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Saluda
 Alcalde de Llíria 

Veïns i veïnes de Llíria,

Ja  estem en Falles! 

La festa valenciana torna, de nou, als nostres carrers. Tot està a punt per a celebrar aquestes jornades 
festives que emanen de les tradicions més arrelades i estimades del poble valencià. 

LlíriaLlíria també és partícip d'elles, amb les sis comissions de la localitat que converteixen aquests dies en 
una explosió de goig. Al llarg dels últims quaranta anys, aquest sentiment ha anat creixent, a poc a 
poc, a la nostra ciutat, fins a configurar-se com un element indispensable de la nostra agenda que 
aglutina a un important nombre de veïns i veïnes.

Sou els fallers i falleres els que feu possible que cada any torne la màgia d'aquestes festes, adornades 
per l'art efímer i la gràcia dels seus monuments, el so de la música, l'olor de la pólvora, el color de les 
flors o la bellesa de la indumentària tradicional valenciana. 

AquestaAquesta inestimable tasca, que mereix tot el nostre reconeixement, la desenvolupeu amb gran passió, 
perquè les Falles formen part dels vostres cors. L'any passat, el de retrobament, ja vau demostrar que 
ni les restriccions encara presents per la pandèmia ni la pluja que ens va acompanyar durant tota la 
setmana, vos va poder llevar la il·lusió. 

Ara arriba el moment de tornar a gaudir de la vostra festa, la de tots els valencians i valencianes que 
proclamen el seu orgull per aquests costums tan nostres. 

II ho fareu al costat de les que seran les màximes representants de les Falles de Llíria en aquest 
exercici, Esperanza Rubio Gregorio i Andrea Peris Expósito. Moltes felicitats a les dos per aquest 
somni que esteu complint, i espere que guardeu per sempre un gran record d'ell. 

Finalment, convide a tota la ciutadania a sumar-se a la festa i contemplar de prop tot allò que ens 
ofereix. Que les Falles de 2023 siguen el gran espai de trobada del poble de Llíria per a impregnar-se 
del seu esperit vitalista, compartit des de la inclusió, el respecte i la germanor. 

Joanma Miguel León
Alcalde de Llíria



Saluda
 Regidor de Festes 

Arriben les festes falleres i Llíria es prepara impacient per a celebrar, per fi, un cicle faller complet amb 
normalitat, de nou.

Per a mi és un any especialment emocionant, ja que vaig a tindre l’enorme honor de viure-les com a 
regidor de Festes i poder compartir amb tots els fallers i falleres de les nostres comissions la immensa 
alegria de les Falles. I és que no hi ha festa que exalte millor les virtuts del nostre poble. L’art, en totes 
les seues disciplines, la diversió, la germanor i l’esforç són els valors que els valencians i les 
valencianes mostrem al món sencer en aquestes celebracions.

DesDes de l’Ajuntament de Llíria brindem tot el nostre suport i ens posem al servei de qui són els 
vertaders protagonistes de la festa: els fallers i les falleres de les sis comissions, amb la inestimable 
organització de la Junta Local Fallera de Llíria.

PerPer a mi les falles d’enguany van a ser distintes, és cert, però van a ser especialment emocionants 
per a Esperanza Rubio i Andrea Peris, les nostres falleres majors i les màximes representants de la 
festa de Llíria. Vos desitge, de tot cor, que visqueu amb intensitat i especial alegria aquests dies i que 
guardeu cada instant de les festes de 2023 al vostre cor, en la vostra memòria. Un any irrepetible, ple 
de moments de felicitat compartits amb tots els que vos estimen: la vostra família i amistats, la vostra 
família fallera de la comissió, i tots els veïns i veïnes de Llíria que desitgen gaudir dels actes fallers, 
del color, la música i la festa.

AA tots els fallers i falleres vos desitge unes grandíssimes festes falleres per a gaudir de l’esperit de 
germanor, de les celebracions als casals i dels actes més emotius com l’ofrena, la plantà o la cremà.

I a tot el poble de Llíria vos anime que participeu, també, d'aquestes festes, del seu color i caliu, i de 
l’emoció de cadascun dels seus actes.

Paco Gorrea Bañuls
Regidor de Festes



Fundada el 2008

Ara és el moment de gaudir de les nostres famílies falleres, de les abraçades, dels besos, de les emocions, de la felicitat, 
de les celebracions, de les emocions, dels menjars, d'eixes festes en les nostres carpes, de la nostra ofrena, dels nostres 
monuments i del cicle del foc.

EnEn l'actualitat, a Llíria tenim sis comissions, on cada dia, hi ha més fallers: Colón-San Vicente de Paúl, Pla de l’Arc, Plaça 
Major, Alpelic, Avinguda dels Furs i Plaça de Pedralba. Vull felicitar els seus presidents: Manolo, Jorge, José María, 
Enrique, Juanjo i Juan, per continuar treballant i donant la cara perquè la nostra festa continue creixent a la nostra localitat. 
Però ells, no estan sols en el seu treball, compten amb les seues juntes directives, que sempre, de manera silenciosa i 
desinteressada, treballen pel bé de tots els membres de la comissió. Vull agrair a tots el treball, la il·lusió i la passió per la 
nostranostra festa fallera. Ells estan sempre en la rebotiga, però són la màquina d'eines que aconsegueix que les comissions 
falleres seguisquen avant.

Vull convidar a totes les veïnes i veïns de Llíria, al fet que gaudisquen amb nosaltres de la nostra festa, que visiten els 
nostres monuments, que vinguen a les nostres carpes, que gaudisquen de les nostres cercaviles i ofrenes. Les falles són 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat, són lliures i obertes al fet que tothom les gaudisca. Esperem vore-vos en tots els 
actes organitzats, tant per la Junta Local com per les comissions falleres.

Igualment, vull felicitar totes delegades i delegats de Junta Local, on tenim moltes cares noves enguany, pel seu treball 
desinteressat i, a vegades, molt complicat, per treballar per i per a totes les falles de la nostra localitat.

PerPer descomptat, a la nostra fallera major infantil, Andrea Peris, i la nostra fallera major, Esperanza Rubio, que estan 
gaudint tots i cadascun dels actes ja celebrats, sempre amb alegria i disposades a acudir. Ara com ara heu gaudit molt, 
però ara comença allò bo, comença el vostre regnat, on els actes i les emocions no pararan fins al dia 19 de març. La 
Junta Local està ací per a ajudar-vos en tot el que necessiteu i fer que este siga el vostre any i el nostre objectiu que siguen 
les millors falles de la vostra vida. Només els puc donar un consell: ”Gaudiu, gaudiu, gaudiu i gaudiu”. 

LesLes vostres corts són les vostres companyes d'aventures, que vos acompanyaran amb devoció i amor. Les components 
de la cort d'honor de la fallera major infantil són Dayana, Carolina i Jéssica, i la cort d'honor de la fallera major són Marian, 
María i Silvia.

En este saluda, no podia faltar l'agraïment a la corporació municipal, sobretot, a l'alcalde Joanma Miquel i al regidor de 
Festes Paco Gorrea. Sense la vostra ajuda i implicació, hauria sigut impossible fer una programació d'actes com la que 
s'ha preparat enguany.

Per a concloure: Visquen les Falles de Llíria!!! Visca Llíria!!! Visca València!!!

Martín Martínez
President JLF

Estimats veïns i veïnes de Llíria,

Enguany arriben les falles de la normalitat, sense cap tipus de restricció i 
mascareta, on cada fallera i cada faller gaudiran de la seua festa amb total llibertat 
i tranquil·litat, després d'unes falles “especials”, com van ser les de l'any 2022.

Saluda President 

Junta Local Fallera



Fallera Major de Llíria 
i Cort d’Honor 2023

FM Esperanza Rubio Gregorio  

María Herrero OliverMarian Bautista Espinosa  Silvia Domingo Bargues



Fallera Major Infantil de Llíria 
i Cort d’Honor 2023

Dayana Martínez MartínezJéssica Félix MonteroCarolina Olmos Zaragozá

FMI Andrea Peris Expósito





Fundada el 1981

Falla Plaça de Pedralba 

FM Conchi Máñez Enguídanos FMI Nora Rodilla Gil

Pres. Juan A. Durá Alonso  Pres Inf. Cristian Morales Torres 

Falla Gran: 
D’Orient a Ponent...costums molt diferents

Falla Infantil: 
Al so dels instruments

Artista Faller: José Bartolomé Navarro Artista Faller: La Comissió



Falla Avinguda dels Furs i voltants

Fundada el 1997

FM Mª Dolores Romero Calvet 

Pres. Juan José Peris Darocha  Pres Inf. Vicent Roig Romero 

Falla Gran: 
Històries amb cerveses

Falla Infantil: 
Festa amb ritme

Artista Faller: Enric Andrès

FMI Ariadna Santos Álvarez

Artista Faller: Enric Andrès



Fundada el 2007

Falla Alpelic i adjacents 

FM Andrea Alonso Quintana FMI Aicha Ferrer Amador

Pres. Enrique Pajares Bernal  Pres Inf. Juan Alonso Quintana

Falla Gran: 
Verge

Falla Infantil: 
L’estoreta

Artista Faller: David Martínez Artista Faller: David Martínez



Falla Plaça Major i voltants 

Fundada el 2008

FM María Ángeles Gorgues Barona FMI Marta Montañés Checa

Pres. José María Manzanares del Moral Pres Inf. Álvaro Manzanares Poveda

Falla Gran: 
El palleter

Falla Infantil: 
Personatges de la mar

Artista Faller: Francisco Vizcaíno Artista Faller: Francisco Vizcaíno



Falla Pla de l’Arc 

Fundada el 2013

FM Beatriz Fos Revidiego FMI Vega Castillo Medina

Pres. Jorge Castillo Montes Pres Inf. Gabriel Bohigues Estrada

Falla Gran: 
Viatgers pel món

Falla Infantil: 
Deixa volar la teua imaginació

Artista Faller: Carlos Ramón Artista Faller: Carlos Ramón 



Falla Colón-San Vicente de Paúl 

Fundada el 2019

FM Natalia Giménez García FMI Aránzazu Arastey Escrig

Pres. Manuel Herrero Sancho   

Falla Gran: 
La xinesa bona

Falla Infantil: 
El mar

Artista Faller: Carlos Sevilla Artista Faller: Carlos Sevilla




