENT, CULTURA PER TOTS 

ELS RACONS
 

En ple mes de juliol, Torrent ja es prepara per a 
viure un mes intens de festa, però és que, a més, 
tots els racons de la ciutat estan plens de propostes 
culturals. València Extra parla amb Susi Ferrer, 
regidora de Cultura de Torrent que durant el mes 
de juny va estrenar “Tic Tac Juny”. “Hem fet una 
programació amb activitats pròpies del consistori i 
també de la resta d’associacions culturals, festives i 
veïnals per a la ciutat de Torrent”, assenyala. Des del 
2 de juny Torrent ha viscut concerts de les bandes 
musicals que “només el fet de comptar amb elles 
suposa parlar de cultura en majúscules”, destaca 
Susi Ferrer. Però a més, s’ha viscut la XII edició del 
Certamen Literari, que ha superat el rècord de 
participació amb 258 obres per a 3 categories: infantil, 
juvenil i adult. “Això demostra el nivell de cultura i 
participació de la ciutat de Torrent” comenta Susi. 
“Començàrem el dia 2 amb els concerts que feien 
les bandes musicals, com el concert que feia el 
Cercle Catòlic per al concert del Corpus. Es feien els 
dos a la plaça de l’Església i comptar amb aquestes 
dues bandes és parlar de cultura en majúscules”. 
De fet, “tenim al cap fer més edicions del “Tic Tac” 
canviant el cognom. Aquest primer és “Tic Tac Juny”. 
Hem de veure que juny és un mes molt actiu amb 
l’arribada del bon oratge i solem eixir més al carrer 
que durant altres mesos”. I com es pot preparar 
una programació cultural tan completa? “Intentant 
que s’aglutine tot, perquè sempre et deixes coses. 
Intentem fer activitats d’anys anteriors i ajuntar-les 
també per a fer la programació més atractiva”, afig 
la regidora. “Tic Tac Juny” ha comptat amb el suport 

de Culturarts i la Diputació de València. Una de les 
activitats més potents és la mostra de Jose Antoni 
Roca, artista valencià d’Algemesí, conegut com a 
JAR, que fa un recorregut per tota la seua trajectòria. 
“L’EMAT es va omplir amb veïns de València i de fora 
de València. Perquè molta gent no coneixia a JAR 
i tampoc coneixia la sala. Molts se sorprenien pel 
gran contenidor cultural que tenim ací”, destaca 
Susi sobre una exposició durant tot el mes de juliol, 
que a més comptarà amb activitats alternatives per 
a tots els públics. Els més menuts també han gaudit 
de moltes activitats que han arribat a nous racons 
de la ciutat com a la zona de l’avinguda Olímpica 
on es troba el parc Central i on van gaudir del món 
màgic de Gloria Fuertes. Això és fruit d’una proposta 
original: la bibliopiscina, perquè diversió i cultura 
s’uneixen a Torrent.

La Torre

Visites diürnes i nocturnes per a gaudir d’un 
punt únic de Torrent. “El 18 de maig va ser el visitant 
5.000 i a juny volíem fer també les visites nocturnes, 
divendres i dissabtes. Està anant prou bé i continuarà 
tot juliol”, i com assenyala Susi Ferrer: “És una visita 
per la història de la Torre amb certa màgia perquè 
una part es fa només amb fanalets”. “Molta gent no 
sap que ha sigut una presó i un hospital; no saben 
que hi havia un fossat o una muralla”.

Un setembre també carregat de cultura 

El pròxim mes de setembre arriba la III Setmana 
de l’Agricultura, una combinació perfecta de la 
cultura i la nostra agricultura. “S’intenta donar 
rellevància al nostre territori, als nostres agricultors 
fent conferències, exposicions, poemes amb la 
participació d’associacions culturals”. En especial, 
podrem veure el Mercat de la Terra, una iniciativa 
molt interessant on “tenen pensat muntar una 
fira i donar a conéixer les collites que venen i la 
temporada de setembre”. 

“Podrem veure el Mercat 
de la Terra, una iniciativa 
molt interessant on “tenen 
pensat muntar una fira i 
donar a conéixer les collites 
que venen”

7 de juliol: IV Trobada de Muixeranges a 
la Torre

20-22 de juliol: Jazz Panorama a l’Auditori 
de Torrent

23 de juliol: Tribut a Manual Carrasco 
amb Raúl Ogalla

28 de juliol: Concert de Café Quijano. 
Plaça de la Llibertat

29 de juliol: Entrada Mora

 “És una visita per la història 
de la Torre amb certa 
màgia perquè una part es fa 
només amb fanalets”

NO ET POTS PERDRE: 



SOPA DE LLETRES
Troba  les  paraules següents: 
Herba, Taronja, Arbre, Pardal, Formiga i Lluna

“Contes  animats,  manualitats,  llibres  i  

moltes  coses  més  per  a  fer  en  família!!  

Vos espere en 

www.valenciaextra.com/infantil”

DIVERSIÓ  EN  FAMÍLIA  PER  A  GAUDIR  DE  L’ESTIU 

Arriben  les  vacances  d’estiu  i  és  el  moment  de  preparar-se  per  a  gaudir  
en  família  dels  millors  plans  per  a  tots  els  gustos.  En  València  Extra  vos  
volem  proposar  algunes  idees  per  a  fer  pinya: 

DE PARES A FILLS: EL JOC DE LA BALDUFA

Foto: Pablo Hevia

És un joc molt antic. La baldufa consta d’una peça de fusta (les més 
modernes són de plàstic) i es fa girar amb una corda. Així s’aconsegueix 
que la baldufa gire sobre la seua punta i es mantinga dreta girant a terra 
durant un temps. Hi ha moltes varietats de baldufes, de tots els colors i 
també personalitzables.

AIGUA  PER  A  TOTS: 

Si  voleu  passar  un  dia  passat  per  l’aigua,  a  la  Comunitat  
podeu  visitar  els  diferents  parcs  aquàtics  on  la  diversió  està  
garantida.  Aquapolis  a  Cullera,  Aqualandia  i  Aqua  Natura  a  
Benidorm  i  Aquarama  a  Benicàssim. 

UN ZOOLÒGIC ÚNIC: 

El  Bioparc  de  València  vos  anima  a  viure  també  un  dia  en  
família  fent  un  recorregut  per  l’Àfrica  o  Madagascar.  Els  quatre  
grans  ecosistemes  on  podeu  conéixer  un  poc  més  de  la  fauna  i  
flora  d’una  forma  ben  distinta. 

Però  a  més  al  Bioparc  els  xiquets  entre  5  i  12  anys  poden  viure  
l’Expedició  Àfrica  des  del  25  de  juny  fins  al  21  de  juliol.




