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SALUDA  
DE LA 
PRESIDÈNCIA

Sergio Espuig
Presidència AC Falla Penya El Mocador



007 Saluda PresidènciaSergio Espuig

Acabada la pandèmia,  
que tant de mal ha causat,  
i veure que Benja deixava  
el càrrec després de quatre  
anys, ens déiem qui hauria  
de ser la futura presidència  
d’El Mocador. No ho tenia clar, 
ja que el càrrec comporta molta 
responsabilitat, treball i temps, 
però el suport incondicional  
de la meua dona i fills, fallers  
i falleres, amics i amigues,  
va ser el detonant que em  
va fer animar a afrontar el repte.
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Per aquesta raó sóc ací per a demostrar que puc portar la insígnia 
del Mocador on em demane la meua Falla. Però, si tinc  
un sentiment fort per aquesta humil i treballadora comissió,  
és per la meua sogra, Ángeles Narro i López, a casa sempre  
li deia que jo no seria mai faller, i sempre em contestava  
que estava a casa de fallers i li feia de rabiar..., que orgullosa 
que estaria, no s’ho creuria! Allà en el cel enguany també ens 
acompanyen i estan de festa.

La meua dona, Sònia, la meua “wending planer” fallera, el meu equip 
de treball, la meua comissió... No us oblidaré mai. Gràcies  
per estar sempre al meu costat!

Una especial salutació a Merche la meua fallera major,  
una gran dona, que al final em cuida ella a mi, per això desitge 
que gaudisques al màxim i mai oblides el teu regnat, ja eres 
història viva del Mocador.

Aquest any estrenem artistes i de primeríssima fila. Vull donar-los 
la benvinguda i les gràcies a Miguel H i Manolo Martín, de la falla 
infantil i gran, respectivament. 

Enguany vertebrem tot l’any en tots els nostres actes,  
amb un projecte social i cultural molt necessari i reivindicatiu,  
la visibilització de la dona i la xiqueta a la Ciència,  
i particularment a les STEM. 

Aquest 2023 celebrem la XXI Setmana Cultural, la XIV edició  
dels premis Mocador i Emili Llueca que premien el millor assaig 
sobre Falles i cultura popular valenciana publicats en un llibret 
de Falla de la Comunitat Valenciana, atorguem la XX edició  
del Premi ViP, Valors i Professionalitat, la IV Gala Solidària  
i organitzem un fum d’actes durant l’any per conèixer millor la 
Ciència, la Tecnologia, la Enginyeria i les Matemàtiques (STEM).    

I sense embullar més, us escriuré un vers de la cançó que ens 
identifica.

“A Sagunt hi ha una falla que es diu el Mocador, que en paelles 
i en llibret, m’han dit que és la millor, té dones empoderades 
i hòmens molt treballadors, i tots s’identifiquen, i tots 
s’identifiquen, per portar roig el mocador.”

Us desitge unes bones i normalitzades Falles 2023. 
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MERCEDES 
CAMARENA 
MARONDA

La Falla és un mirador
i encendre sabrà la flama
ara que li duu la fama
un excel·lent trobador.
I guapa la que millor,
dolça fallera en l’escena
mirant-la se’n va la pena,
seguint-la et puja al cel
i si la toques de mel
té la cistella plena.

Quan passes s’obrin les flors
la murtra s’escampa a terra
i a la dreta i a l’esquerra
t’obrin pas millors tresors.
I abrusits els nostres cors
homenatge et fan i ronda
romaní de la rotonda
i floresta en el nom teu
i et vol la Mare de Déu
coberta de vel i blonda.

Ja camine pel tercer
i la Falla duu un missatge,
que la vida és un viatge
a una flama i un braser.
Fer falles dona plaer
i tu, assutzena, llavor,
el pomell, rosa i color,
de la Flama l’alegria,
troba, vers i poesia
de la Falla l’esplendor.

A la Fallera Major

Josep Martínez Rondan 
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Comissió Executiva

Presidència
Sergio Espuig Pageo

Vicepresidència 1a
Pere Morte Abellán

Vicepresidència 2a
Hugo Morte Lorente

Vicepresidència 3a
Rubén Morte Lorente

Vicepresidència 4a
Benjamín Alepúz Soriano

Secretaria
Rosa Carot Sanchís

Vicesecretaria
Rosa Benet Carot

Tresoreria
Maria Gaspar Julià

Comptador
Jorge Morte Lorente

Vicecomptador
Maria Teresa Lorente Guillén

Delegació d’infantils
Maria Benet Carot

Delegació de playback
Anna Lluesma Gordo

Delegació de comparsa
Sonia Caballero Narro

Delegació de cultura
Maria Isabel Soriano Conde

Delegació de disseny gràfic
Miquel Platero Berjas

Delegació d’esports
Fco. Gabriel Giménez Verdú 

Delegació de Festejos
Noelia Torres Soriano

Delegació de loteries
Maria Jesús Casabella Almela

Delegació de falla
Estíbaliz Sáez Moreno

Delegació de cavalcada
Sílvia Caballero Potenciano

Delegació de RRPP
Mercedes Camarena Maronda

Biblliotecari-Arxiver 
Pedro Javier Morte Lorente



013 Comissió Executiva

Vocals
Carmen Cabello Márquez
Héctor Català Ramón
Eduardo Aranda Garcia
Miguel Ángel Beltran Estada
Lydia Cañada Requena
Ana Maria Català Peña
Rubén Gargallo Castillo
Ana Gomis Gaspar
Luis Jiménez Ortega
Nahia Morte Ortiz
Ana Muñoz Prats
Jorge Rios Blanco 
Baltasar Soriano Ribelles
Rosa Soto Morte
Laura Martin González
Oscar Tierno Maya 
Emilio Verdú Cuenca 
Natalia Catalá Camarena
Paola Catalá Camarena
Carla Villarroya Torres
Daniela Villarroya Torres
Alejandro Rios Soto
Marta Gracia Rios Soto
Julia  Aliaga Rothe
Quim  Aliaga Rothe
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Activitats culturals STEM

Playback FJFS setembre 2022

#NoMoreMatildas
Reivindiquem la visibilització  
de les dones a la Ciència  
amb el playback infantil.
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Visita al Museu de Ciències de València

S: Ciència
Els nostres menuts i majors  
han aprés una mica més  
sobre Ciència.
Ciència per tots i per a tots.
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Ruta guiada pel Puvitxol

S: Ciència. Sostenibilitat
Ruta guiada pel Puvitxol. 
Plantació d´arbres.
Eduquem a xiquets i xiquetes 
cap un món més sostenible.
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Visitem el castell de Sagunt i Taller de Tangram

T&E: Tecnologia i Enginyeria
Visitem el castell de Sagunt 
buscant els vestigis  
de l´enginyeria romana.

M: Matemàtiques
Juguem a Tangram.
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PREMI  
VIP 2023

El premi VIP naix  
amb l’objectiu  
de visibilitzar persones  
o entitats que trasmeten  
valors per construir una 
societat més igualitària, 
inclusiva, sostenible  
i col·laborativa, 
que junt a la seua 
professionalitat 
destaquen per la seua 
dedicació.

Unitat d’Igualtat  
de la Universitat  
de València
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Visibilitzar enguany a la Unitat d’Igualtat de la Universitat  
de València és un orgull per a esta Associació, ja que té  
com a objectiu fer efectiu el dret d’igualtat de tracte  
i d’oportunitats entre dones i homes. Esta Unitat realitza 
accions que s’acullen de manera molt positiva, vetlant  
per la conciliació i actuant contra la violència masclista.  
A més realitza estudis de transversalitat de la perspectiva  
de gènere en l’ensenyament i la investigació universitari,  
on entra l’àmbit STEM ja que es detecten grans desigualtats  
en estes disciplines.

La Unitat compta amb L’OBSERVATORI D’IGUALTAT una eina clau  
per a visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit 
universitari a partir d’estudis i informes. L’Observatori UV 
compta amb una àmplia trajectòria en el mesurament  
de les bretxes de gènere existents dins de la Universitat.  
Es ve impulsant la construcció d’indicadors sensibles al gènere, 
que obliguen a desagregar tota la informació estadística  
amb la qual compta la universitat en funció de la variable 
sexe, de manera que puguem mesurar les desigualtats entre 
dones i homes. Així, s’actualitza periòdicament un Diagnòstic 
de la situació dels tres col·lectius que componen la comunitat 
universitària des de la perspectiva de gènere: Personal 
d’Administració i Serveis, i Personal Docent Investigador,  
i Estudiantat.

Aquest treball té com a finalitat denunciar tant la segregació 
vertical com horitzontal que sofreixen les dones en una 
institució aparentment lliure de desigualtats, com és la 
universitària. Les dades reflecteixen les dificultats d’ascens  
en la carrera professional, tant de les dones PAS com  
les PDI (segregació vertical). Així mateix, l’accés de les dones  
a les àrees de coneixement de major prestigi social, com 
són les àrees cientificotècniques, també està molt esbiaixat 
(segregació horitzontal, en aquest cas de les professores). 
També en el col·lectiu d’estudiants s’observa que l’elecció  
de carrera i les trajectòries acadèmiques estan condicionades 
en funció de la variable sexe.

També, la Universitat, preocupada per la pèrdua del talent  
científic de les dones i per la persistent bretxa de gènere,  
està desenvolupant un projecte innovador Girls4STEM.

Girls4STEM és un projecte dirigit al foment de les vocacions 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
molt especialment entre les noies, a través de l’organització 
d’activitats de divulgació. L’esperit del projecte és participatiu 
i inclusiu, per això, el primer gran valor del projecte és l’alumnat 
preuniversitari: primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Des de l’Associació Cultural Falla Penya el Mocador, considerem 
molt necessari visibilitzar el treball que es fa des d’aquesta 
Unitat d’Igualtat, atorgant-li el Premi VIP 2023 pels valors  
i la professionalitat que es transmet des d’aquesta part  
de la Universitat desconeguda per moltes persones.
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PREMIS 
MOCADOR I 
EMILI LLUECA
2022L’associació cultural 

falla El Mocador  
i la Federació dels Premis 
de les Lletres Falleres  
ha donat a conèixer el 
nom dels finalistes 2022 
als premis Mocador i 
Emili Llueca, que premien 
respectivament el millor 
assaig publicat a un 
llibret de la Comunitat 
Valenciana i a un llibret 
de la comarca del camp 
de Morvedre.
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Els treballs nominats al premi MOCADOR són:
–“Càrrecs carregats de gènere”, de Josep Nos Garcia  

per a la falla Barri de la Mercé de Borriana
-“Falla municipal: instrument al servei del govern  

o de la innovació?”,  d’Aitor Sánchez Collado per a la falla  
Poble Nou de Torrent.

–“Novetats, estètiques i creativitat per a fugir de la monotonia 
dels cadafals fallers”, de Rafa Tortosa Garcia per a la falla Abu 
Masaifa de Xàtiva.

–“Història de la crida a Torrent”, d’ Inés Ibáñez per a la falla 
Escultor Vicent Pallardo-Parc Central de Torrent

–“Eduard Buïl: els filtres d’una vida”, de  Miguel A. Gascón Rocha 
per a la falla Port de Silla.

 L’assaig guanyador del PREMI MOCADOR 2022, es: 
–“Novetats, estètiques i creativitat per a fugir de la monotonia 

dels cadafals fallers”, de Rafa Tortosa Garcia per a la falla Abu 
Masaifa de Xàtiva.

D’altra banda, els finalistes al premi EMILI LLUECA són:
“De sainets i Pepe Alba”, d’Albert Llueca per a la falla La Marina  

de Sagunt.
-“Tradicions estimades: les albades”, d’Eva Maria Marco  

per a la falla Santa Anna de Sagunt.
-“L’ofici de la música en la festa de les Falles”, d’Eduard Caballer 

per a la falla Doctor Palos i Adjacents de Sagunt.

 L’assaig guanyador del PREMI EMILI LLUECA 2022 és: 
“L’ofici de la música en la festa de les Falles”, d’Eduard Caballer 
per a la falla Doctor Palos i Adjacents de Sagunt.

El jurat dels premis Mocador i Emili Llueca 2022 ha estat  
conformat per Javi Mozas, Premi Mocador 2011, membre  
de la delegació d’Arxiu-Biblioteca-Publicacions de JCF  
i membre de l’ADEF; Mar Llueca, membre de l’Arxiu Camp  
de Morvedre ; Antoni Espinosa, filòleg i vicepresident del Centre 
d’Estudis del Camp de Morvedre; Anna Lluesma, professora IES 
Clot del Moro de Sagunt i component de l’AC Falla el Mocador;  
i Juanjo Medina, Premi Mocador 2012 i 2017. 

Aquest any 2022 han participat un total de 37 comissions d’onze 
poblacions diferents, que han presentat un total de 53 treballs 
a concurs. Els guanyadors es donaran a conèixer en la festa  
de les Lletres Falleres, i el premi és de 300 euros en el cas  
del Mocador: (150 per a l’autor/autora de l’assaig i 150  
per a la comissió que el publica al seu llibret) i 200  
per a l’Emili Llueca (100 per a l’autor/autora de l’assaig  
i 100 per a la comissió que el publica al seu llibret).
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Fallers d’Honor

Vicent Vayà Plà
Héctor Alepuz i Cristina Martí
Jesús Pimpollo i Lola Soler
Giordano Galcerá i Maria Teresa Comenche
Antoni Espinosa Pallarès
Marcelino Martínez Picó
Quartet de Corda  “A tota corda”
Germans Caballer i Amics
AC L’Arxiu Camp de Morvedre
Yogur de Fresa
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Ana Estada Centro de Belleza
Carrer del Rosari, 14 | Sagunt | 625 197 701

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

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

Copy Puzol
Av. Hostalets, 92 | Puçol
961 464 628 | 644 674 328

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

Forn de L’Olleria
C/ Maestro Palanca, 14 | Sagunt | 962 660 856
C/ Emilio Llopis, 17  |Sagunt | 962 650 954
C/ Camí Real, 124 | Sagunt

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

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

Sal i Sucre , Forn pastisseria
Carrer Altamira 3 | 1 Puçol | 626 225 002

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

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