L’art del ninot

l’a r t de l n i not

valència

Les Falles de València, conegudes també com Festes de Sant Josep, se celebren en honor a aquest sant, patró dels fusters, del
15 al 19 de març. Són les festes més conegudes de la ciutat, de
repercussió internacional, i atrauen a nombrosos visitants que
disfruten de la Setmana Fallera i de la idiosincràsia del poble
valencià a través d’elements com el foc, la música, les flors, la
indumentària tradicional, la sàtira i l’art efímer dels monuments.
Però com es construeixen les falles, com es gesten, on i qui les
projecta són aspectes un poc més desconeguts que aquesta ruta
pretén revelar al visitant, fora del període de festejos.

TIN EN COMPTE
• Durada de la ruta completa: 4 hores aprox.
• Visita autoguiada. Visita guiada al Museu Faller de València i
a la Ciutat Fallera amb reserva prèvia. Consulteu condicions.
• Consulteu els horaris dels recintes.
• Cost: Tarifa al Museu de l’Artista Faller i al Museu Faller de
València.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (9km).
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Ascensor

Aparcament reservat

1

Museu de l’Artista Faller
El Gremi d’Artesans Artistes Fallers agrupa les professions que
fan possible la creació de les falles en la coneguda com Ciutat
de l’Artista Faller, entre el barri de Benicalap i la ronda Nord
de València, on en nombrosos tallers es creen falles, carrosses,
tematitzacions i ninots. El visitant pot passejar per aquest barri i
acostar-se als tallers fallers que treballen durant l’any. Entre ells
destaca l’Escola d’Artistes Fallers, que forma els futurs creadors
dels monuments.
Consulteu més info en www.gremiodeartistasfalleros.es

l’a r t de l n i not

27

ACCÉS
Des de Barcelona/Castelló:
A-7
Eixida 325 // Direcció València
CV-35 Ronda Nord
Des d’Alacant:
A-7
Eixida 355 // V-31
Eixida 12A // V-30
Eixida 11 // CV-30 Ronda Nord

TARIFA
Adults: 4 € / Estudiants: 2,5 € / Jubilats, persones
amb discapacitat (i grups) i menors de 12 anys: 2 €
CONTACTE
Av. Sant Josep Artesà, 17
46025 València
+34 963 479 623
gremio@gremiodeartistasfalleros.es
reservasmuseo@gremiodeartistasfalleros.es
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Els Tallers
En la Ciutat de l’Artista Faller també es troben Els Tallers, una
de les naus industrials, oberta al públic, en la qual el visitant podrà descobrir molt de prop els processos creatius i artesans dels
artistes fallers, i conéixer els materials amb què es creen els ninots, per mitjà de les exposicions que allotja. Mitjançant les activitats concertades, el visitant, a més, podrà gaudir experimentant
amb les textures que componen els monuments.
Consulteu més info en www.gremiodeartistasfalleros.es

l’a r t de l n i not

29

TARIFA
Gratuïta

CONTACTE
Av. Sant Josep Artesà, 17
46025 València
+34 963 479 623 / +34 963 479 623
gremio@gremiodeartistasfalleros.es

Banys accessibles

Aparcament reservat
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Museu Faller de València
El Museu Faller està situat en l’entorn de la Ciutat de les Arts
i les Ciències de València i instal·lat en un antic convent de la
Casa Missió de Sant Vicent de Paül. Compta amb una col·lecció
formada pels ninots que cada any, des de 1934, s’indulten del foc
per votació popular. També poden trobar-se cartells de Falles i
fotografies de temes Fallers. Amb aquesta visita, podrem conéixer l’origen de les Falles i la seua evolució, al mateix temps que
constatar el valor històric i artístic de la producció dels monuments efímers, a través d’un emocionant recorregut històric de la
festa. Disposa de guies i audioguies en diversos idiomes.
Consulteu més info en www.festesdevalencia.org
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TARIFA
General: 2 €
Reduïda: 1 €
Entrada gratuïta per a persones amb discapacitat i acompanyant si el requereix, grups escolars i comissions falleres.

CONTACTE
Plaça Monteolivete, 4
46004 València
+34 962 084 625
reservesmuseufaller@valencia.es
museufaller@valencia.es

Sabies que...?
...en l’origen de les festes els fusters treien els seus
trastos vells i formaven una foguera per a invocar la bona sort?
...que els bombers participen en la crema dels
monuments fallers des de 1891 per qüestions de
seguretat?
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...que els ninots es feien antigament de paper,
cartó i fusta i que actualment les figures més
voluminoses es fan de suro blanc perquè este material permet formes més lleugeres i més grans?
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..que cada any se salven del foc dos ninots de
cada comissió fallera, coneguts com els ninots
indultats?
...que les falles actuals poden aconseguir fins als
30 metres d’altura i tindre els remats més espectaculars?
...que els monuments fallers es basen en temes de
l’actualitat tractats amb enginy i sentit de l’humor?
...que actualment se celebren 19 mascletàs en la
plaça de l’Ajuntament des de l’1 fins al 19 de
març a les 14 hores?
“...que durant les festes pot escoltar-se a més de
300 bandes de música que recorren els carrers i
participen en els actes que s’organitzen?

Viu l’entorn
Els Tallers
En els tallers es realitzen tallers
de figures de poliestiré, figures de
paper i acabat de peces de cartó,
també es pot realitzar activitats en
grup com tirar de cartó, muntatge
de figures o preparació de figures
grans. A més, es pot optar per visites a la Ciutat Fallera o xarrades
sobre construcció de falles. Reserva prèvia: +34 963 476 568.
Grups de 15 persones. Consulteu
condiciones per a grups més grans.

On menjar i allotjar-se
Bar Ninot
Carrer del Ninot, 17 / València
+34 963 472 938

Hotel Ilunion Aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

Hotel Ilunion Valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València

+34 961 868 100
reservasvalencia3@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia3.com

Hotel Ilunion Valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València

+34 963 997 400
reservasvalencia4@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia.com

