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Dénia, sempre ha segut una població en la que quan s´ha fet al-
guna cosa, siga del tipus que siga: social, econòmica, cultural, in-
dustrial, lúdica, etc... ha estat present eixa cosa especial, que,
malgrat sembla un tòpic, és, una realitat com un temple. Si no, tan
sols es té que fer una ullada a la societat local, i aviat et dones
compte des del sentir la llibertat pròpia d’una ampla visió sobre les
coses, que donen els ports marítims en la idiosincràsia de les seues
gents. Tenim en sí la relaxació que dona  tindre el caràcter obert,
a tota mena de persones i cultures. Fent-nos sentir un tant especials
i que ens fa, per a uns  àngels i per a altres uns... Ara  això sí, per a
ningú passem desapercebuts. Què anem a fer!

I, he escrit aquest diguem “ pròleg “ per a endinsar-me en un apar-
tat festívol tant arrelat en la actualitat, en la cultura general d´avui
en dia, en aquesta terra; com en son les Falles i els nostres artistes
fallers. Conforme va eixint informació pretèrita de les costums d´al-
tres temps,  en la ciutat ens hem assabentat que, per les darreries
del segle XIX es tingué un primer contacte amb la festa, però esti-
gué tan efímer, que no se´n tenen moltes informacions sobre el
fet. Tan sols coneixem la ubicació del cadafal. Aquesta fou plantada
en un dels carrers més importants d’aquella època, el Carrer La
Mar i l’anècdota ocorreguda que per molts fou recordada era, que
el dia que es plantà el monument començaren a tirar coets i un
d´ells va anar a parar damunt del jutge del poble... I quasi acaben
tots al cuartelillo detinguts. Açò si, cal nomenar  a una persona  que
tingué molt a veure en que aquesta primera diguem-ne falla. Va ser
un Sr. de cognom Morales. Ja en el any 1927 ens plantaren falles a

Dénia en concret, en el carrer l´Olivera. Els “ artistes “ del cadafal
que per cert,  tenia la capacitat de poder-se traslladar per arreu de
la ciutat i terme, foren:  els propietaris i clients del bar “Cebolla”
ubicat en el esmentat carrer, dels que podem destacar a  Simo Ar-
landis i Pepe Gilabert Agulles. Després va nàixer una altra falla al
carrer Independència,  què plantà cadafal els anys 1928, 1929, 1930
i 1931. Aquests monuments foren dissenyats i construïts per  gent
del mateix carrer, el que fou el seu “manitas” i “director artístic, el
Sr. Francisco Gabriel Sala. Tenien com a denominació Unió Fallera
El Tró-Barri Nou Dénia, en el Carrer Independència, antic recinte
taurí, i del que va ser el seu President en funcions:  Francisco Gamir
Sala “ Paco el limpiabotes ”. Aquesta fou la manera en que comença
tímidament Dénia a introduir-se en el mon de les Falles, fins que el
any 1947 vingué a instal·lar-se amb tota mena de drets la Festa de
les Falles en la ciutat deniera. Foren dues, una que renaixé al Carrer
l´Olivera, i l´altra al centre de la ciutat, en concret a la Plaça del
Mercat, el que es en actualitat la Plaça del País Valencià o com tot
el mon coneguem, “ la glorieta “. Aquesta darrera era la voluntat
d´un grup d´amics, la majoria anomenats Pep per honorar al
patró de l’Església San Josep. Li ficaren per nom  “ La Penya del
Tio Pep “ i amb aquesta fogata s’enseguí el flameral faller pels qua-
tre punts cardinals del casc urbà. Les denominacions foren aques-
tes: Les Roques, La Mar, L’Oeste i El Centro, incloent dins
d´aquesta última el Saladar. Amb ells les seues fogueres i amb elles,
els seus grans artistes. La veritat és que en aquella època de pos-
tguerra a Dénia  i havien moltes fàbriques de joguets; i en les es-
mentades treballaven una sèrie de persones donades molt bé al

dibuix, al disseny, a la pintura i al muntatge, que eren, les principals
formes  bàsiques de “ fer “ una falla.

Clar està i contant en aquesta pedra angular de tot el tinglao, no hi
fou molt difícil que la festa comptés des de un primer moment amb
l’èxit assegurat. El debut fou en l´any 1948, monuments de relleu
en tots els camps ompliren tots els districtes. Camps que han anaren
augmentant fins tocar “ sostre “; per després anar baixant aquests
en l’interès general de la pròpia ànima festívola del bon fer i millor
presentació general;  ja que les obligacions pròpies i externes que
s’imposaven, sobretot per  l’avorriment de sempre ser els mateixos,
els “ burros de la feina”.

De tota manera fins arribar a eixe punt, Dénia podia sentir-se molt
afalagada en els esmentats capítols de la festa; ja que durant uns
quants anys les falles de Dénia foren mes visitades que les d´altres
poblacions properes de renom. El bon fer dels “ artistes “ locals tras-
passaren les fronteres del terme, fent-se monuments per a localitats
com Gandia i Pego, on guanyaren molts bons premis i així pujaren
la categoria de les falles en llocs de relleu.

Qui d´aquella època no se’n recorda d’artistes com Joan Bisquert
Crespo “ el Taralo “. Els seus monuments eren tant avançats en lí-
nies i maneres que avui en dia encara donarien resultat.  Altres com
Vicent Ramires Comes, amb les dimensions dels seus cadafals, Ho-
norat Salvador Gadea amb la monumentalitat dels seus fallots, les
composicions artístiques de Artur Vicens, les característiques ma-
neres de Ramon Mari, Batiste Segui, Josep Roldan Ivars,  Miquelet
Perez “ el Malagueño “... A més a més, clar esta, de totes aquelles
persones que pretereixen a una comissió i que ajudaven a la com-
posició, modelatge, pintura i fusteria de les seues corresponents fa-
lles o barris, com per exemple: Vicent Agulles, Vicente Llull... Entre 
altres manyosos.
En l´actualitat els deniers en general, ens podem sentir orgullosos
de la savia d´artistes locals emergits en aquests darrers anys; i que
estan portant a tots els indrets del nord i del sud del territori valen-
cià, la seua impremta i saber fer en eixe art efímer que son els mo-
numents, més enllà dels límits locals amb grans èxits; i dels que ens
plau donar noms:  Jose Serra, Jose Enrique Ginestar, Norberto Cer-
vera Valero, Juanjo Aranda, Jose Vinaroz, Vicente Ivars, Joaquin Ga-
vila, Rafael Cheli, I als recents incorporats Vicent Gaya i Dani
Garrigós, a tots ells bon vent i bona barca.

No vull acabar aquest escrit sense retre el merescut homenatge a
tots els grans artistes forans, els quals responent als desitjos nostres
i d’ells propis, ens han acompanyat amb llurs treballs i que ens han
aportat més alegries que tristors, més satisfaccions que desenganys,
i més il·lusions que desesperances, i que tots ells han fet que dins
de les festes de foc valencianes, Dénia puga comptar entre les mi-
llors “ Places “.
Tots ells primers espases a València, Alacant i altres poblacions que
han plantat en la Categoria Especial son: Joan Canet,  Ramón
Marco, Julio Monterrubio, Paco López, Manuel Blanco Sancho, Vi-
cente Agulleiro, Pascual Calleja, Pascual Dominguez, Jose Sanchis,
Sergio Edo, Angel Martin, Jordi Frasquet, Ramon Espinosa, Euge-
nio Micó, Juan Carlos Molés, Jose Pascual, Jose Carrero, Pere Bae-
nas, Lluis Herrero, Jesus Grau,  Paco Vizcaino, Juanjo Armengol,
Bernat Estela,  Bernat Roman, Pascual Nebot, Jose Gallego, Juan
Carlos Donet, Carlos Albaladejo, Joaquin rubio, Jose Ramon Es-
puig, Hermanos Sanchez, Oscar Tornador, ect…
Lamente moltíssim si me he oblidat algun nom, tant per desconei-
xement o per la manca de memòria involuntària pel pas del temps.

A tots vosaltres, presents i absents, també vull donar-vos els meus
sincers reconeixements, per haver-nos ajudat a enaltir mes si cap,
les falles, i sobre tot, la Dénia fallera en general. Sempre agraït a
tots els nostres estimats artistes fallers.

Després de haver fet l’escrit, resulta  que, pensant-me que me´n
havia passat, és, el contrari; puc estendre’m més. Cosa que agraeixo
moltíssim, per que així tindre la raó de posar una cosa que, per por
a fer-ho llarg quasi no ho pose. Gràcies, … circumstància per donar-
me´n la ocasió!

Agredeixo moltíssim  al meu nou amic i parent Leo, un “ fanatiquet
“ de “ L´Oeste ”, que m´hages donat motiu per poder col·laborar
en gran il·lusió i millor voluntat amb aquesta escriptura fallera i de
manera indirecta, reivindicant el fallerisme de saber ser i estar de
la nostra Dénia fallera en els nostres d´aquí i els de més enllà que
ens han fet tan grans. Sempre agraït, Joan Felip Sala i Ahuir , un “
fanàtic ” de Baix la Mar.

Qui haguera dit açò fa uns anys...  Encara que semble estrany, anem
cap endavant...
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BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: DINO GARCIA
ADREÇA: C/CEMENTERI
POBLACIÓ: LLAC NOU DE SANT JERONI
TELEFON: 665349804

Dino va començar el 1984 en el taller de Germans Colomina fins que en el 2006 va muntar el seu propi
taller. Ha format societat junt a Antonio Baez, amb el que formava plantilla del taller Colomina. Actualment
fa tres monuments grans, un en Gandia, l’altre  en Tavernes i a Dénia; i un infantil en Xàtiva. Ha plantat
falles a les poblacions de Xàtiva, Pego, Gandia, Oliva i Cullera, entre altres, i entre els seus millors resultats
ha tocat pòdium en Gandia i Cullera i diversos primers en poblacions més menudes. En el taller compta
amb la col·laboració de diversos amics artistes, però la major part de la feina la fan entre ell i la seua dona.

És difícil per a mi aquesta qüestió, ja que sols tinc experiència en la falla “Camp Roig” i no va ser molta, ja
que ells mateixa es plantaven el monument.

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

En la que més a gust és en Darrere del Castell, ja que tenen més pressupost que en Camp Roig i he pogut
fer millor falla.
Més que agradar-me, he de ser realista i no puc plantar en moltes comissions de Dénia, ja que el taller del
que disposem no és de grans dimensions i no podria realitzar falles de gran pressupost.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

Pense que el nivell es prou més alt, ja que a Dénia es gasten més diners que en la majoria de pobles.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El millor és el tracte amb la gent i tinc la sort que, de moment, tot ha sigut fantàstic. Confie molt amb la gent
d’aquest poble.

A  mi no m’agradava quan estaven totes en una mateixa secció, ja que hi havia molta diferència de pressu-
postos, ara es pot optar a millor premi.

Aquesta falla és la falla més novençana de Dénia i en els huit anys que porta plantant, ha repartit els seus
monuments d’aquesta manera: dos anys sent l’artista la comissió, altres dos Miquel Toledo, altres dos Rafa
Cheli i el artista al que fem referència, Dino Garcia.

Sextos Premis Secció Primera: 09/10
79
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10 MINUTS En ...

germans

FALLA CAMPAMENTS

guerola

ENTREVISTA

BREU DEls artesans

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

Creguem que la màxima diferència entre Dénia i altres localitats, és que son molt exigents, i pensem que es
degut a que per regla general i per norma solen gastar-se del total del pressupost mes diners en el monument
que la resta de pobles, per tal motiu també demanen millors acabats i que tot siga perfecte a l’hora de fer-los
una falla. 

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

Si parlem dels  anys que vàrem plantar en Darrere del Castell, no tenim cap de queixa, però cal destacar que
en Campaments estàvem com en casa.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

Després d’Alzira, Dénia creguem que és la mes forta, encara es manté en eixe lloc en el segon o tercer escalafó
de tota la comunitat. Els pressupostos en totes les comissions en general han baixat moltíssim, tal vegada a
Dénia s’ha notat menys la baixada al igual que creguem que on han pujat a segut en les localitats de Tabernes
i Cullera, a estos dos municipis ara planten millors falles que abans de la crisis.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El millor sobre tot l’amistat que tenim en molta gent de la falla Campaments  i alguns de Darrere del Castell.
I no tenim res roí en la memòria dels anys que hem plantat en Dénia, per dir algo i no es que fora roí, tal ve-
gada un any en Campaments que vàrem patir un poc en una plantà, quan se mos va caure una escala i li
pegà a un cable de la llum.

Molt be, ja que les diferències de pressupostos son molt grans i d’aquesta forma es fomenta més la competició
entre algunes comissions de menor pressupost.

Quarts Premis Categoria única: 93/94
7475

ADREÇA: Mestre Gea nº 17
POBLACIÓ: Real de Gandia
TELEFONO: 646969297-6
EMAIL: carrozashnosguerola.com
Els Germans Guerola començaren els dos a la vegada
a treballar en el taller de Blasco i Añon en l’any 1980,
mes avant muntaren el seu propi taller en el any 1991,
des d’aquest any no han parat de fer falles, al voltant
d’ uns 70 monuments son els creats per Javi i Jordi. 
Aquest any a pesar de la difícil situació, plantaran un
total de 5 falles, en les localitats d’Alzira, Gandia, Oliva
i Xeraco. Altres anys han arribat a plantar-ne 11, sense
contar alguna que altra falla infantil que ha fet Jordi.
En el seu currículum esta el haver guanyat diversos pri-
mers premis de varies localitats , i el primer també en

diverses categories de ciutats tant importants com Al-
zira i Gandia.
Si parlem del seu taller, a banda de Javi que es el cons-
tructor i Jordi que es dedica al modelatge i la pintura,
conten en cinc persones mes a l’hora de desenvolupar
la feina. També algun any han contat amb la col·labo-
ració de especialistes en el mon de les falles com Dora
Piles, Codina, Belmar i Mera.
Son uns artistes polifacètics i no tenen  problema a
l’hora de plantar, igual compren algun projecte o el
creen ells mateixa.Cal destacar i com Javi ens va dir
en la entrevista, que una de les coses mes bones que
els ha passat en esta vida d’artistes fallers, es la rela-
ció i amistat que tenien en el nostres ben volguts
Toni i Lluis, el “ Germans Colomina “.

Encara que es la segon mes jove de les que es planten a Dénia, duen des de el 1992 plantant monuments interrom-
pudament, un dels artistes que mes monuments ha plantat ha segut Eduardo Guillem, amb cinc falles, però fa poc
va faltar. Després de Eduardo  els artistes que mes falles han creat per aquest districte estan els Germans Guerola.
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10 MINUTS En ...

enric

FALLA DARRERE DEL CASTELL

ginestar

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

ADREÇA: Avinguda Castelló , 7
POBLACIÓ: DÉNIA
TELEFON: 639161520
EMAIL: enricginestar@hotmail.com

Enric Ginestar va començar dins del món faller com a artista l'any 1991. Quasi sempre ha treballat en mo-
numents infantils i de manera ocasional en grans, fent falles i fogueres entre altres llocs a  Oliva, Alacant…
i sobretot a Dénia a la falla Campaments, Centro, Darrere del Castell i a la Junta Local Fallera.
Al llarg de la seua trajectòria ha col·laborat treballant junt a artistes com “Palacio i Serra” entre altres. L’any
que més ha treballat entre fogueres i falles ha plantat un total de catorze monuments, sent la majoria infantils
excepte dues d’elles que eren de la competició gran. Aquest any planta entre altres falles infantils la de la
falla Darrere del Castell i Oeste.

Comparant amb altres localitats, no hi ha molta diferència quant al tracte personal, la diferència és més en
particular en cada falla que el que pertinença a una o altra població.
La major diferència de Dénia és que, durant l’any, solen estar damunt de l’artista, cosa que no passa en les
capitals, ja que són un poc més desapegats i no solen estar tan implicats en el “com” va la confecció de la
falla. En quant a l'estil a Dénia, son més poc inclinats a innovar i provar estils nous. 

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

He plantat i col·laborat amb quasi totes les comissions i en totes he rebut un bon tracte. Amb la Falla Darrere
del Castell és un poc diferent a causa dels anys que porte amb ells, ja som com de la família. Respecte a en
quina m’agradaria plantar un monument, la veritat és que en qualsevol amb les que no he treballat, com
tornar a treballar en les que si que ho he fet. 

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

Dénia sempre ha estat en un nivell molt alt, però en aquests moments, està igualant-se més degut a la crisi.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El millor és que totes han sabut valorar el treball realitzat per damunt del premi que ens han donat. El pitjor és haver
de dir a una falla que no pots fer el seu monument, siga pel motiu que siga, i més encara quan és del meu poble.

Em pareix correcte ja que hi ha molta diferència de pressupost entre unes i altres. Haurien d’existir també
en els ninots indultats ja que inclús, seria millor per a l’artista a l'hora de valorar la seua feina.

Aquesta falla enguany celebra el seu 25 aniversari i si té algun artista significatiu, que els ha plantat durant
tres exercicis el monument gran, i molts més el monument infantil, aquest no és altre que Enric Ginestar.

Setens Premis Categoria única: 02/03, 03/04
Tercers Premis Secció Primera: 07/08, 12/13
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10 MINUTS En ...

PALACIO 
I SERRA

FALLA PARIS PEDRERA

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

Lluis Palacio i José Serra són els artistes que donen nom a aquesta societat. Lluis va començar el 1987 amb Pere
Baena i més tard en el 1993 va fer societat amb José, que portava tota la seua vida treballant de manera autodidacta
en Dénia, plantant falles en la Junta Local Fallera i la falla Saladar junt a Norberto Cervera.
En el taller el que més “pinta” es José, ja que s’encarrega de tot el que envolta per donar color al monument. Lluis
s’encarrega de la resta: fusteria, modelatge, etc. i sobretot de rascar-li la butxaca a les comissions falleres. Això si, con-
ten en una bona colla de treballadors al seu taller. Han arribat a tindre vint-i-una persones al seu càrrec, ja que han
arribat a plantar en un any quinze monuments i durant la seua trajectòria conjunta han sigut  més de cent huitanta
entre falles i fogueres. Han treballat a quasi tota la Comunitat, destacant en la secció especial de València, Alzira,
Gandia i Dénia en les que han guanyat molts primers premis. Però per a ells el millor premi és l’experiència.
Enguany tindrem el gust de visitar la seua feina reflexada en les diferents localitats com Gandia, Oliva, Alzira, Be-
niopa i com no a Dénia on planten els dos monuments de la Falla Port-Rotes i el gran de la Falla Oeste (esperem
que sobretot en aquesta s’emporten un bon premi).

Nosaltres no creiem que hi haja molta diferència. Si que és de veres que abans, a l’hora de contractar en
Dénia es cobrava més car un monument que en altres pobles, ja que sempre volen el millor i el més ben tre-
ballat que es pogués en el taller.

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

El fet de treballar amb una falla més o menys a gust no depèn de la comissió, sinó de la persona encarregada
eixe any de dur-la endavant, així que depenent del tracte amb aquestes persones o càrrecs hem passat millor
o pitjor any. En quant a una falla en la que ens agradaria plantar, la veritat és que no tenim predileccions.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

A Dénia segueixen a un nivell dels més alts, sobretot per que tenen molt clar el que volen i més clar encara
el que no volen, encara que han baixat els pressupostos segueixen buscant el millor. Estan plantant monu-
ments més xicotets, però sense perdre la millor qualitat.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El pitjor va ser l’any 2011, no sols en Dénia, sinó perquè el nostre taller es va fer foc i ha sigut la pitjor experiència
de la nostra trajectòria artística. Si parlem del millor, tenim en el nostre cor un raconet guardat  per a l’any que
París Pedrera ens va buscar per a plantar un monument dels de més nivell i que finalment, tenint un pressupost
inferior a altres, va aconseguir el segon premi.

Perfecte. Encara que no hi haja molta diferència entre la falla més econòmica d’especial i la més cara de pri-
mera, creiem que han de continuar les categories. També podria ser interesant que la falla que ha quedat
última d’especial i la guanyadora de primera, intercanviaren cada any la secció.

Per aquesta falla han passat molts bons artistes, alguns els han donat moltes alegries.
Destaquem, com a guanyadors de dos primers premis i de ser els artistes que més monuments han plantat
en aquest barri a Palacio i Serra.

Primers Premis: 6 
Categoria única: 77/78, 91/92, 99/00, 00/01, 
02/03, 05/06
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10 MINUTS En ...

ANDRÉS

FALLA PORT ROTES

MARTORELL

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: Andres Martorell

Per començar a parlar d’ell, possiblement aquest artista siga el que més falles ha creat i continua en actiu, ja
que en solitari ha plantat més de 450 falles, que si les sumem a les que porta col·laborant amb Pere Baena i
altres artistes, rondaran al voltant de 1.000 monuments, en els quals hem gaudit del seu treball.
Va començar el 1960 a l’edat de 12 anys en el taller de Pascual Carrasquer de Sueca, el seu poble. Tot seguit,
als 14 anys va plantar en Cullera, seguint en la població d’Alzira per a donar pas a més pobles  i l’any 1973
planta la primera falla en València en la comissió de Ramiro de Maeztu. Ha treballat en Canal 9 pintant de-
corats i ha col·laborat amb artistes com Manolo Blanco i Palacio i Serra entre altres. També cal destacar la
seua trajectòria en monuments infantils, ja que es va endur el 3er premi de secció especial en València i el
de ninot indultat. Ara mateixa s’encarrega dels dissenys, esbossos, modela, fa les maquetes i després de Pere
es “el que més pinta”…

En Dénia son molt especials, ja que a la vegada de ser molt festers, també son molt familiars, cosa que en
altres pobles no és aixina.

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

Sols he plantat en Port-Rotes, per tant, no puc comparar… Ara estic treballant amb Pere Baena i per tant no
soc jo el que puc triar.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

Crec que el nivell es prou similar, ja que encara que a Dénia les comissions no son tan grans, es preocupen
molt i es gasten més en monument.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El millor és com de be que m’ho he passat amb Port-Rotes i que vaig poder donar-los un primer premi. El pitjor es
que l’últim any no vam poder aclarir-ho tot…

Em pareix be, encara que no conec massa com funciona a Dénia. En general, crec que els recursos i les pos-
sibilitats econòmiques s’han d’acoplar i per això es més il·lusionant tindre seccions.

A pesar de que tenen fama de que el que més els importa es la festa, sempre s’han preocupat de tindre uns
bons artistes. Un dels que més falles els ha plantat i l’únic que els ha donat un primer premi en l’època que
no hi havien seccions, ha sigut Andres Martorell.

Primers Premis: 7 
Categoria única: 78/79
Secció Primera: 84/85, 85/86, 07/08, 08/09, 11/12, 12/13
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10 MINUTS En ...

enric i patxi

FALLA DIANA

mINana

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: GERMANS MIÑANA 
ADREÇA:C/GENOVESOS,10
POBLACIÓ: MIRAMAR
TELEFONO 629837397
WEB:germansminyanafallesifogueres.blogspot.com

Enric i Patxi Miñana, conformen aquest taller faller.
En els seus inicis, Patxi va estar treballant en el taller
de “Añon”. Després d’haver passat un any de societat
amb Pere Baena i Pepe Sanchis, va ser en l’any 1987
quan va muntar el taller amb el seu germà Enric.
Aquests artistes han plantat en localitats com Dénia,
Gandia, Oliva, Pego, Tavernes, Cullera i València

entre altres, sent un voltant de cent monuments els
realitzats, a una mitja de cinc o sis per any. També
han creat monuments infantils i fogueres en Alacant
i la foguera de l’Hort de Dénia. Cal destacar  que són
una empresa familiar, en la que realitzen tots els tre-
balls per a confeccionar el monument, des dels pro-
jectes fins a la pintura. Aquest any estan més centrats
si cal, en la falla Vilanova de Gandia, ja que compe-
teixen en la secció especial i és un any molt significa-
tiu per a ells ja que porten vint anys consecutius
plantant a la mateixa plaça. El primer any en plantar
en Vilanova va ser el pare de l’actual president el que
estava al càrrec d’aquesta falla de Gandia.

En Dénia la gent col·labora molt en la plantà, cosa que en altres poblacions no ocorre, i com més al nord de la co-
munitat vas, col·laboren menys. També a Dénia no ha baixat tant el pressupost dels monuments com en altres
llocs, inclús dir que hi ha pobles que les comissions destinen més diners al monument infantil que al gran.

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

Hem estat a gust en totes, però sobretot en el Diana. Respecte a on ens agradaria, en qualsevol de les d’es-
pecial, ja que tenim diversos projectes que quadrarien perfectament en aquesta categoria.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

El nivell de Dénia continua sent molt alt, ja que la baixada de pressupostos, creiem que en Dénia, ha sigut
de un 15%, i en altres llocs al voltant del 40%, com per exemple en Gandia que s’estan fent molts experiments
a l’hora de les subvencions.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El millor va ser guanyar, junt a París Pedrera, el seu primer premi i el pitjor quan en el any 2007 vam patir molt degut
a les inclemències meteorològiques.

Ens agrada molt ja que pensem que així hi ha més competència, encara que abans de les categories, cada
comissió també sabia amb qui competia.

Encara que en aquesta falla, els Germans Miñana no són els artistes amb més monuments plantats, hem cre-
gut que havíem de parlar amb els Germans Miñana, ja que són els artistes que els han treballat durant quatre
exercicis.

Segons Premis: 2 
Secció Especial: 84/85, 85/86
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10 MINUTS En ...

PERE

FALLA SALADAR

baenas

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: Pere Baenas
ADREÇA, Polígon Industrial
POBLACIÓ: Daimús

Aquest artista és un dels més guardonats i reconeguts
de tota la comunitat. La seua història comença a la curta
edat de 10 anys en el taller de Vicent Blasco.
Ja en el col·legi compaginava els estudis amb les falles i
va cursar 2on i 3er de Batxiller en horari nocturn, ja que
de dia el dedicava a fer falles. El 1989 fa societat amb
Sanchis i Minyana, i el 1990 ja planta per a la falla del
Mercader de Gandia en solitari.
El 1992 es trasllada al taller de Daimús on encara conti-
nua, fent una mitja de huit falles a l’any, per lo que fins

ara porta més de dues-centes vint falles realitzades.
A banda  les fogueres, les quals realitza una mitja de
cinc. En total més de cent les que porta fins ara. Si
sumem falles i fogueres, ha realitzat més de tres-cents
vint monuments.

Cal destacar que fa quinze anys consecutius que planta
en la secció especial de València, on se li resisteix el 1er
premi, encara que quasi mai baixa el pòdium. També
ha sigut el triat de plantar quatre anys la falla de l’Ajun-
tament de València. En Alacant porta dotze  anys con-
secutius fent la foguera de Carolines Altes, on ha
guanyat sis 1ers premis en la categoria d’especial. El seu
currículum està quallat de primers premis com els cinc
consecutius en Alzira, sis primer premis en Gandia, nou
en Carcaixent, dos en Dénia….i un llarg etcètera.

Ninguna diferència. Crec que la diferència està en les comissions i no en els pobles.

Quina comissió de Dénia és en la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

He estat molt agust amb totes les que he treballat, però si he de destacar alguna, eixa és la falla Diana, ja que
en tots els anys que he plantat allí he fet molta amistat amb la família Bertomeu i Pablo Martí.
Respecte a en quina m’agradaria, estic molt agust en el Centro i si algun dia es cansaren de mi, no tindria
problema en plantar a qualsevol altra plaça de Dénia.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

Està al segon nivell per darrere d’Alzira, ja que en la capital de la ribera, es gasten prou més diners en els
monuments.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El millor ha segut aquest últim any en la falla Centro per tot en general; i el pitjor quan després d’haver guanyat el
primer premi en Paris Pedrera, no em van renovar a l’any següent.

Està molt bé. Fomenta que siguen més les falles les que s’esforcen per guanyar en cada secció, ja que abans
algunes no tenien res a fer en els premis i per tal motiu gastaven menys diners ja que no lluitaven per un
premi.

Aquesta comissió no destaca per haver tingut un artista que treballe diversos anys seguits. Cal destacar a San-
chis i Manolo Blanco, els quals ja hem entrevistat, per tant anem a parlar de Pere Baenas, ja que a banda de
plantar en aquesta plaça, ho ha fet  també en Paris Pedrera, Diana, Oeste, Centro i Darrere del Castell.

Primers Premis: 2 
Categoria única: 69/70
Secció Primera: 10/11
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10 MINUTS En ...

JOSE MANUEL

FALLA ROQUES

GARCIA

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: Jose Manuel Garcia (Patxi)
POBLACIÓ: San Vicent Del Raspeig
TELEFON: 607392972

Patxi va començar en l’escola d’art d’Alacant, combinant els estudis i fer falles infantils. Va treballar junt a
Santiago Leal i Alejandro Orenes, i quan acabà la mili el 1990 es dedicà a treballar pel seu compte fent la fo-
guera de Carolines Baixes. Ha creat uns 80 monuments entre Alacant, Dénia, Picassent i Elda. També ha
col·laborat en València amb Alberto Rajel en la categoria d’especial en falles com Convent de Jerusalem,
Cuba-Buenos Aires i l’Antiga de Campanar. Després ja va començar a fer les seues fogueres en Carolines Bai-
xes, Pla Bon Repòs, Polígon San Blas, Campoamor Norte i la foguera de El Port. Entre els seus premis ha
guanyat diversos primers en la segon categoria d’Alacant, un tercer en especial i diversos primers premis en
Dénia en la categoria primera. En el seu taller compta des dels seus inicis amb la col·laboració de la seua
dona i de dos treballadors i ha tingut pintant per a ell a Codina, Fito i en aquests moments li pinta Joaquin
Rubio. A banda de crear falles i fogueres també realitza decorats i treballs artístics.

El tracte en Dénia és espectacular en tot, encara que no tinc cap problema amb els altres pobles, en Dénia es bol-
quen més en general en tots els aspectes.

Què opina dels jurats que van a Dénia?

En general crec que estan bé, encara que pense, que haurien de valorar més els monuments nous i no sempre
ho fan. També haurien de valorar més els estils.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

El nivell és prou alt i si comparem les dos seccions estan prou equiparades, cosa que en altres poblacions es
nota més la diferencia, sobretot en els acabats. A Dénia cuiden més aquests detalls.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El pitjor va ser el vent, encara que jo no he tingut problemes a l’hora de plantar en Les Roques malgrat que estiga el
carrer empinat. El millor va ser plantar amb aquesta comissió que, encara que m’oferiren més diners en altra comissió,
no me’ls deixaria per canviar de falla.

Està molt be, ja que abans hi havia molta diferencia amb els pressupostos per a que tan sols hi haguera una
secció. Jo no canviaria res de com està ara el repartiment de seccions, ja que el barem de preus es prou co-
rrecte.

Aquesta comissió és de les primeres que es va formar a Dénia i encara que ha tingut molts artistes, cal destacar
a Jose Manuel Garcia (Patxi), ja que porta amb aquest, 8 anys consecutius plantant en aquesta plaça, a més
d’haver-los donat un grapat de primers premis de primera secció.

Primers Premis: 4 
Categoria única: 53/54, 70/71
Secció Primera: 06/07
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10 MINUTS En ...

manuel

FALLA centro

blanco

BREU DE LA FALLA

BREU DE manuel blanco sánchez

Aquesta és una de les primeres quatre comissions que es crearen, i de moment es la falla que mes palets amb
el 1er ha obtingut. Per ella han passat grans artistes i molts que els han donat mes d’un primer premi, però
encara que no ens ha segut possible fer-li la entrevista i a banda que ja no es troba en actiu, la nostra obligació
és la de parlar sense cap de dubte de  Manuel Blanco Sánchez

mer premi, amb una falla formada per Jaume Pri-
mer als lloms del seu cavall, els quals estaven dalt
d´un fantàstic carruatge. 

En el 1986 tornava a guanya per tercer any consecu-
tiu amb una falla en la qual un pintor estava pintant
un quadre, rematat per un caixa de porcellana i
com a colofó unes muses nuetes dalt de tot. 

En el 1987 no pogué endur-se el primer, però si que
guanya el segon premi amb una falla que estava for-
mada per un rellotge amb un home dalt.

En el 1988 i per quarta vegada tornaven a guanyar
el premi mes desitjat pera els amants del cartó, amb
un monument que portava com a peces principals
un rellotge de cuco i  rematat dalt amb uns ases vo-
ladors.

En el 1989 i 1990, baix la presidència consecutiva de
Fernando Reig, guanyaren dos vegades mes el ban-
derí que atorguen a la millor falla deniera. Els seus
monuments eren un dimoni un any i el cap de
Jaume I l’altre. Cal dir que l’any 1989 plantà també
monument per a la falla Saladar.  

Continua plantant falles pera la falla Centro, conse-
cutivament 4 exercicis mes, fins el any 1994, en els

quals varen guanyar dos segons i dos tercers premis. 

En el anys següents,  el Sr Blanco va seguir plantant
al nostre poble en aquests districtes:

Anys 1995 i 1996, falla Baix la Mar un segon premi
i un tercer.

1997 i 1998 en la falla Paris Pedrera, amb el resultat
de un 3er premi  i un segon.

En el any 2000, torna a plantar en la falla on plantà
el seu primer monument a Dénia,  on repetiria en
el 2002.

Ja per acabar el seu llarg pas per el nostre poble,
plantà en la falla de la granota on no era el primer
any que deixava pera el record una de les seues cre-
acions, tingueren el gust de contar amb ell i les
seues falles en els anys 2001,2002,2003 i per últim
en el any 2004, l’ultima vegada que vam poder gau-
dir de les seues magnifiques creacions.

I fins ací un xicotet resum, del que per a nosaltres
es sense cap dubte un dels artistes mes rellevant per
el pas de la historia fallera de Dénia.

Amb un total de vint-i-un monuments, dels quals sis
primers premis, quatre segons i sis tercers premis.

És tan llarga la seua trajectòria fent falles per tota la
Comunitat Valenciana, que resumiren breument el
seu pas per Dénia i sobre tot per la falla dels quatre
cantons.

Firma el seu primer monument faller ací a la capital
de la Marina Alta, per a la falla Centro en el any
1984,  baix la Presidència de Luis Garcia, sent la F.
M. de la comissió Maica Sánchez. Eixe any a pesar
de ser la primera vegada que plantava en Dénia, es

va alçar amb el premi mes alt de totes les falles
d´aquest any, creant un monument en el qual les
peces principals eren una coliflor amb un faller i
una fallera dalt.

Va ser un bon començament, ja que va donar pas si
cap a la millor recollita de premis que han tingut
fins a la data aquesta ja nomenada plaça. Aquestos
premis no son altres que:

En el 1985 baix la presidència de Jose Pedro un pri-

4647

Primers Premis: 21 
Categoria única: 48/49, 51/52, 52/53, 54/55, 58/59, 60/61, 66/67,
67/68, 71/72, 72/73, 73/74, 75/76, 83/84, 87/88, 88/89, 89/90, 04/05
Secció Especial: 84/85, 85/86, 12/13
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10 MINUTS En ...

jose

FALLA baix  la mar

sanchis

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: JOSE SANCHIS IZQUIERDO 
POBLACIÓ: MIRAMAR

José Sanchis va començar en 1981 la seua trajectòria
en el món de les falles en el taller de “Blasco y Añon”
fins l’any 1984, en el que munten un taller entre
Pere Baenas, un dels Germans Miñana i ell.  En els
primers cinc anys en solitari, compagina la creació
de falles amb el negoci familiar, però en 1983 deci-
deix dedicar-se exclusivament a treballar com a ar-
tista faller, havent plantat entre infantils i grans més
de dues cents cinquanta monuments.
En diversos exercicis h ahagut de triar entre  menys
monuments de gran volumen i altres anys fer més
quantitat de falles però més menudes. L’any 86 i 87

va tindre el primer contacte en les falles de Dénia
dins de la categoria infantil. Va plantar per a les fa-
lles Paris Pedrera i Centro i es va endur un primer
premi. Ha plantat en diverses poblacions, com Oliva,
Cullera, Alzira, Manises i Gandia entre altres. També
a València ha plantat en falles com Ceramista, Ra-
miro, El Pilar… algunes d’elles en la secció especial.
Des de fa 15 anys, realitza les dos fogueres de la po-
blació alacantina de Xàbia. En Dénia sols ha plantat
en Baix la Mar i Saladar. També ha realitzat diferents
feines per poder quadrar el pressupost del taller,
com decorats, escenografia i publicitat decorativa
per a llocs d’oci, viatjant a llocs com a Madrid, Meli-
lla i Saragossa.

Ninguna en general. Cal destacar que el tracte a Dénia és espectacular i això pot ser és hagut a que com a Dénia
sou “especials”, canvieu de president cada exercici i els nous presidents venen amb molta gana.

Quina comissió de Dénia és la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

Tant a Baix la Mar com a Saladar he estat molt a gust. Tal volta hagut als anys que duc plantant al barri dels
mariners, el tracte és més familiar. No tinc res en contra de cap comissió, encara que en diferents ocasions
han vingut a buscar-me i no he pogut treballar amb ells per diferents motius.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

El nivell hui en dia està més igualat que abans, encara que Dénia continua sent un punt de referència i això es
hagut, baix la meua opinió, a que a Dénia, la lluita més important és la d’aconseguir el primer premi, cosa que no
passa en altres llocs on es lluita per una gran varietat de banderins, dels que destaque a Gandia.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El pitjor va ser l’any passat, ja que degut a un accident que vaig tindre els primers dies de plantà, em vaig trencar les costelles.
Vaig tindre que plantar a Dénia a base de medicaments per tal de suportar el dolor. També vaig patir en la plantà de l’any
2000 a la falla Baix la Mar degut a problemes a l’hora de traslladar i col·locar un remat. Recorde també que l’any 2001 en
la mateixa falla, no hi havia manera que a la comissió li agradara cap dels esbossos que els mostrava. 

Pense que estan molt acertades, tant a Dénia com en Alzira, no com en altres pobles on haurien de regular
millor les diferències econòmiques dins d’una mateixa secció.

Aquesta és una de les quatre primeres comissions que es van formar a Dénia i per ella han passat gran quan-
titat i bons artistes. Si cal destacar algun per damunt de tots, seria Jose Sanchis, que a banda d’haver plantat
deu monuments, ha sigut l’artista que més primers s’ha emportat en aquesta comissió.

Primers Premis: 16 
Categoria única: 47/48, 50/51, 68/69, 80/81, 81/82, 82/83,
86/87, 96/97, 98/99, 01/02, 03/04, 06/07
Secció Especial: 07/08, 09/10, 10/11, 11/12
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10 MINUTS En ...

TONI

FALLA OESTE

BAEZ

ENTREVISTA

BREU DE L’ARTESÀ

BREU DE LA FALLA

Quina diferència troba vostè entre les falles de Dénia i altres localitats?

NOM: Toni Baez.

A l’edat de 12 anys va començar en el taller de Julio Monterrubio i més avant, va tindre el seu propi taller a
la localitat de La Pobla Llarga durant 7 anys. De la seua mà son més de 25 falles les que ha exhibit aquest ar-
tista, sobretot en Alzira, on ha guanyat 3 primers premis i un segon en la categoria especial. Cal destacar,
que l’any 1986 va guanyar el primer premi de falles i de ninot indultat en totes les categories d’Alzira, i per
tal motiu, li van donar la clau de la ciutat d’Alzira. Després és va vincular en el taller dels Germans Colomina,
on a banda d’ajudar a crear els monuments grans és dedicava a fer monuments infantils. Aquesta vinculació
amb Toni i Lluís va portar el que, més que una relació laboral passes a ser una relació quasi com una família.
També ha col·laborat amb artistes com Ramón Primo i Eduardo Guillem. Actualment treballa en els tallers
de Pere Baena i Pepe Sanchis, i sobretot es un gran col·laborador de Dino, per tal motiu aquest any vorem
reflexada la seua faena per tota Dénia.

És, sense cap dubte, el tracte i el que mimen als artistes, sobretot perquè valoren molt els seus treballs.

Quina comissió de Dénia és la que més a gust ha treballat i en quina li

agradaria plantar un monument?

No puc contestar aquesta pregunta, ja que en solitari sols he plantat a Baix la Mar.

En quin nivell veu a les falles de Dénia respecte a les altres poblacions 

de la Comunitat Valenciana?

En un altra època, era la referència de tota la comunitat i tots els artistes tenien una visita obligada en falles a la
capital de la Marina. Ara ha baixat molt el seu nivell, encara que continua sent de les més fortes, sempre per
darrere d’Alzira.

Què és el millor i el pitjor que vos ha ocorregut treballant amb 

les comissions de Dénia?

Què opina sobre les seccions que des de fa uns anys hi ha a Dénia?

El pitjor va ser l’any que vaig plantar en La Mar, ja que feia molt de vent i vam patir molt en la plantà, tinguent que
lligar les peces en cordes. El millor els amics que he fet en el Oeste.

Les llevaria. Algunes falles fan trampes per no pujar o per baixar de secció. No estic d’acord amb les seccions
de Dénia, ja que no hi han tantes falles. Si comparem en Alzira, hi han al voltant de 40 comissions i es més
lògic que hi haja més d’una secció.

En aquesta falla, els artistes més nomenats han sigut per quantitat, qualitat i primers premis, els Germans
Colomina. Molt al nostre pesar i del mon faller, no podem entrevistar a cap dels dos germans, per tant hem
decidit parlar amb Toni Baez, ja que ha sigut la seua mà dreta durant la seua trajectòria en la Falla Oeste, a
banda de crear en el mateix taller, el monument infantil durant diversos anys.

Primers Premis: 14 
Categoria única: 1949/50, 55/56, 56/57, 57/58, 59/60,
74/75, 76/77, 79/80, 90/91, 92/93, 93/94, 95/96, 97/98
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Artista, company i amic dels Germans Colomina
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José Vte. Benavente Faus, va nàixer aDénia el 22 d'octubre de 1.962. Entra a
formar part de la falla en l'exercici 1997-
1998, any del 50 aniversari, sent president
Agustí Zaragoza. Un any abans ho va fer el
seu fill Miguel. A poc a poc, es van incorpo-
rant a la falla tota la família, bé com a fallers
o bé com a col·laboradors, la seua dona Puri,
la seua cunyada Sefa, la seua filla Cristina, i
els seus nebots, Iker, Paloma, Josep i Erza.
Per la seua vinculació amb l'Ajuntament, els
anys 1999-2003, és anomenat Delegat de Re-
lacions Institucionals de la falla. Posterior-
ment els anys 2004-2006, exercirà el càrrec
de Delegat d'infantils, junt amb el seu bon
amic Antonio Vargas Zurita, on van tindre
que “torejar” amb mes d`un centenar falle-
rets i falleretes.

En l'exercici 2005-2006, és triada Fallera
Major infantil de la Falla, la seua filla Cris-
tina, junt amb Toni Vargas, president infan-
til, sent la seua Fallera Major, Txusa Marcilla
i el seu president Jose Rubio.
L'any 2007, se li atorga el Bunyol d'Or de la
Junta Central Fallera de València i també el
de la Junta Local Fallera de Dénia. En la
Falla, exercix el càrrec de Delegat d'Arxiu,
Censos i Recompenses fins a l'any 2011, junt
amb la seua amiga Montse Cabot. Al mateix
temps és triat membre del Jurat de Presenta-
cions falleres per la Junta Local.

En el mes de maig del 2007, la seua filla Cris-
tina Benavente Garcia, té el gran honor de
ser triada Fallera Major Infantil de Dénia,
sent president de la Junta Local, Pere Marti
i Marti. Durant l'exercici 2007-2008, va ser

un dels col·laboradors de la redacció del Lli-
bre “60 Seixanta Anys de Falla”, de la Falla
Districte Oeste. Posteriorment, i davall el
mandat de Jean Pierre Sánchez, 2008-2011,
s'incorpora a la nova Junta Local, com a Vi-
cepresident i Delegat de mitjans de comuni-
cació i premsa. Iker Puente Garcia, nebot de
José Vte., és triat president infantil de la Falla
a  l'abril del 2008. Al febrer del 2009, va ser
el Presentador de l'acte d'Exaltació de les Fa-
lleres Majors de Dénia. 

El seu únic propòsit en estos set últims anys,
ha sigut el difondre la festa de les falles de
Dénia per tot el llarg i ample de la Comunitat
Valenciana. La col·laboració desinteressada
com delegat per a Dénia de la revista especia-
litzada Actualitat Fallera, és una mostra
d'això. Tots l`hem vist, amb la càmera al coll,
en tot tipus d'actes, cobrint les notícies falle-
res. L'any 2010, va ser triat, representant al
món de les falles, membre de la mesa Tèc-
nica elaboradora del Reglament dels seus fes-
ters tradicionals de la Comunitat Valenciana,
de la Conselleria de Governació de la Gene-
ralitat, i que va donar els seus fruits amb la
publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat el 18 de març del 2011. El conegut com
“Reglament dels Casals Fallers”.

L'any 2011, sota el mandat de Jaume Berto-
meu, s'incorpora de nou a la Junta Local,
com vicepresident 1º i responsable de les
àrees de Mitjans de comunicació, Cultura, i

Delegat de Censos, recompenses i Relacions
Institucionals. Des de la seua àrea de cultura,
es posen en marxa les jornades culturals i ex-
posicions que fins hui continua desenvolu-
pant la Junta.
L'exercici 2012/13, se li atorgarà el Bunyol
d'Or amb fulles de llorer de la Junta Central
Fallera de València i també el de la Junta
Local Fallera de Dénia.  Al mes de Desembre
del 2012, va rebre per part del Jurat Qualifi-
cador, el guardó Notable del Any 2012, premi
“José Marsal Caballero”, que atorga Radio
Dénia Cadena SER, a la activitat i promoció
fallera dins i fora de la nostra ciutat.  Al mes
de Juny del 2014, es triada Fallera Major In-
fantil de Dénia, la seua neboda Paloma Men-
gual Benavente, fallereta del Oeste des de el
seu naixement.

La seua col·laboració de tot tipus, durant
molts anys, amb la majoria de falles de Dénia,
i Juntes Locals falleres de la Comunitat, l’han
fet persona coneguda i estimada dins del
mon de les falles dins i fora de Dénia. Inter-
nament en la Falla Oeste,  “Benavente”, que
així és com el coneix tot el món faller, és una
persona molt respectada i volguda per tots, i
quan troba l'estoneta justa, allí està ell, en el
seu casal. Un col·laborador al servici de tots,
i que mai és capaç de dir que “no” a ningú.
En definitiva, un gran faller membre d'una
gran família fallera que és un mes que digne
Faller Exemplar de Dénia.
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DISSABTE, 22 de Febrer de 2014
18:30h: Concentració dels càrrecs fallers 2014 a la
Plaça de l’Ajuntament.
19:00h: Inauguració de l'Exposició del Ninot 2014.
Lloc: Museu del Joguet.
20:30h: Recepció a la Gala fallera per part de J.L.F.
als Salons El Poblet.
21:00h: Gala Fallera amb lliurament del guardó de
faller exemplar 2014 a Jose Vte Benavente Faus.
Les recompenses de bunyol d'or, or i fulles de llorer
i or, fulles de llorer i brillants de J.L.F. i la J.C.F.

DIUMENGE, 23 de Febrer de 2014
12:15h: Visita de les FFMM de Dénia, corts d'honor
i Junta Local Fallera a la Residencia
Santa Llúcia.
17:00h: Concentració dels càrrecs fallers i els bans
de cada districte al encreuament de l’Avinguda d’A-
lacant amb el Carrer Mallorca.
17:15h: Bans fallers per les diverses demarcacions
falleres amb l'ordre següent: Campaments, Oeste,
Camp Roig, Paris Pedrera, Saladar, Diana, Port
Rotes, Baix La Mar, Centro, Les Roques, Darrere del
Castell
20:00h: Des de les Muralles del Castell i amb la pre-
sencia de l’Alcaldessa de Dénia, autoritats i
J.L.F. CRIDA 2014 de les falleres majors de Dénia,
Sara Femenia Ribes i la xiqueta Paloma Mengual
Benavente, a continuació PREGÓ.

DIMARTS, 25 de Febrer del 2014
20:30h: Inauguració dels diferents casals fallers.
21:00h: Visita del jurat qualificador als casals que
participen en el premi de casals engalanats.

DIMECRES, 26 de Febrer del 2014
20:15h: Concentració de les comissions falleres,
Junta Local Fallera, falleres majors de Dénia i
Corts d’honor junt a la cafeteria Trufa (Av. Montgó).
20:30h: Visita de les falleres majors de Dénia, Corts
d'honor, Junta Local Fallera i comissions
als casals de les falles Camp Roig, Paris Pedrera,
Saladar, Diana, Port Rotes i Baix la mar.

DIJOUS, 27 de Febrer del 2014
20:15h: Concentració de les comissions falleres,
Junta Local Fallera, falleres majors de Dénia i
Corts d’honor junt al bar Carrió (inici Carrer Marqués
de Campo).
20:30h: Visita de les Falleres Majors de Dénia, Corts
d'honor, Junta Local Fallera i comissions
als casals de les falles Centro, Les Roques, Darrere
del Castell, Campaments i Oeste.

DISSABTE, 1 de Març del 2014 
SOPAR DE GERMANOR
21:30h: Sopar de germanor i lliurament del se-
güents premis: Es farà públic el premi PEPE SIMÓ al
ninot indultat infantil i gran; 1º, 2º i 3º premi a les
millors presentacions falleres; 1º, 2º i 3º premi a
les millors presentacions falleres infantils;  Premi
al millor aparador infantil i gran; Premi al millor
ban faller; Premi al millor casal engalanat; Premi
al millor mantenidor infantil i gran; Premi al millor
presentador infantil; 1º, 2º i 3º premi als millors
presentadors; Premis als diferents Jocs Fallers.
Del DISSABTE 1 fins DIVENDRES 14 de Març , Tir de
carcasses anunciadores.

DIUMENGE, 9 de març del 2014 
DIA DE LA BANDERA
08:00h: Despertà al Barri de l’Oeste.
10:00h: Concentració de la comissió a la Plaça Oeste.
11:00h: Recollida de les comissions amb el següent
orde: FFMM de Dénia i JLF, Falla Les Roques, Falla
Darrere del Castell, Falla Campaments, Falla Camp
Roig, Falla Paris Pedrera, Falla Saladar, Falla Diana,
Falla Port Rotes, Falla Baix la Mar, Falla Centro.
13:00h: Imposició de corbatins a l’estandard de la
Falla Districte Oeste.
14:00h: Mascletà en la Plaça Valga ’m deu.
14:15h: Cacauets, tramussos i vi per a tots en el C/
Moncada, front al Casal Faller Pascual García.

DIVENDRES, 14 de març del 2014
20:00h: Primera nit d’albades a les Falleres Majors
de Dénia i a les falleres majors de tots els

districtes fallers de la ciutat. Amb l’orde següent:
FF. MM. de Dénia –Plaça del Ajuntament; Falla Les
Roques; Falla Baix la Mar; Falla Darrere del Castell;
Falla Campaments; Falla Oeste.

DISSABTE, 15 de març de 2014. 
Primer dia de plantà
08:00h: Comença la tasca de la plantà
10:00h: Esmorzar en les diverses demarcacions fa-
lleres.
14:00h: Tir de carcasses anunciadores i dinars de
plantà en els diferents casals fallers.
20:00h: Segona nit d’albades a les Falleres Majors
de Dénia i a les falleres majors de tots els
districtes fallers de la ciutat. Amb l’orde següent:
Falla Camp Roig; Falla Paris-Pedrera; Falla Saladar;
Falla Diana; Falla Port-Rotes; Falla Centro.

DIUMENGE, 16 de Març del 2014. 
Segon dia de la plantà
08:00h: Continuarà la tasca de la plantada en les
diferents demarcacions falleres.
10:00h: Esmorzar del dia de la plantada en tots els
districtes fallers.
14:00h: Tir de carcasses anunciadores.
19:00h: Berenar infantil de plantada.
19:00h: Visita de cortesia de les Falleres Majors de
Dénia, Corts d'honor i Junta Local Fallera a
totes les demarcacions falleres amb l'orde següent:
Falla Les Roques; Falla Baix la Mar; Falla Darrere del
Castell; Falla Campaments; Falla Oeste; Falla Camp
Roig; Falla Paris-Pedrera; Falla Saladar; Falla Diana;
Falla Port-Rotes i Falla Centro.
21:00h: Sopar de la nit de la plantada.
23:30h: Plantà de la falla de la Junta Local Fallera.
Plaça del Consell. En el transcurs,
s’oferirà xocolate, bunyols i coca maria a tots els vi-
sitants.

DILLUNS, 17 de març del 2014
07:00h: Despertada oficial en totes les demarca-
cions falleres.
08:00h: Despertada infantil en totes les demarca-

cions falleres que n’organitzen. Recepció del jurat
qualificador de les Falles 2014.
08:30h: Visita del jurat qualificador a les diferents
falles.
09:00h: Començarà la visita dels Jurats de la resta
de premis a les Falles 2014. Arreplegada de falleres
i cercaviles en cada un del districtes fallers.
10:30h: Visita de cortesia de les Falleres Majors de
Dénia, Corts d’honor i JLF al 1er i 2on Grup
dels Mariners i al Llar dels Jubilats.
12:45h: Concentració de totes les comissions a la
Plaça de l’Ajuntament.
13:00h: Lliurament de premis de les falles infantils
2014: Premis de la secció primera infantil. Set ban-
derins. Es lliuraran els premis del setè al primer.
Premi Enginy i Gràcia secció primera infantil. Premis
de la secció especial infantil. Quatre banderins. Es
lliuraran els premis del quart al primer. Premi En-
giny i Gràcia secció especial infantil. Premi a la Mi-
llor Pintura de falla infantil. Banderí a la Millor Falla
Infantil de Dénia, atorgat per l’Ajuntament de
Dénia  Banderí a la Millor Falla Infantil de Dénia,
atorgat per Junta Central Fallera. Premi PEPE SIMÓ
al ninot indultat infantil.
14:00h: Mascletades en les diferents demarcacions
falleres.
17:45h: Concentració a la Plaça de l’Ajuntament de
totes les comissions falleres.
18:00h: Acte d’homenatge a les Falleres Majors de
Dénia i a les falleres majors de Les Roques, Baix la
Mar, Darrere del Castell, Campaments i Oeste.
21:00h: Lliurament de premis de les falles grans
2014. Es retransmeten en directe a l’exterior de la
plaça de l’Ajuntament mitjançant pantalles gegants
per gentilesa de Estudio 8 i www.tvdenia.com.
Premis de la secció primera. Set banderins. Es lliura-
ran del setè al primer. Premi Enginy i Gràcia secció
primera. Premis de la secció especial. Quatre bande-
rins. Es lliuraran del quart al primer. Premi Enginy i
Gràcia secció especial. Banderí a la Millor Falla de
Dénia, atorgat per l’Ajuntament de Dénia. Banderí a
la Millor Falla de Dénia, atorgat per la J. C. F.

Uns altres premis: Premi PEPE SIMÓ al ninot indultat
gran. Premi a la Promoció del valencià. Premi a la
Millor Crítica Turística. Premi a la Millor Crítica me-
diambiental i gestió de residus. Premi LUIS FRAN-
CISCO CARRIÓ a la Millor Crítica Local. Premi JOSÉ
VICENTE NEGRE a l’Activitat Fallera. Premi al Risc.
Premi a l’Ornament patrocinat per Tertulia Fallera.
Premi a la Millor Pintura de falla. Premi al Millor
Llibret de Falles.
23:00h: Revetlles populars en les demarcacions que
n’organitzen.
00:30 h: Mascletada Nocturna

DIMARTS, 18 de març del 2014
07:00h: Despertada oficial en totes les demarca-
cions falleres.
08:00h: Despertada infantil en les demarcacions
que n’organitzen.
09:00h: Arreplegada de fallers per les comissions
femenines respectives.
10:00h: Cercaviles per les diferents demarcacions
falleres. Visita de les Falleres Majors de Dénia, Corts
d'honor, Junta Local Fallera i Regidor de Festes a les
falles guanyadores i als carrers engalanats.
14:00h: Mascletades en les demarcacions que n’or-
ganitzen.
16:45h: Concentració de totes les comissions a l’en-
trada del edifici dels Jutjats.
17:00h: Segona part de l’acte d'homenatge. Home-
natge a les falleres majors de Camp Roig, Paris Pe-
drera, Saladar, Diana, Port Rotes i Centro.
20:00h: Concert de bandes de música que aquests
dies estan a Dénia acompanyant les comissions fa-
lleres. Lloc: Carrer La Via
22:00h: Mascletada Nocturna
23:00h: Revetlles en les diferents demarcacions fa-
lleres.

DIMECRES, 19 de Març del 2014. 
DIA DE SANT JOSEP
07:00h: Despertada oficial en totes les demarca-
cions falleres.
08:00h: Despertada infantil en totes les demarca-

cions que n’organitzen.
10:00h: Cercaviles en les diferents demarcacions fa-
lleres.
11:00h: Missa en honor de Sant Josep a la Església
de l’Assumpció.
11:30h: Ofrena de flors a la MARE DE DÉU DELS DES-
EMPARATS. Itinerari: carrer del Marqués de Campo
– carrer de Diana – carrer de Magallanes – plaça del
Convent. A la comissió fallera que millor desfile s’a-
torgarà el Premi Vicent Guntiñas Cruañes. Orde de
la desfilada invers als premis de falles i de seccions.
14:30h: Mascletades i dinars de Sant Josep en les
diferents demarcacions que n’organitzen.
17:00h: Cercaviles en les diferents demarcacions fa-
lleres.
19:00h: Recepció dels nous presidents de l’exercici
2014/15. Lloc: Portals de l’Ajuntament.
20:30h: Mascletada Nocturna
CREMÀ DE LES FALLES INFANTILS
21:00h: cremÀ de la falla infantil de la Junta Local
Fallera. Falles infantils de la secció primera:
21:00h: totes les falles excepte la del primer premi.
21:30h: 1r premi de la falla infantil de la secció.
Falles infantils de la secció especial:
22:00h: totes les falles excepte la del primer premi.
22:30h: 1r premi de la falla infantil de la secció.
CREMÀ DE LES FALLES GRANS
00:00h: Cremà de la falla gran de la Junta Local Fa-
llera. Falles de la secció primera:
00:15h: Cremà de les falles guanyadores del 7é i
6é premi.
00:45h: Cremà de les falles guanyadores del 5é i 4t
premi.
01:15h: Cremà de les falles guanyadores del 3r i 2n
premi.

La Falla Oeste i la Junta Local Fallera podrà modifi-
car sense previ avis qualsevol horari o acte per im-
previstos. Per a qualsevol dubte visita la nostra
pàgina web: www.fallaoeste.com
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1947-48 –
49 Juan Bisquert
50 Juan Bisquert
51 Juan Bisquert
52 Juan Bisquert
53 Ramon Marco
54 Juan Bisquert
55 Juan Bisquert
56 Honorato Salvador
57 Honorato Salvador
58 Honorato Salvador
59 Honorato Salvador
60 –
61 Honorato Salvador
63 –
67 Ramon Marco
68 V. Ginestar
69 V. Ginestar
70 V. Ginestar
71 Ramirez-Roldan
72 Pérez Abad
73 Pérez Abad
74 Francisco Granja
75 Francisco Granja
76 Francisco Granja
77 Ramon Primo
78 Ramon Primo
79 Ramon Primo
80 Ramon Primo

Vicente Ramírez
Vicente Ramírez
–
Vicente Ramírez
Comissió
Vicente Ramírez
Vicente Ramírez
Comissió
Vicente Ramírez
–
Ramon Mari
Ramon Mari
Ramon Mari
–
Baptiste Segui
Jose Roldan
Comissió
J. Sal. Gómez
Ramon Marco
H. Sánchez
J. Sal. Gómez
Ramon Marco
Jose Carrero
Jose Carrero
Ger. Sánchez
Ger. Sánchez
Comissió
Eugenio Micó
Eugenio Micó

Paco Baldoví

Paco Baldoví
Paco Baldoví
Paco Baldoví
Paco Baldoví
Paco Baldoví
Paco Baldoví
Antonio Baez
Julio Monterrubio
H. Colomina
H. Colomina
Bernat Roman
Pascual Calleja
Pascual Calleja
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Sanchis
Sanchis
Sanchis
Sanchis
Sanchis
Sanchis
Armengol i Cimas
Sanchis
Jordi Fresquet
Fede Alonso
Sanchis
Sergio Edo
Sergio Edo
Sergio Edo
Sergio Edo
Sergio Edo
Sanchis
Sanchis

Arturo Vicens
Arturo Vicens
Arturo Vicens
Arturo Vicens
Arturo Vicens
Jose M. Mas
Jose M. Mas
Jose M. Mas
Comissió
–
Jose Roldan
Jose Roldan
Ramón Mari
Honorato Salvador
Baptiste Segui
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Ramon Primo
Sarabia
Sarabia
Antonio Grau
Jose Alf. Carrio
Jose Alf. Carrio

Antonio Grau

Ramon mari
Vicent Agulleiro
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Manuel Blanco
Vicent Piera
Luis Herrero
Luis Herrero
Luis Herrero
Pascual Calleja
Manuel Blanco
Miguel Delegid
Manuel Blanco
F. Vizcaino
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Paco Lopez
Palacio y Serra
Pere Baenas
Pere Baenas

Honorato Salvador
Honorato Salvador
Jose Roldan
Jose Roldan
Francisco Crespo
–
Honorato Salvador
Honorato Salvador
–
–
–
–
–
Jose Roldan 
–
–
Vicente Pastor
Comissió
Ramirez-roldan
Ramon Marco
Ramon Marco
Jose Roldan
–
Francisco Granja
Francisco Granja
Joaquin Ortola
–
Francisco Granja
Antonio Ramon

Antonio Ramon

Vicente Marin
Vicente Marin
Vicente Blasco
Eugenio Mico
Eugenio Mico
Vicente Dements
Antonio Sanchez
Francisco Baldovi
Vicente Femenia
Vicente Femenia
Vicente Piera
Vicente Piera
Juanjo Armengol
Ramon Espuig
Ramon Espuig
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Miquel Toledo
Miquel Toledo
Ger. Miñana
Jose Bertomeu
Miquel Toledo
A. Rosell
A. Rosell
A. Rosell
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "
J.M. " Pachi "

Ramon Marco
Ramon Marco
Ramon Marco
Ramon Marco
Comisió
Comisió
Manuel Marco
Ramon Marco
Comisió
Comisió
Comisió
Comisió
Juan Carceller
Comisió

Juan Carceller

Comisió
Eduardo Guillem
Eduardo Guillem
Eduardo Guillem
Fco. Reynau
Ramon Mari
Juan Carceller
Manolo blanco
Miguel Gonsalvez
Miguel Gonsalvez
Fco. Parra
Fco. Parra
Norberto i Serra
Norberto 
Pere Baenas
Espinosa
Pere Baenas
Pere Baenas
Vicente Piera
Vicente Piera
Manolo blanco
Manolo blanco
Manolo blanco
Joaquin rubio
Joaquin rubio
Joaquin rubio
Cebrian
A. Bernat
A. Bernat
Sanchis

Sergio Edo
Sanchis
Sanchis

–
–
–
Ger. Sánchez
Ger. Sánchez
Juan Carceller

Juan Carceller

Hernan Cortes
Grau
Eduardo Guillem
Eduardo Guillem
Grau
Grau
Edu Guillem
Edu Guillem
Antonio Grau
Alfredo Garcia
Armengol
Armengol
Pere Baenas
Pere Baenas
Pere Baenas
Pere Baenas
Pere Baenas
Enrique Burriel
Enrique Burriel
Enrique Burriel
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Jordi Fresquet
Jordi Fresquet
Jordi Fresquet
Ger. Miñana
Cheli
Cheli

H. Sánchez
H. Sánchez
Angel Martin

Angel Martin

Pascual Domínguez
Pascual Domínguez
La comissió
Tomàs González
Antonio Añon
Antonio Añon
Antonio Añon
H. Banaclocha
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Ger. Miñana
Pere Baenas
Pere Baenas
Ger. Miñana
Manolo blanco
Manolo blanco
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Palacio y Serra
Pere Baenas
Paco borja
Paco borja
Luis Herrero
Jordi Fresquet
F. Vizcaino
F. Vizcaino
J.C. Moles
Jesus Grao
Jesus Grao
Jesus Grao
Jesus Grao

Vicente Ramírez

Andreu Martorell
Andreu Martorell
Andreu Martorell
Andreu Martorell

Andreu Martorell

Comissió
Andreu Martorell
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Tot comença i tot acaba… I el nostre compte en-

rere particular esta apunt d´acabar. Quant vostès

arriben aquest escrit, possiblement, les falles del

2014, estaran apunt d’eixir al carrer o ben planta-

des en les places, per poder ser devorades pel  foc

renovador d’aquesta festa tant fantàstica.

En 10 minuts com els diem al principi, tot comen-

çarà de nou. En 10 minuts, un nou any faller més,

tornarà a nàixer, on es renovaran les il·lusions, on

tornaran a agafar vida nous projectes, nous cà-

rrecs, noves directives, i amb tots ells, nous pati-

ments, esforços, actes, festes, alegries i tot el que

comporta i el que arrastra un exercici faller.

10 minuts a segut un dels molts projectes que em

realitzat en la comissió del Oeste aquest exercici

2013-14. Un mes, d’entre els molts: festes, ca-

rrossa, presentacions, mig any, lip-dub, nomena-

ments, i  tantes i tantes activitats que hem dut a

bon port els fallers i amics de la nostra falla.

En 10 minuts, volem agrair a tots els patrocinadors

i col·laboradors, que han fet possible dur endavant

aquest llibret. En 10 minuts, ens agradaria que re-

flexionaren un poc la labor d´aquestes persones i

empreses, ja que no sols una falla es festa, també

hi ha un dur treball darrere, per que tot l´exercici es

pugi realitzar com es té pensat des de un primer

moment. I que sense aquestes col·laboracions, no

seria possible que els números del tresorer, qua-

dren quan  arribem al 19 de Març.

Marta, Leyre, Joan, David i tota la família fallera del

Districte Oeste… Prompte el vostre any es trans-

formarà en cendra. El foc com diu el nostre llibre,

acabarà en el vostre exercici, per donar pas al se-

güent. Estem segurs, de que serà un record  fan-

tàstic, i una experiència fascinant i meravellosa, la

que heu gaudit durant aquest any. Ens agradaria

que “10 Minuts”, sigui una mes, de les boniques

pagines, que han plenat el vostre inesborrable pas

per la historia de la nostra falla.

“Ara sí”, els últims segons d’aquesta xifra de

temps, esta apunt de arribar al seu fi. El temps

passa i tot continua. Esperem que tots vostès ens

guarden i ens tinguen presents. També que hagen

gaudit d’aquest llibret, i no tan sols 600 segons…

d’aquests: “10 Minuts”
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