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El llibre ha participat en la convocatòria 
dels premis de la Generalitat per a la 
promoció de l’ús del valencià de l’any 2022.
 
La nostra llengua ha estat revisada  
i estimada pel Gabinet de Promoció  
del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt.  
@avivasagunt (AVIVA Sagunt).
 
L’AC Falla Penya El Mocador és orgullós 
membre fundador de la Federació  
de les Lletres Falleres i la Federació I+E, 
Innovadores i Experimentals.





Salutació de la presidència
Benjamín Alepuz Soriano

Unió, esperança, responsabilitat  
i il·lusió. La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19, dos anys després, 
continua provocant situacions 
d’incertesa en tots els àmbits  
de la societat en general,  
i en les Falles en particular,  
però en el Mocador la resiliència  
forma part del nostre ADN. 



Tinc el plaer de presidir una comissió 
amb la capacitat per a adaptar-
se a situacions adverses amb 
resultats positius per a construir, 
amb un somriure, un futur millor 
per a les Falles. Un repte que ens 
ha fet persones més solidàries, 
més responsables, més unides  
i més valentes. 

Enguany, li dediquem el llibret  
al disseny. Per tots i totes 
és sabut que el disseny és 
bàsic per crear una imatge 
coherent, que cride l’atenció, 
que siga recordada i que genere 
confiança. Vos convide a gaudir 
de cada pàgina d’este llibret 
realitzat amb una metodologia 
que aporta valor i qualitat.  
Un treball exigent que,  
com cada any, segueix  
les directrius i l’estratègia  
de la marca Mocador. 



Enhorabona, València, per ser  
la capital mundial  
del disseny 2022.  
Una efemèride inoblidable. 

A totes les persones que des del 
cel fan falla, fan llibret i fan 
Mocador, gràcies per la vostra 
ajuda. Per vosaltres seguim  
i seguirem. Júlia, sempre estaràs 
al nostre cor.

Desitjem a Sílvia, la nostra fallera 
major, un any ple de moments 
inoblidables. Gaudeix cada 
instant i el recordaràs  
per a sempre al costat de la teua 
comissió, que t’estima moltíssim. 

Valents i valentes de la comissió  
del Mocador. Avant. Sempre  
amb un somriure a assumir  
repte a repte. Seguim! 





A la fallera major
Silvia Caballero Potenciano
per Antoni de la Asunción

Ja ha arribat el moment,
el somni del teu cor
de ser fallera major
hui es fa present.
Ho somiaves profundament
i allò tan desitjat,
allò tan anhelat,
s’ha complit ací 
i el somni finalment hui
s’ha pogut fer realitat.

Hui ja eres regina
i et feia gran il·lusió,
el que per a tu suposa açò
veient-te només s’endevina.
La gent ni s’ho imagina.
Però jo de veres ho sé,
ho sé i a més molt bé.
Des de menudeta et conec jo
i que per les falles sents passió
ho sé molt bé també.





En tot volies participar,
a tot et vas apuntar:
teatre, playbacks i balls,
et clavaves en tots els alls,
a res volies faltar.

Recorde aquella xiqueta
de somriure permanent
que venia puntualment
i com si fora cosa feta,
una mà a cada baqueta
i el tabalet a tocar.
Impossible és d’oblidar,
i de cor jo hui t’ho dic,
que entre repic i repic 
temps difícils d’igualar.

Tu i la teua germana
formeu ja part de la història,
muntareu, si faig memòria,
un equip amb molta gana
de pilota valenciana
que el primer femení va ser.
Molt de nivell no va haver!
Quan la pilota botava
Silvia més bé s’apartava
perquè mal no es volia fer.

I el temps passà i passà
i Silvia cresqué i cresqué
i la cosa canvià també.
L’amor a la porta cridà
i amb Miguel Ángel ella es casà.
I ja sabeu com són les coses,
de la parella nasqueren dos roses,
les més boniques del món.
Aitana i Candela són
dos xiquetes ben precioses.

Abans de nàixer ja vas voler
exercir de bona fallera
perquè la teua Ofrena primera
dins de ta mare la vas fer.
A la sang dus el món faller.
De sis mesos embarassada,
dona igual que estiguera cansada,
a l’ofrena et va portar.
Jo crec que això et va marcar
i a les falles et deixà vinculada.

Gran família fallera
sempre tu has tingut.
Jose i Amparo han sabut
inculcar-te i de quina manera
una passió ben sincera
per la festa valenciana,
que amb Cristina, la teua germana,
allà on heu estat
sempre heu demostrat
estimar-la com Déu mana.

La primera comissió
de la que vas ser fallera
humil i menuda era.
Al Carme va ser això
i tingueres vinculació
fins que a Torrefiel
te’n vas anar
i allí et vas apuntar,
així com qui no vol,
a la falla del Cudol
on tu i jo ens vam trobar.

Falla ben diferent,
de les més grans de València,
a la ciutat gran referència.
Falla gran, amb molta gent,
impossible allí l’avorriment.



És difícil d’explicar,
és un acte d’emoció,
de llàgrimes, de passió.
Que arribe desitjant estàs,
especialment enguany la viuràs
amb tota la comissió.

Hui és dia per recordar,
dia gran i molt especial.
Dir-ho ben fort ací cal.
Amb tu ací no puc estar
però la meua veu no podia faltar.
Per a mi és un plaer
i un orgull d’amic faller.
Però si açò hui ha passat
és perquè ta mare ha menejat
terra i cel per poder-ho fer.

Vos faig una confessió:
fallers, falleres, amics,
a tots vosaltres, xiques, xics,
Silvia té, ho sé jo,
una gran preocupació.
Una només, però important.
Des del primer dia sempre intentant
no defraudar a ningú
i que penseu tots i cadascú
que és digna representant.

I no defrauda i és evident,
ho sap tota la gent.
Gran parella amb Benja fa
que de tot pendent sempre està
i és un gran president.

Amics del Mocador,
orgullosos podeu estar
i fort ho podeu cridar:
Silvia és un tresor.
Com ella no heu de trobar
una altra fallera major.

Ni tu imaginaves açò,
que traslladant-te a Sagunt
es compliria damunt
la teua major il·lusió.
Ací has tingut l’ocasió
de trobar una altra família fallera
que de forma molt sincera
sempre duràs al teu cor.
És la Falla El Mocador
que acollí la família sencera.

Ací has tornat a sentir de debò
això que sent un faller.
Explicar-ho impossible va a ser,
és sentiment, és passió,
és estima, és diversió.
Només els fallers ho saben,
és això que només ens trobem
quan baixem a la nostra falla,
amb la gent gran i amb la xicalla
i en cap altre lloc trobarem.

Com en tu sol ser normal,
ràpidament t’has implicat
i a tot t’has apuntat.
Qualsevol cosa et val,
participar en tot sempre cal.
Dona igual si és sopar o és dinar,
o si és treballar o netejar...
Si cal allí estàs tu,
vius la festa com ningú
i és digne de ressenyar.

Però si un acte has de triar
crec que dubte no hi haurà,
l’Ofrena per a tu sempre serà
especial per destacar.
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Premi ViP
Valors i Professionalitat 

World Design Capital Valencia 2022 

Valors com els nous dissenys,  
la innovació, la sostenibilitat,  
la creativitat en tots els àmbits,  
les sinergies derivades que aportarà 
World Design Capital Valencia 2022  
i la professionalitat del conjunt  
de persones al voltant del disseny,  
ha estat valorat per adjudicar  
el Premi.



Xavi Calvo, director general de World 
Design Capital Valencia 2022, 
ens apunta: «En nom de València 
Capital Mundial del Disseny 
2022, de tot l’equip  
i de l’Associació València Capital 
del Disseny, volem compartir  
la nostra alegria i l’agraïment  
pel Premi. És un honor rebre 
aquest reconeixement del món 
faller on tractem d’apropar  
les distintes mirades entre  
la tradició, la festa i el disseny,  
en un diàleg molt profitós  
on podem incloure qüestions 
com la sostenibilitat, les arrels, 
l’artesania i la nova mirada  
dels professionals del disseny  
a unes festes tan nostres».



Al llarg de les díhuit edicions  
han estat premiats músics, 
periodistes, fallers, esportistes, 
organitzacions culturals  
i socials que han destacat  
pels seus valors humans  
i la professionalitat a la seua 
dedicació. Segons declaracions 
d’Hugo Morte, membre de 
l’equip de coordinació de les 
activitats socials i culturals  
de la Falla El Mocador:  
«Pensem que aquest tipus  
de reconeixements  visibilitzen 
persones o entitats que,  
amb la seua professionalitat, 
construïxen una societat més 
igualitària, sostenible, inclusiva, 
solidària i col·laborativa, valors 
molt necessaris al s. XXI.» 



Visibilitzar enguany la World Design 
Capital Valencia 2022 és un 
orgull per a esta Associació, 
ja que és la primera ciutat 
espanyola en obtenir esta 
distinció. 



La divulgació del disseny en el seu 
programa d’activitats, així com 
la seua forma de viure lligada  
al Mediterrani i la maduresa  
del disseny valencià, són fets 
claus que han portat a designar 
la ciutat de València com la 
Capital Mundial del Disseny. 



A més del guardó Valors  
i Professionalitat, concedit  
per l’Associació Cultural Falla  
el Mocador, realment,  
la capitalitat de València  
per a 2022 és un premi  
a la consolidació del sector 
del disseny en la Comunitat 
Valenciana que tant ha 
evolucionat en les últimes 
dècades. 

El disseny és part de València. 
Gaudim la ciutat.
Gaudim el disseny. 
Gaudim València. 



Agropal S.L.
José Antonio Peruga Vinyals | C/ Puçol, 29 | Sagunt | 962 662 158

A cualquier otra parte
Especialistes en café italià i en gin tonics | Cronista Chabret, 17b. | Sagunt

Carnes selectas Pascual
C/ Benavites 2 (esquina Doctor Palos) | Sagunt | 962 661 401

Estación de Servicio Sendra Solbes
24 hores | Avda. País Valencià, 27 | Sagunt | 962 660 026

Farmacia Gimeno
Av. Doctor Palos, 8 | Sagunt | 962 661 978

General Óptica
Ldo. Juan M. Calvet | Avda. Doctor Palos, 3 | Sagunt | 962 663 359

Kiosco Chaplin G
Plaça Cronista Chabret, 8 baix / 620 709 122

Le Máscare
Alquiler y venta de disfraces. Bordados y serigrafías de todo tipo
C/Mestre Canós, 7 bajo | Paterna | 669 477 135



MC Sport Club
El teu gimnàs a Sagunt | Plaça Antiga Moreria, 2 bj. | Sagunt
617 129 819 | 961 014 150

Óptica Ribelles
C/ Huertos, 25 | Sagunt | 962 661 212

Pinturas Samper
Plaça 1 de Maig, 2 Baix | Port de Sagunt  | 962 68 05 72

Raco de l’Horta
C/ Puzol, 13 | Sagunt | 962 664 744 | 962 664 622

Rasos
Tendals, teixits, retalls i teles de disfresses | Maype Hogar
Cortines, decoració, tallers propis
C/ Pablo Iglesias, 23 | Port de Sagunt | 962 679 775

Serranosa
Fusta i creativitat | C/ Puzol, 4-6 | Sagunt | 962 665 513
www.serranosa.com | info@serranosa.com

Xocant
Pl. del Cronista Chabret, 26 | Sagunt | 962 662 414

Yogur de Fresa
info@yogurdefresa.com | yogurdefresa.com










































