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Un any més, la REVISTA D’ESTUDIS 
FALLERS dedica les planes del seu 
dossier a arreplegar algunes de les 

intervencions que tingueren lloc en les III 
Converses Les Falles, a la Nau, activitat que 
convoquen el Fòrum de Debats de la Universitat 
de València, la Junta Central Fallera i el Gremi 
Artesà d’Artistes Fallers, amb la coordinació 

de l’Associació 
d’Estudis Fallers. Per 
a l’edició del 2007 
es va proposar com 
a tema de discussió 
el de La sostenibilitat 
de les Falles, un dels 
principals reptes que 
se li plantegen a les 
Falles en el futur més 
immediat i que en els 
últims anys ha cobrat 
actualitat fruit de 
les transformacions 
experimentades per la 
festa i la societat que 
la celebra. 

Es tracta aquest d’un 
debat sobre temes 
que responen a una 
preocupació que 

s’estén de manera transversal entre tots els 
ciutadans, siguen fallers o no, més enllà de 
la seua adscripció ideològica. Per això, es va 
donar veu als sectors vinculats directament a 
la festa (Junta Central Fallera, artistes fallers, 
comissions i associacions falleres), com també 
a uns altres representants de la societat civil 

que hi tenen relació (associacions ciutadanes, 
col·lectius professionals, universitats, mitjans 
de comunicació i experts). 

Així, en la primera conversa, s’abordà la 
sostenibilitat ambiental de les Falles, un tema 
que demana un tractament responsable i 
rigorós, i on s’inclouen els possibles efectes 
contaminants en l’atmosfera causats amb la 
cremà, però també la necessitat d’abordar 
el tractament dels residus, la racionalització 
del consum energètic o la contaminació 
acústica generada per la festa. Amb este 
objectiu, hi prenegueren part Joan Francesc 
Álvarez (químic), Víctor Belloch (biòleg i tècnic 
en educació ambiental), Amando García 
(catedràtic de física aplicada de la Universitat 
de València i vicepresident de la Societat 
Espanyola d’Acústica), Alejandro Santaeulalia 
(artista faller) i Emilio Tamarit (president de la 
Falla Lepant-Guillem de Castro).

La segona conversa es dedicà a la sostenibilitat 
social de les Falles, un debat necessari arran 
de les polèmiques derivades de l’ocupació del 
carrer i dels espais públics per part de la festa, 
que forçosament ha de tindre en compte 
les noves formes de socialització i el canvi 
en les relacions amb el veïnat. Per parlar-ne, 
s’aplegaren al voltant de la taula Antonio Pla 
(vicepresident de la Federació d’Associacions 
de Veïns de València), Daniel Buj (president 
de la Interagrupació de Falles), Josep Boix 
(vicepresident quart de la Junta Central 
Fallera, responsable de l’àrea de Participació 
Ciutadana i Festiva) i Francisco Pérez Puche 
(periodista).

Dossier
La Sostenibilitat de les Falles

El somni 
verd, Miquel 

Santaeulàlia, Na 
Jordana, 1992
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Les intervencions recollides en este dossier 
ens permeten fer una primera aproximació 
des de diferentes punts de vista a una qüestió 
complexa, que demana, recollint l’esperit de les 
converses, articular mecanismes permanents 
de diàleg, negociació i col·laboració, amb 
l’objectiu últim d’aconseguir entre tots un 
model de festa més integrador, participatiu i 
sostenible.

Il·lustra aquest dossier una selecció d’esbossos 
de falles que tenen com a motiu principal la 
reflexió sobre la natura, el medi ambient o la 
sostenibilitat, un tema del qual els cadafals 
comencen a fer-se ressò a partir dels anys 
setanta. Els esbossos procedeixen dels arxius 
de la Junta Central Fallera i de Josep Manuel 
Alares, als quals agraïm les facilitats oferides 
per a reproduir-los.

Les activitats que ha desenvolupat l’home 
des de temps immemorial sempre han 
tingut algun tipus d’impacte sobre 

l’entorn que l’envoltava. Inicialment, l’impacte 
sobre les espècies vegetals i animals o sobre 
el paisatge amb l’ús del foc serien alguns 
dels primers efectes d’aquestes activitats. 
Però al llarg de la història i al mateix temps 
que les activitats humanes s’anaven fent cada 
volta més complexes (agricultura, ramaderia, 
transport, producció ceràmica, metal·lúrgia, 
construcció i arquitectura, indústria, etcètera) 
els impactes sobre el medi també es van fer 
més complexos i, a més, augmentaren en 
quantitat i intensitat.

Al llarg de la major part de la història, el medi 
natural ha tingut la capacitat suficient per a 
absorbir els impactes als quals era sotmés per 
les activitats humanes, sense que aparegueren 
grans desequilibris. Però actualment eixa 
capacitat ha sigut sobrepassada i han aparegut 
els importants problemes ambientals que hui 
dia coneixem.

Aquests problemes són el resultat de moltes 
dècades d’abusos i descontrol, i ja fa també 
moltes dècades que començaren a donar els 
primers senyals d’existència. Però no va ser fins 
als anys seixanta i setanta quan començaren 
a escoltar-se les primeres veus advertint-nos 
d’aquests problemes, i fins als huitanta no 
tingueren un ressò de certa entitat al nostre 
país. Des d’aquests anys, l’interés general i la 
preocupació pels temes ambientals han anat 
creixent, però també, i en molts casos d’una 
manera exponencial, els problemes ambientals 
que ens afectaven.

Víctor Benlloch Tamborero
Biòleg i tècnic en educació ambiental

Falles i sostenibilitat
ambiental

Natura morta, 
Alfredo Ruiz, Plaça 

del Pilar, 1982
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premissa, qualsevol actuació que es tracte 
de fer en i durant les Falles s’ha de basar en 
aquest coneixement del cas, de les seues 
interaccions, dels seus efectes i de les seues 
característiques. Per tant, el primer pas per 
a tractar de tenir unes Falles més sostenibles 
i, paral·lelament, també una societat més 
sostenible, és conéixer el moment en el qual 
estem, conéixer quins impactes ambientals 
produeix la festa, quines dimensions tenen, 
com afecten aquests impactes i, a partir d’ací, 
establir què podem fer per a canviar aquesta 
situació.

El primer pas és establir un estudi en 
profunditat, científic i acurat de tots els 
aspectes ambientals que es veuen afectats per 
totes les activitats de la festa, però no limitant-
se a la setmana fallera, que és el moment que 
atrau l’atenció, sinó considerant tota l’activitat 
que es desenvolupa al llarg de l’any, als 
casals, en els actes (com ara presentacions), 
a les instal·lacions de la Junta Central Fallera, 
etcètera, ja que també constitueixen la festa i 
també tenen implicacions ambientals.

S’hauria de fer una auditoria ambiental de tota 
la festa i conéixer eixos aspectes i impactes 
ambientals implicats. Intuïtivament, molts 
d’aquests els podríem establir sense moltes 
complicacions, com per exemple:

Producció de residus (RSU i altres).•	
Consum energètic (electricitat i altres).•	
Consum d’aigua.•	
Consum de matèries primeres i •	
elaborades (paper, plàstics, etcètera).
Contaminació acústica.•	
Emissions a l’atmosfera (directes i •	
indirectes).
Implicacions de la festa a nivell mèdic.•	
Destrucció de patrimoni urbà.•	
Informació i conscienciació dels fallers i •	
ciutadans.

Tots són clarament negatius per al medi 
ambient, excepte l’últim, que pot servir de 
punt d’inici per a tractar d’anar modificant-ne 
els altres.

Es tracta de problemes que, com ja hem 
dit, són el resultat de les activitats humanes. 
La contaminació de les aigües, del sòl o 
de l’atmosfera, la creixent producció de 
residus, el sobreús del territori, la pèrdua de 
biodiversitat (espècies i ecosistemes), l’ús poc 
eficient dels recursos naturals, la reducció de 
la qualitat de vida dels ciutadans, etcètera, són 
el resultat de l’actual societat de consum. Una 
societat basada en un ús ràpid, poc eficient 
i balafiador dels recursos, i que produeix 
una ingent quantitat de residus de tot tipus 
(líquids, sòlids, gasosos, orgànics, etcètera), 
que freqüentment tornen al medi natural de 
manera descontrolada i incrementant els 
efectes nocius.

La immensa majoria de les activitats humanes 
integrades en aquesta societat de consum 
presenten aquest esquema de producció, 
ús i rebuig: indústria, agricultura, consum 
domèstic, oci, etcètera.

La festa de les Falles, com a element de l’actual 
societat de consum, no és aliena al sistema, 
ans al contrari, s’hi integra i el reforça.

La societat de consum no és sostenible, perquè 
no fa un ús dels recursos pensant en el futur, 
no té una previsió que també seran necessaris 
per a les properes generacions. Les Falles, com 
a element de la societat, tampoc ho són, i a 
més presenten trets particulars i característics 
que les fan especialment impactants a nivell 
ambiental.

El conjunt de problemes que pateix el medi 
ambient ha de ser gestionat per tractar de 
reduir-ne els efectes a tots els nivells. Per tant, 
s’ha d’actuar en tots el camps de la societat 
que estan produint-los, des dels sistemes 
productius fins als de consum, i integrats en 
aquests també està la festa de les Falles i totes 
les activitats que s’hi desenvolupen.

Tota actuació tendent a reduir els efectes 
negatius sobre el medi ambient s’ha de 
basar en un coneixement previ de l’estat 
d’aquest medi ambient i les causes per les 
quals es produeix aquest efecte negatiu. Les 
Falles no són diferents respecte d’aquesta 
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Aquesta auditoria ambiental de les Falles 
hauria de ser fomentada i patrocinada (per 
a la ciutat de València) per la mateixa Junta 
Central Fallera i per l’Ajuntament, amb la 
participació necessària d’entitats com ara la 
Conselleria de Medi Ambient o de la Diputació 
de València, i també hauria d’implicar les 
comissions falleres i les empreses que tenen 
interessos en el desenvolupament de la festa 
(companyia elèctrica, d’aigües, empresa de 
recollida de fem, etcètera), amb una especial 
menció al Gremi d’Artistes Fallers, que, com 
a constructors dels monuments, tenen una 
responsabilitat en l’elecció dels materials 
que es cremaran i, per tant, produiran una 
determinada contaminació atmosfèrica. El 
Gremi podria fer una enquesta inicial entre 
els artistes per a conéixer quins materials 
s’utilitzen i en quines quantitats, com a punt 
de partida per a saber quines quantitats i tipus 
de contaminants s’emeten durant la cremà.

Cadascuna d’aquestes entitats i col·lectius 
hauria d’aportar una part d’aquest necessari 
estudi, encarregant-se una altra entitat de la 
coordinació i gestió de la informació recollida, 
i del tractament i l’elaboració. Aquesta entitat 
hauria de ser la universitat (la de València i la 
Politècnica), que disposa dels mitjans teòrics i 
pràctics per a portar a cap gran part de l’estudi 
i establir els resultats.

Aquest estudi hauria d’incloure elements com 
ara:

Consum de materials per a la construcció •	
dels monuments (tipus i quantitats).
Consum elèctric.•	
Producció de residus (de tot tipus) i •	
percentatges de reciclatge.
Producció d’emissions a l’atmosfera, •	
especialment en la cremà (tipus i 
quantitats, xarxa de mesurament de 
contaminació atmosfèrica).
Consum d’altres matèries.•	
Consum d’aigua.•	
Nivells acústics.•	
Efectes sobre les persones (estudi •	
mèdic).

Danys a l’entorn urbà.•	

A banda d’aquests elements, s’hi podrien 
integrar-ne d’altres que pogueren ser 
identificats durant el procés d’auditoria. 

L’obtenció de les dades de l’auditoria 
permetria conéixer l’estat actual de la situació, 
quins impactes són més importants i sobre 
quins s’hauria d’actuar de manera preferent.

A partir d’ací, s’hauria d’enllestir una sèrie 
d’objectius ambientals per a la festa per a 
poder fer-la més sostenible, entre d’altres:

Reduir els residus.•	
Reduir les emissions.•	
Reduir el consum de tot tipus (energia, •	
aigua, materials, etcètera)

L’actuació directa seria el següent pas en 
aquest procés. Establir actuacions concretes, 
tendents a aconseguir una determinada 
meta i un determinat objectiu ambiental, 
seria la culminació del procés i el correcte 
desenvolupament faria que tot el procés 
tinguera èxit o fóra un fracàs.

Fer participar-hi tots els actors inclosos en 
aquest procés, conscienciant-los i convencent-
los de la necessitat de dur-lo a terme i actuar, 
seria el punt bàsic i inicial de tot, sense el qual 
no hi hauria cap possibilitat d’èxit.

Entre les diferents actuacions directes que es 
podrien portar a cap, podem enumerar-ne 
algunes d’immediates:

Estalvi energètic:•	

Utilitzar sistemes de baix consum en l’enllu-
menat decoratiu (subvenció de l’Ajuntament).
Establir condicions, horaris i dates per a 
l’encesa de les il·luminacions.
Emprar als casals i instal·lacions de la JCF 
sistemes de baix consum.

Reduir emissions:•	

Emprar materials per als monuments que 
siguen menys contaminants (pintures, 
vernissos, elements plàstics, etcètera).
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Reduir residus i incrementar la separació:•	

Instal·lar contenidors als casals (possible 
conveni amb Ecoenves i Ecovidrio).
Obligar a separar residus en revetles (en les 
barres).
Separar i reciclar oli de les xurreries.
Separar i reciclar (compostar) residus de 
l’Ofrena.
Utilizar les cendres de la cremà (si és factible) 
per a material d’obra.
Reutilitzar alguns materials per a la construcció 
dels monuments.

Reduir la contaminació acústica:•	

Limitar els decibels en les revetles.
Prohibir l’ús d’alguns artefactes pirotècnics de 
manera incontrolada.

Reduir el consum d’aigua:•	

Fomentar els sistemes de baix consum als 
casals i instal·lacions de la JCF.

Unes altres:•	

Utilitzar una flota de vehicles elèctrics per part 
de la JCF durant les festes.
Afavorir l’ús de paper reciclat i ecològic en 
els llibrets i altres publicacions de les falles i 
la JCF.
Realitzar un estudi mèdic per tractar d’establir 
si pot haver-hi alguna relació entre la cremà 
i l’increment de malalties respiratòries o 
cardiovasculars.
Tancar alguns jardins o zones verdes durant 
els dies de Falles per protegir-les.

Fomentar la presència de la informació i 
els temes ambientals en els llibrets i en els 
monuments fallers (a través de la creació d’un 
premi).

Utilitzar les falles com un mitjà per a l’educació 
ambiental dels fallers i del públic en general.

Algunes d’aquestes actuacions ja s’estan 
duent a terme o està previst fer-ho, però 
hem de plantejar-nos la necessitat d’aplicar a 
tota la festa elements en els quals la variable 
ambiental siga un dels punts fonamentals a 

l’hora d’actuar i prendre decisions.

La Junta Central Fallera i l’Ajuntament de 
València, a través de les seues actuacions, 
haurien d’ordenar i promoure aquesta manera 
d’actuar i, el que és més important, haurien de 
començar per elles mateixes a aplicar-les i així 
donar-ne exemple.

Però en les Falles no tot és “dolent” 
ambientalment, tenen un potencial enorme 
per a transmetre idees, per a informar, per a 
conscienciar i per a fer reflexionar, des de les 
escenes dels mateixos monuments i la seua 
temàtica fins als continguts dels llibrets.

La potenciació d’aquesta vessant de la festa 
també hauria de ser promoguda per les 
institucions implicades. Seria molt interessant 
la creació d’un premi per a la falla més 
“ecològica”, on es premiaren tant els continguts 
de la falla (la seua temàtica o els missatges 
que volguera transmetre) com el continent (els 
tipus de materials emprats, si tenen algun tipus 
de certificació ambiental, si són reutilitzats o 
reciclats, etcètera). Aquesta responsabilitat 
hauria de recaure en la Conselleria de Medi 
Ambient, en concret en la Direcció General 
per al Canvi Climàtic, que hauria de posar en 
marxa aquest premi en coordinació amb la JCF 
per a fomentar aquests aspectes que servirien 
alhora per a conscienciar els mateixos fallers i 
el públic en general.

Tot aquest procés i actuacions els han d’iniciar 
les administracions públiques, però han de 
ser els mateixos fallers i també els ciutadans 
no fallers els qui pressionen l’Ajuntament, la 
Conselleria i la JCF perquè s’impliquen en un 
tasca tan complexa i difícil com aquesta, però 
que pot resultar molt beneficiosa per a tota la 
ciutat. Però al mateix temps poden, i deuen, 
iniciar actuacions particulars que servisquen 
d’impuls i referència, com el cas de la falla del 
carrer de Lepant.

Fer les Falles més sostenibles no pot ser una 
utopia, és una necessitat.
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E l tema que ens ocupa en aquest article 
és parlar de la sostenibilitat i les Falles. 
Sostenibilitat, dit d’una manera més 

simple, és proveir el millor per a les persones i el 
medi ambient, ara i en el futur, indefinidament. 
Segons l’Informe Brundtland del 1987, la 
sostenibilitat és: “Satisfer les necessitats de 
la generació actual sense comprometre la 
capacitat per a satisfer les necessitats de les 
generacions futures”.

Si ens parem a considerar què comporta la 
definició de sostenibilitat i a sospesar els pros 
i els contres d’anteposar la salut, el benestar 
de la natura i el nostre propi a interessos 
econòmics, socials, artístics i culturals, estarem 
tots d’acord que tenim un problema greu. I 
com a problema que és, s’ha d’afrontar-lo i 
posar-hi solució. Parlar de sostenibilitat en 
les Falles és possible, sense que cap col·lectiu 
(agrupació, gremi, falleres, fallers o comissió) 
s’ofenga. Però en les Falles tenim molta faena 
per fer.

Si analitzem el problema des d’un exemple 
molt concret i particular i al qual els últims anys 
se li ha donat un important protagonisme, 
aconseguirem centrar el tema. Parlem, per 
tant, de la utilització del suro blanc en els 
monuments fallers, com a exemple d’un 
problema que ens queda més a prop. Aquest 
problema també és patent en les Fogueres, en 
la construcció d’escenaris i decorats artístics, 
en el món dels envasos i els embalatges, en 
el món de la construcció, etcètera. I no és un 
problema dels qui treballen en aquestes àrees, 
sinó que és un problema global, un problema 
de tots. És clar que també hi ha més problemes 

La sostenibilitat de 
les Falles
Joan Francesc Álvarez
Químic i tècnic en educació ambiental

al món, i la gent es fa sentir, es qüestiona les 
coses. No tan sols es qüestionen hui en dia 
les Falles, sinó que també es qüestionen unes 
altres festes com ara els bous, els Moros i 
Cristians, etcètera.

En les Falles, a més d’aquesta contaminació 
atmosfèrica, que es completaria amb els fums 
de la pirotècnia, també en tenim d’altres, 
com ara la contaminació acústica (dels sorolls 
fallers, en podríem dir i no acabar mai), la 
lumínica (la il·luminació als carrers amb milers 
de bombetes enceses dia i nit, la il·luminació de 
la falla, etcètera), les 
deixalles orgàniques 
i d’altres que d’una 
manera directa o 
indirecta envolten les 
Falles. 

Evidentment, no 
parlem de suprimir les 
Falles ni altres festes 
o tradicions, però sí 
de buscar alternatives 
que siguen viables 
i més respectuoses 
amb la natura i amb 
nosaltres mateixos 
per tal de ser més 
sostenibles.

En la qüestió concreta que hem triat com a 
exemple, la utilització del poliestiré expandit, 
l’EPS o suro blanc, en la construcció de les 
falles i la seua repercussió, podem trobar dos 
postures ben enfrontades.

D’una banda, des de fa anys se’n denuncien 
els efectes nocius des de diferents àmbits: 
experts universitaris, grups ecologistes com 
ara Acció Ecologista-Agró, diversos col·lectius 
i entitats de tot tipus. Demanen la necessitat 
de trobar una solució que evitara tota aquesta 
contaminació innecessària que causa el suro 
blanc. El suro blanc és un plàstic derivat del 
petroli que en la combustió allibera fum i 
productes nocius, no tan sols per a l’ésser 
humà, sinó també per al medi ambient, per a la 
nostra maltractada natura. A més, el fum lleva 
vistositat a la cremà, ja que és fum negre, dens, 

La contaminació, 
Salvador Debon, 
Plaça de la Mercé, 
1972
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amb cendres de carbó que impedeixen la visió 
de com es crema la falla. La combustió del suro 
blanc és molt ràpida, cosa que fa que davant 
la cremà d’una falla l’espectacle d’aquesta es 
veja reduït considerablement, ja que en pocs 
minuts el monument queda reduït a una massa 
viscosa enganxada a l’asfalt, perdent així 
l’encant d’abans de veure com va consumint-
se a poc a poc, element per element, o ara 
cau l’estructura central i ara cau el coronament 
lateral, etcètera. Evidentment, d’aquesta 
manera estem llevant eixa afició a veure 

cremar les falles, a gaudir 
d’un espectacle que els 
nous materials s’han 
encarregat de dinamitar. 
Si anem una mica més 
lluny, tot el poliestiré 
que sobra als tallers 
artesanals fallers s’hauria 
d’arreplegar i portar a 
plantes de reciclatge per 
a la creació de nou EPS 
reciclat o a plantes de 
recuperació energètica 
on es fan combustions 
controlades i completes 
que sols originen diòxid 
de carboni i vapor 
d’aigua. Però el ben 
cert és que aquestes 
sobres de poliestiré 
acaben en abocadors 
on la degradació 
d’aquest material és 
molt difícil donades les 
característiques pròpies 

de l’EPS. Passarien cent anys i encara el 
podríem trobar sota terra sense degradar-se. 
A més a més, com a derivat del petroli que és, 
cal no oblidar l’impacte ambiental que genera 
l’explotació i el transport d’aquest material, 
amb els riscos que comporta, així com la 
problemàtica constant del fet que arribarà un 
dia que ja no en quedarà i haurem de substituir-
lo per un altre tipus de materials. I encara que 
podríem dir-ne moltes més, acabarem l’anàlisi 
d’aquesta postura parlant dels treballadors 
especialitzats en el modelatge del fang i del 
tractament del cartó pedra, que han vist com 

a poc a poc han desaparegut o han hagut 
d’adaptar-se als nous materials i les noves 
maneres de treballar-los, perdent així molts 
oficis i tradicions que s’hauria de mantenir vius 
i fer-los perdurar.

Des d’uns altres sectors, com ara l’industrial, 
alguns artistes fallers i també científics i experts 
universitaris, es parla que el suro blanc no és 
tan contaminant com s’ha fet veure des de 
la, per a ells, postura catastrofista exposada 
abans. Consideren que el suro blanc no és més 
contaminant que ho puga ser la fusta, la tela i 
uns altres materials emprats en la construcció 
d’un monument faller. En valoren tots els 
avantatges, com són l’àmplia versatilitat, ja que 
es pot tallar per aconseguir qualsevol forma, 
es pot escatar o polir a gust, es pot apegar i 
pintar, i a més a més, mitjançant la utilització 
de pistoles de calor i/o dissolvents orgànics, 
que se’l mengen, es poden aconseguir efectes 
de textures molt variades. El suro blanc pesa 
poc i té bona resistència mecànica, cosa 
que permet a l’artista faller crear estructures 
arriscades que desafien la gravetat. Té un 
baix cost si el comparem amb el cost de la 
fusta, paper, cola, massilla, etcètera. Redueix 
molt el temps de construcció d’una falla. El 
treball que requereix el modelatge, la pintura 
i l’acabament d’una falla redueix moltes hores 
de faena i també de treballadors, fent que el 
cost de la falla siga menor. La seua propietat 
de no absorbir l’aigua, més prompte la 
repel·leix, fa que els monuments mantinguen 
el seu aspecte sense cap variació davant d’una 
pluja o remullada inesperada. A més a més, 
aquest bàndol rebutja qüestions com ara la 
del fum negre, parlant que un bon pirotècnic 
pot aconseguir una bona cremà sense quasi 
fum si sap controlar la temperatura d’ignició 
del suro, o dels treballadors que a poc a poc 
s’han especialitzat en aquest nou material. I, 
de vegades, també resolen la qüestió de la 
contaminació argumentant que hi ha uns altres 
materials més contaminadors que el suro, com 
per exemple les pintures emprades.

Ens ha tocat viure un temps en el qual fins i 
tot la comunitat científica de vegades acaba 
enfrontada (hi ha experts i científics en els dos 
bàndols descrits abans). Aquest enfrontament, 

Nuclears? 
No, gràcies!, 
Arrancapins, 

1984
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i ara pensant no tan sols en aquest problema 
concret, unes vegades està propiciat per 
interessos en un dels dos bàndols que van més 
enllà de l’objectivitat i rigor científic, i unes 
altres vegades es dóna el cas que tots dos 
tenen raó, però a la seua manera.

Siga com siga, el ben cert és que la societat 
està alarmada, i hui en dia parlar de suro blanc i 
el seu fum negre, espanta. Per això, cal actuar i 
buscar solucions que siguen respectuoses amb 
les persones i el medi ambient, i que ho siguen 
ara i en el futur. És a dir, buscar solucions 
sostenibles.

En compte de tirar-nos els plats al cap els uns 
als altres, podem fer pinya i buscar solucions 
sostenibles als problemes que se’ns plantegen. 
Ara és el moment que les Falles no ens quedem 
darrere en aquest tema, prenguem consciència 
del problema i passem a l’acció.

Retornant a l’exemple, en uns altres camps 
ja s’estan fent esforços per a evitar aquests 
tipus de contaminació, ja siga amb un correcte 
reciclatge o ús, o amb la substitució per uns 
altres materials menys contaminants. Per 
exemple, els envasos i embalatges fets amb 
suro blanc són substituïts a poc a poc per cartó 
o per EPS reciclat.

Així, en les falles podem optar per retornar a les 
velles tradicions de la fusta, les teles i el cartó 
pedra o optar per continuar utilitzant el suro 
blanc, però d’una manera responsable, amb 
contenidors de reciclatge als tallers artesans, 
amb una cremà ben preparada per pirotècnics 
especialitzats i, per damunt de tot, utilitzant 
suro blanc reciclat.

I, per què no, ací també parlarem d’una tercera 
via, que, si se’m permet, segons el meu parer 
és la ideal, la més sostenible. Si no es vol 
reprendre el camí de la fusta i el cartó pedra i 
tampoc el del suro blanc, sembla que ara serà 
possible optar per una tercera possibilitat, per 
a la qual, a més a més, a la nostra terra tenim 
matèria primera de sobra. En la Universitat 
de Cornell (a l’estat de Nova York, als Estats 
Units), han descobert com es pot fer plàstic a 
partir de cítrics i diòxid de carboni. El limoné 
(limonene en anglés) és un compost de carboni 

produït per més de 300 plantes i representa el 
95 per cent de l’oli que contenen les peladures 
de la taronja. L’oli s’oxida i es combina amb 
CO2 i així s’obté una nova molècula batejada 
amb el nom de carbonat de polilimoné, que 
és un nou producte similar al suro blanc i que 
té l’avantatge que és natural, 100 per cent 
biodegradable i no prové del petroli. 

Aquest plàstic ecològic, possible substitut 
del poliestiré, sembla ser una bona resposta 
al nostre problema. A més de ser una solució 
davant de la temuda mancança del petroli 
i els seus derivats, permet capturar diòxid 
de carboni (que tants problemes amb el 
calfament global i d’efecte d’hivernacle ens 
està donant), quan es crema no suposa una 
aportació addicional de diòxid de carboni i, a 
més a més, pot ser la solució al conflicte obert 
en el món de les Falles davant l’ús que es fa 
del poliestiré.

Solucions com aquestes s’estan donant en 
molts camps i dimensions. Per posar-ne uns 
altres exemples que no s’escapen massa 
de l’exemple proposat ací, direm que ja es 
comercialitzen impressores i ordinadors amb 
carcasses i torres fetes amb un plàstic ecològic 
que prové de la dacsa, també trobem l’exemple 
de com la pell de l’arròs (segó d’arròs) és 
utilitzada per dos empreses valencianes per a 
fer estructures de plàstic ecològic per al cultiu 
de peix i marisc, i com a partir del midó de la 
creïlla es pot fer un plàstic ecològic del qual es 
fan bosses de plàstic per a la compra, 100 per 
cent biodegradables.

És clar que inicialment aquests productes 
poden ser més cars que els que ja tenim, 
però ací és on participem tots nosaltres, ja 
que, si tots hi posem de la nostra part, des de 
l’educació ambiental des de ben menuts fins a 
la conscienciació dels més majors, una major 
demanda abaratirà el producte. 

El debat està obert i ja en més d’una comissió 
s’ha parlat del tema. S’han fet taules redones, 
col·loquis, xarrades, debats, denúncies 
públiques, etcètera. Parlar-ne i conscienciar-
se’n està bé. Però s’hi han d’aportar 
solucions.
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Sempre que parlem de les Falles de 
València, els periodistes, amics o 
col·legues d’altres zones del nostre 

país s’interessen per conéixer la meua opinió 
sobre el tema del soroll en aquestes festes. En 
aquesta ocasió, ha sigut l’Associació d’Estudis 
Fallers la que m’ha convidat a participar en una 
taula redona sobre la sostenibilitat ambiental 
de les festes falleres, organitzada pel Fòrum de 
Debats de la Universitat de València, la Junta 
Central Fallera i el Gremi d’Artistes Fallers. 

Com és natural, vaig accedir amb molt de grat 
a aquesta invitació, que en el meu cas estava 
sens dubte motivada per la meua experiència 
professional en el camp de la contaminació 
acústica, un tema al qual he dedicat una bona 
part de la meua activitat investigadora durant 
les últimes dècades. 

No hi ha dubte que aquestes festes tan singulars 
amb què València celebra cada any l’arribada 
de la primavera són un regal per als sentits. 
En especial, els colors, la llum i el moviment 
inunden la nostra vista. El so de centenars 

de bandes de música (tan 

El soroll i les Falles
Amando García

Catedràtic de física aplicada de la Universitat 
de València

De fet, ja hi ha comissions que exigeixen als 
seus artistes el respecte per la natura en els 
materials que s’empren per a la construcció de 
la falla, així com que també ho siguen en la 
combustió. Hi ha falles actives en el problema 
de les deixalles, en el de les llums del carrer, 
en el del so dels altaveus dels casals i, fins i tot, 
en el de l’oli recremat dels bunyols. 

La Diputació de València està preparant un 
estudi amb els aspectes de la nostra festa 
que més impacte ambiental tenen perquè les 
falles que així ho desitgen puguen aconseguir 
la certificació ISO 14001, que garanteix una 
festa neta i respectuosa amb el medi ambient. 
També hi ha veus que demanen la creació 
d’un premi a la falla més ecològica i unes altres 
iniciatives.

Però, tot i això, encara no en són prou i el 
problema està ací. La conscienciació ha de ser 
global i les solucions, dutes a terme com més 
prompte millor. Tots podem fer alguna cosa 
per a portar-ho a cap, ja siga a títol individual 
o com a col·lectiu. Tota pedra fa paret.

Disculpen les molèsties, 
Joan S. Blanch, Mossén 

Sorell-Corona, 2004
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un altre, no desitgen suportar-lo. En resum, 
quan parlem de soroll parlem d’una valoració 
subjectiva, no d’uns nivells sonors de tal o tal 
altra característica. En aquest sentit, es podria 
afirmar que escoltar l’Adagio d’Albinoni en el 
tocadiscos del nostre veí, a les quatre de la 
matinada, pot ser un soroll insuportable. 

Certament, no podem deixar de recordar que 
l’orella és un òrgan especialment constituït 
per a rebre els sons i transmetre la informació 
que aquests contenen (veus, música, etcètera) 
fins al sistema nerviós central. Està demostrat 
que la contaminació sonora, és a dir, allò que 
solem anomenar soroll ambiental, amb nivells 
més o menys elevats, té efectes negatius 
sobre la salut de les persones, entesa aquesta 
com un estat de benestar físic, psíquic i social. 
Els efectes més rellevants del soroll sobre la 
salut es poden classificar en sis grans grups: 
efectes sobre l’aparell auditiu, efectes causats 
per la reacció d’estrés, interferència amb la 
comunicació oral, efectes sobre les activitats 
mentals i psicomotores, pertorbació del son i 
molèstia subjectiva. El tema és certament molt 
complex.

Les lesions produïdes pel soroll en l’aparell 
auditiu depenen fonamentalment de la 
intensitat i del temps d’exposició. Lògicament, 
com més elevats siguen la intensitat i el 
temps d’exposició al soroll, tant major serà 
el risc d’aparició de lesions permanents. En 
aquest sentit, el cas més extrem correspon a 
l’arribada a la nostra orella d’un so de molt 
alta intensitat. Aquest fet pot donar lloc fins i 
tot al trencament de la membrana del timpà, 
un efecte traumàtic de caràcter irreversible 
(sordesa total) que es produeix sobretot en les 
persones que estan exposades a explosions o 
trets d’armes de foc.

En condicions no tan crítiques, l’exposició 
d’una persona a nivells sonors elevats pot 
produir una pèrdua temporal de la capacitat 
auditiva (quan un jove ix d’una discoteca 
en la qual ha estat durant hores escoltant 
música sent molt pitjor que quan hi va entrar). 
Afortunadament, aquesta pèrdua es recupera 
al cap de poc de temps i no deixa seqüeles 
significatives, llevat que la situació descrita es 

tradicionals en aquesta terra) recorrent els 
nostres carrers són uns vertaders regal per a 
l’oïda.

No obstant això, els sons que percebem en 
aquestes festes són una miqueta més, molt 
més, que tal o tal altre pasdoble o marxa. 
Un dels actes que sorprenen més els qui ens 
visiten en aquests dies són els castells de 
focs artificials, les disparades de traques o les 
mascletaes. Per més que tractem d’explicar-
los-en el significat, per als qui s’acosten per 
primera vegada a València en aquests dies, 
resulta difícil entendre com podem viure 
sotmesos durant diversos dies a un soroll tan 
infernal... I gaudir amb això.

Per a començar, podríem plantejar-nos si els 
elevats nivells sonors que tan freqüentment 
percebem en tota la ciutat poden ser qualificats 
com a soroll. En un sentit estricte, i tenint en 
compte que soroll és qualsevol ‘so no desitjat’, 
la resposta a aquesta pregunta és negativa. 
Avala aquesta afirmació, per exemple, la 
constatació que el desig dels milers de 
valencians i no valencians, que omplin la nostra 
plaça de l’Ajuntament al llarg de diverses 
setmanes per assistir a la disparada d’una de 
les tradicionals mascletaes, és que en aquest 
acte s’assolisquen nivells sonors molt elevats, 
que acostumen a arribar a valors que amb 
freqüència superen els 110 o 120 decibels a la 
zona destinada al públic, no lluny del recinte 
central. Personalment, des dels balcons de 
l’Ajuntament, he fet alguns mesuraments 
dels nivells sonors als qual s’arriba durant la 
disparada d’alguna d’aquestes mascletaes i 
puc confirmar la veracitat d’aquesta dada.

Com tots sabem, en acabar qualsevol 
mascletà, el públic aplaudeix entusiasmat en 
homenatge al pirotècnic si el so produït ha 
arribat a límits vertaderament atronadors. Tot 
sembla indicar que el que allí s’ha escoltat no 
ha sigut un soroll (so no desitjat), sinó un so 
desitjat i molt desitjat, almenys per a tots els 
qui han assistit a aquest acte. Com és natural, 
quan fem aquesta afirmació no podem deixar 
de ser conscients que aquest mateix so pot 
resultar summament desagradable i molest 
per a altres persones que, per un motiu o 
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repetisca amb freqüència al llarg de diversos 
anys, cosa que, per cert, no és gens rara.

El coneixement d’aquests fets, a la llum de 
la situació que hem descrit anteriorment, 
resulta, si més no, inquietant. Si se’m permet 
introduir un element tranquil·litzador, diré que 
jo he gaudit personalment durant molts anys 
d’aquestes festes sense que la meua capacitat 
auditiva s’haja ressentit. En qualsevol cas, 
opine que totes les persones en general, però 
especialment les més sensibles, haurien de 
prendre algunes precaucions en aquest sentit, 
per exemple, mantenint una distància prudent 
entre ells i la zona de focs, a fi de reduir en 
la mesura que es puga els possibles efectes 
negatius d’uns nivells sonors tan elevats sobre 
el seu aparell auditiu. 

En qualsevol cas, després de divulgar aquest 
missatge tranquil·litzador, sí que em sembla 
important alçar el meu rotund rebuig a la 
desmesura i gegantisme que en aquests últims 
anys ha experimentat la festa de les Falles. 
En no massa anys (n’hi ha prou amb recordar 
la situació que jo vaig conéixer en la meua 
infantesa o joventut) la festa ha perdut molt 
del seu encant popular, amb importants 
connotacions culturals i socials, i s’ha 
convertit en una cosa molt diferent 
del que va ser durant una bona part 
de la seua història, una cosa on sembla 
que “tot val”, sense importar allò que 
aquesta actitud puga emportar-se.

Tornant al tema que ací estic tractant, 
vull dir amb la major contundència 
que en les Falles sí que hi ha molt de 
soroll. Massa. I no em referisc ara a les 
mascletaes o a les cercaviles de les 
bandes de música, per exemple, que 
són components consubstancials de 
les festes i que, com a tals, són ben 
rebuts per la immensa majoria dels 
nostres conciutadans. Em referisc al 
so que emeten els milers d’altaveus 
que s’han instal·lat als nostres carrers 
en aquests dies i que funcionen de 
manera quasi ininterrompuda mentre 
duren la festes (en ocasions, encara 
abans que aquestes arriben). Em 

referisc a aquells centenars de revetles i balls al 
carrer, a vegades tan entranyables, que sempre 
se sap quan comencen, però poques vegades 
se sap quan acabaran. Que aquests actes 
pertorben el son de moltíssims valencians no 
pareix preocupar els responsables. Em referisc 
també als milers i milers d’explosions de petards 
i tota mena d’artefactes de pirotècnia, que ens 
bombardegen les orelles i ens sobresalten els 
nervis de manera inesperada al llarg de dies i 
dies. I finalment (no vull cansar els lectors), he 
de referir-me a l’omnipresent soroll de trànsit, 
incrementat pels clàxons, acceleracions, veus 
i insults dels conductors que s’encaboten a 
moure’s amb fluïdesa per una ciutat que està 
en unes condicions que, senzillament, són 
incompatibles amb aquest desig. 

Almenys en el tema que ara ens ocupa, està 
clar que ni els més benintencionats poden 
parlar de la sostenibilitat de les Falles. Si 
volem corregir o atenuar els molts problemes 
mediambientals i socials que avui afecten les 
nostres festes per excel·lència, és evident 
que s’haurà de fer alguna cosa. I s’haurà de 
començar a fer-ho ja, sense més dilacions.

La natura i tu, Josep Manuel Alares, 
Albacete-Marvá, 2002
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La nostra comissió, paral·lelament al 
monument, cada any elegix un tema 
diferent per a portar-lo a debatre i 

prendre iniciatives amb l’objectiu d’aprendre i 
conéixer les diferents opinions que n’hi ha.

L’any passat, el tema principal era el “Medi 
ambient en les Falles”. Així, vam vore que hi 
havia dos vessants diferents dins d’un mateix 
concepte:

1. Monuments fallers i els materials emprats 
en la seua creació.

2. Normes i conductes mediambientals en 
les comissions falleres. 

1. Monuments fallers i els materials 
emprats en la seua creació

El desig de tot faller és vore cremar la seua 
falla i en les comissions xicotetes com la nostra, 
hui en dia, si et despistes, ja ni la veus cremar. 
Abans es deia: “Pare, obri la finestra, que van 
a cremar la falla!”. Però ara és tot el contrari, 
es diu: “Tanca la finestra que van a cremar la 
falla!”.

Així, per mitjà de la setmana cultural “Retrobem 
la Cremà”, vam obrir el diàleg sobre l’ús dels 
materials que s’empren en la construcció de 

Experiència de la 
comisió de Lepant-
Guillem de Castro en 
la sostenibilitat de les 
falles

Emilio Tamarit Gil
President de la Falla Lepant-Guillem de Castro

la falla, si són o no contaminants, si n’hi ha 
d’altres alternatius, si són comercials o no, 
si és cert allò que es comenta al carrer que 
les falles contaminen i que el suro blanc és el 
pitjor perquè contamina molt. Eixe diàleg va 
tindre un punt d’inflexió en el debat que se 
suscità en el “Dinar de Lepant”, on es pogué 
escoltar diferents opinions dins del món faller 
sobre este tema.

L’únic resultat que traguérem és que les 
comissions no podem fer res amb els materials 
utilitzats en el monument. Només som clients 
d’un producte que comprem a l’artista i que 
ha de ser l’administració la qui decidisca 
quins materials o no es poden utilitzar en la 
realització dels monuments fallers. 

En este sentit, ens semblà bona la idea que 
dies abans de les Falles sorgia del llavors 
conseller de Territori i Habitatge, el senyor 
González Pons, el qual, en una entrevista 
als diaris locals, proposava la creació d’un 
premi o reconeixement per als monuments 
menys contaminants. Així, li vam fer arribar 
la nostra proposta debatuda en la setmana 
cultural de crear un premi d’estes categories 
a proposta d’un estudi realitzat pel catedràtic 
del Departament d’Enginyeria Civil de la 
Universitat Politècnica de València Eduardo 
Peris Mora. 

2. Normes i conductes mediambientals 
en les comisions falleres

Pel que fa a l’aplicació de les normes 
mediambientals, anàrem més lluny, ja que 
este concepte sí que està a les nostres mans 
i podem realitzar accions beneficioses. Però 
la primera dificultat que vam trobar va ser la 
falta d’algunes directrius específiques i clares 
per a les diferents comissions. Davant d’açò, 
vam decidir realitzar aleshores les activitats 
següents. 

Oferir-nos com a falla pilot en un projecte 
de final de carrera que realitzà l’alumne Joan 
Manuel Ferrer sobre la implantació d’un 
sistema de gestió mediambiental basat en la 
norma ISO 14001 en una organització festiva/
fallera. Esta va ser una idea del catedràtic de 
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la UPV Eduardo Peris, que tingué el suport de 
la Diputació de València i en especial del qui 
va ser diputat de Sostenibilitat, Julio Chanzá, 
qui ens va facilitar el material necessari. I com 
que les nostres activitats són més o menys les 
mateixes que en totes les falles de la resta 
de València, este projecte serviria perquè les 
altres comissions que ho desitgen tinguen una 
guia per a consultar i tindre un model a seguir, 
totalment o parcialment, per a portar una 
política ambiental més en la línia de la situació 
actual.

Muntar una exposició mediambiental en la 
Setmana Fallera en un xicotet envelat al costat 
del monument faller, en la qual es va poder 
informar la gent dels efectes mediambientals, el 
reciclatge dels diferents residus, la composició 
dels materials utilitzats en el monument, 
etcètera.

Distribuir quatre punts verds a la zona de 
la nostra demarcació amb tres contenidors 
selectius de residus orgànics, vidre i plàstics.

Instal·lar cartells informatius pels carrers de 
la demarcació, al local social i al monument 
faller, per a conscienciar la resta dels veïns del 
manteniment de les normes mediambientals.

Organitzar diferents activitats i tallers 
mediambientals en els quals participaven 
els xiquets de la falla, del barri i dels qui ens 
visitaven. 

Realitzar xarrades i conferències al nostre 
local social sobre el medi ambient que servira 
de coneixement a totes les persones de la 
comissió i de tot aquell que volguera apropar-
s’hi. 

El resultat el podríem resumir en punts 
favorables i desfavorables alhora.

Favorables: la informació i l’impuls que s’ha 
donat a este tema del medi ambient dins del 
món faller i de la societat festiva.

Desfavorables: comprovar que fins ara 
l’administració pública només està per a 
informar i replegar informació, però no per 
a suportar accions. Un exemple el tenim ben 

prop, ja que, després de fer tot el treball de 
tindre diferents contenidors per als diferents 
residus, només un únic camió passava per a 
emportar-s’ho tot i ho tornava a ajuntar, fent 
inservible el nostre treball, per la qual cosa 
s’ha d’insistir en este sentit per millorar en tot 
allò que siga possible este servici. 

En conclusió, creiem que les comissions podem 
aportar el nostre gra d’arena per a ajudar que 
entre tots millorem l’impacte ambiental que la 
festa puga ocasionar, si és que vertaderament 
ho fa.

Per a finalitzar, vull avançar que la nostra 
contribució en este any al mecenatge en 
sostenibilitat serà intentar aplicar a la comissió 
els resultats de l’estudi sobre la implantació 
d’un sistema de gestió mediambiental basat 
en la norma ISO 14001 fins on puguem arribar, 
amb una sèrie d’objectius avaluables perquè, 
any rere any, intentem millorar-los.

El bosquet, Josep 
Manuel Alares, 
Serrans-Plaça dels 
Furs, 2005
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Sostenibilitat social 
de les Falles

Daniel Buj Escorihuela
President de la Interagrupació de Falles de la 
ciutat de València

E ls termes sostenible i sostenibilitat 
ingressen en el lèxic popular en els anys 
noranta, quan els nous i la gran quantitat 

de mitjans informatius fan augmentar la 
consciència entre la gent sobre els creixents 
problemes globals i locals de la població a 
causa de l’augment d’esta.

L’àmbit del desenvolupament sostenible en 
l’aspecte social de les Falles, que és el que 
hui ens competix, ha de tindre relació entre 
el benestar social i la qualitat de la vida. Esta 
relació engloba un conjunt de factors que 
participen en la persona i que fan que la seua 
existència posseïsca tots aquells elements que 
donen lloc a la tranquil·litat i satisfacció en la 
seua vida dia a dia. Des del punt de vista més 
concret del col·lectiu faller, comporta, segons 
el meu parer, un objectiu fonamental, que és 
definir canvis que ens permeten la convivència 
de totes les comunitats locals i la societat en 
general amb la festa de la Falles.

Ecològic

Social Econòmic

Suportable Viable

Sostenible

Equitatiu

La nostra tradicional festa de la Falles hem de 
mantindre-la i fer-la perdurar, inclús amb el 
canvi de la societat i amb l’augment demogràfic 
de la població. Esta tradicional festa comporta, 
en uns dies molt determinats al llarg de l’any 
i més concretament en la setmana de Falles, 
un canvi radical en l’entorn de la ciutat. Este 
canvi radical, és a dir: monuments, mascletaes, 
envelats fallers, cercaviles, revetles, etcètera, 
es fa de manera molt regulada i controlada 
pels ajuntaments a tots els nivells socials, 
perquè no hi haja cap tipus de problemes a les 
nostres ciutats.

Dins d’esta regulació, sobretot en referència 
amb la convivència del veïnat i les Falles, 
els permisos mes problemàtics són de talls 
de carrer per a la realització de les activitats 
falleres. Estos permisos, sobretot en estos 
últims anys, són sol·licitats en temps i manera 
per la totalitat de falles, i després de la 
verificació per la Regidora de Festes, són 
complits per totes les comissions segons la 
normativa vigent i el ban municipal dictat a 
este efecte. Una dada molt clara sobre este 
compliment per part de les comissions és que 
les sancions que posa esta regidoria a alguna 
de les 387 falles de València són mínimes any 
rere any.

Per la qual cosa, amb este exemple concret, 
entre d’altres que podria enumerar, crec que 
el món faller, paral·lelament amb els ens de 
govern existents, ha canviat la seua manera 
d’actuar, és dialogant i ha sabut adequar-se a 
les normes de convivència i sostenibilitat social 
de la festa tradicional de la nostra Comunitat 
Valenciana. Crec que algunes comunitats locals 
no s’hi han adequat tant com les falles, no han 
afrontat el fons d’alguns problemes socials 
d’esta festa, festa que hauríem de cuidar molt 
més, ja que és la imatge de la nostra comunitat 
a Espanya i el món.

Per a mantindre i fer mes gran any rere any la 
nostra festa de les Falles, tenint en compte el 
desenvolupament social sostenible, es podrien 
fer alguns canvis per a intentar millorar-les. 
N’enumeraré tres de fonamentals des de la 
meua modesta opinió:



20

La sostenibilitat de les Falles Dossier La sostenibilitat de les Falles Dossier La sostenibilitat de les Falles Dossier 

1. Diàleg entre veïns i fallers

Moltes agrupacions falleres fan reunions 
puntuals amb les associacions de veïns per 
a poder anticipar-se als possibles problemes 
i solucionar-los. Estos problemes socials no 
s’han de polititzar per cap de les parts, s’han 
de solucionar entre estos col·lectius per al bon 
desenvolupament de la festa i de la convivència 
social.

2. Obrir més, si és possible, la festa de 
les Falles

Mantindre la festa de les Falles és molt car i, 
ara per ara, en un percentatge molt alt, ix de 
la butxaca dels fallers. Això és un 
dels motius fonamentals de la 
privacitat d’esta. Els fallers estan 
mantenint col·lectius culturals 
i socials molt importants per 
a la nostra comunitat. Hauria 
d’haver-hi més ajudes a les 
falles per a poder obrir-les 
molt més als visitants i veïns en 
general.

3. Reducció de l’espai públic 
per part de la festa

València i uns altres municipis es fan 
gran dia rere dia, i en barris nous i 
al mateix temps es creen falles que 
mantenen la tradició de la nostra 
festa. Però hi ha moltes comissions 
que realment estan mantenint-se 
amb molta lluita per part dels seus 
membres. S’hauria d’incentivar a 
mitjan termini la unió d’estes falles per 
aconseguir dos coses fonamentals: 
més qualitat a nivell global en la festa 
i, sobretot, menys zones d’activitats 
i ocupació pública, cosa que influiria 
en una millora de la sostenibilitat 
social.

Ozo no, Vicent Almela, 
Progrés-Travessia del Teatre, 

1997




