Presentació
Vet aquí el número zero de la Faixa Verda.
Després de molt donar-hi tombs, ha estat un
gestació molt llarga, que ha culminat amb l’edició
d’aquest número preliminar del que esperem que
sigui un gran projecte comunicatiu i divulgatiu
dintre de la colla dels Falcons de Vilafranca.
L’equip editor, pretenem que aquest número
pilot sigui l’inici el cuquet que fa despertar
l’interès i les ganes de tots de continuar amb
aquesta idea, la qual esperem tingui una
continuïtat, amb noves idees, col·laboracions, i
suggeriments.
“La Faixa Verda” és un projecte, que ha sorgit de
la necessitat de comunicar totes aquelles coses
que passen a la nostra colla, anècdotes,
incorporacions, etc., i que creiem que és necessari
que quedin reflectides i guardades pels anels de
la història. També pot ser un instrument de
comunicació no només cap als components de la
colla, sinó també per a tots aquells que en algun
moment han format part activament i encara es
senten lligats emocionalment a la gran família
falconera.

AMUNT, VA!

I cal respondre la pregunta... i per què ara?, doncs
ara és el moment en que la colla esta vivint més
canvis, en el que ha apostat per ser una colla
pionera, una colla de futur, i una colla que creix.

l’Equip Editor 201 2

Amb tot això només ens queda demanar-vos una
cosa: Fem de la “Faixa Verda” una eina més de
comunicació, de tots i per a tots...

Vilafranca del Penedès,
a 21 de desembre de 201 2
(que el món s'acaba!)

Sortides
Ha estat un any molt actiu, i
donem gràcies ja que, tot i que
les coses no estan sent fàcils,
els resultats ens demostren
que encara es vol gaudir de la
nostra màgia i companyia.
Els 3.631 Km que hem
recorregut aquest 201 2, és a
dir, unes 40 hores en el nostre
estimat bus, tan ben portat
pels nostres estimats xufleros,
ens han portat a fer les nostres
figures en terres catalanes,
basques i franceses.
Compproveu-ho amb aquest
mapa...

Bordeus. 1 0 anys d'agermanament amb Bühl.
Festa de la Llana i casament a pagès de
Ripoll. Fires de Maig. Codorniu. Comunió de
la Montserrat. Torneig de l'enxaneta.
Codorniu. Club Super 3. Barri de la Torre,
Sant Martí Sarroca. Lasarte. Zumaia. Orio. X
Trobada Nacional de Falcons, Llorenç del
Penedès. Festa Major de Begues. Festa
Major del Pla del Penedès. Rocallaura. Sol i
Vi. Festa Major de Sant Quintí de Mediona.
Festa Major de Móra d'Ebre. Festa Major de
Vilafranca. Cal Torres. Codorniu. Marxa de
torxes
de
Vilafranca
del
Penedès.
Palafrugell. Festa Major de Tiana. Codorniu.
Can Cortada. Miravet. Festa del vi novell al
Palau de la Generalitat, Barcelona.

Actuacions a destacar
10è. Aniversari de
l'agermanament
Vilafranca  Bühl
El dissabte 1 9 de maig, vam
poder participar en l’acte de
commemoració
del
1 0è
aniversari de l’agermanament
de Vilafranca amb la ciutat
Alemanya de Bühl. Fet que ens
va
permetre
recordar
anècdotes d’aquell viatge fet
en el 2004, quan els Falcons
ens hi vam desplaçar. Molts de
vosaltres no hi éreu, però us
podem dir que va ser una
viatge molt interessant, que
tot i el grapat d’hores que vam
passar al bus, va ser tota una
experiència anar a oferir les
nostres figures, ja que les
ovacions que rebíem després
de
cada
figura
eren
impressionants.
Cal dir que també guardem un
record amarg d’aquest viatge, i
és degut a la caiguda d'una
pira que va fer que un Falconer
es quedés a terres alemanyes
durant uns dies ingressat, però
per sort de tots simplement va
ser un cop.

Festa de la llana i casament a pagès de Ripoll
El diumenge 20 de maig els Falcons ens vam desplaçar a la bonica
vila de Ripoll. Allà ens esperaven per participar en una de les festes
més importants del calendari Ripollenc: la Festa Nacional de la Llana
i el Casament a Pagès, que enguany celebrava la 46a. edició. No era
la primera vegada que participàvem en aquesta festa, tot i que
parlem d’uns anys enrere.

I allà estàvem els Falcons, no només per acompanyar primer la
comitiva, sinó per amenitzar l’espera del public assistent a la plaça,
mentre els nuvis fan la cerimònia dintre de l’església.

CONSULTA LA NOTÍCIA
COMPLETA A LA WEB

Les fires de maig,
una cita especial.
El Com cada any per fires els
Falcons es proposaven portar
la primera actuació forta de
l’any, i així va ser. Tot i que la
pluja va obligar a fer l’actuació
dins el pavelló firal, enlloc de
l’espai
exterior
habitual,
aquesta es va celebrar amb
gran èxit.
Van iniciar l’actuació amb el
repertori de figures habitual,
començant amb un pilar de 5
aixecat per sota, seguit de
l’escala de 8, la pira 6×5, el
3d6, la piràmide de drets de 4,
la torreta i finalment dos
pilars de 4 també per sota,
nets i tombats.

Actuació pel
Club Super 3
El divendres 22 de juny vam
participar en una activitat
diferent i divertida, sobretot
pels més joves de la colla que
van poder participar en la
gravació pel Club Super 3,
incloent entrevistes als mes
menuts.
Tot això va ser gràcies a que el
nostre petit falconer Oriol
Udina, va enviar una carta als
seus amics del Club Super 3
explicant que era un dels
enxanetes dels Falcons i els
convidava a venir.

XI Trobada Nacional de colles de Falcons a
Llorenç del Penedès
El Dissabte 30 de juny, com ja
es tradicional, vam participar a
la Trobada Nacional de Colles
de Falcons de Catalunya,
activitat que promou la
Federació de Colles de Falcons
de Catalunya, i enguany
celebrada a la població de
Llorenç del Penedès. La colla
amfiotriona,
enguany
celebrava els 70 anys de la seva
fundació; no podem obviar que
son els “avis” dels Falcons, ja
que son la colla més antiga.
Tot i el cansament, i el viatge
d’hores de bus, ja que veníem
directament del viatge del País
Basc, vam arribar i plantar una
Pira 6x6, que va ser l’anècdota
de la jornada.
Aquesta pira no s’havia
produït mai fora de Vilafranca
i de Sant Quintí. Això va fer
esclatar al públic i a les altres
colles amb un fortíssim
aplaudiment d’emoció. Vam
continuar oferint una escala
de 8, finalitzant amb un pilar
de 5 aixecat per sota i deixat
net.

Celebrant la fita, vam donar
pas a les altres colles
participants que també van
oferir el seu millor repertori.
A l'acabar es va celebrar el
sopar de germanor de totes les
colles i seguidament es va fer
una simulació de país gegant
format per 70 pilars de dos on
cada enxaneta subjectava una
bengala que feia d'espelma
que commemoraven el 70è
aniversari
de
la
colla
Llorencenca.

MIRA EL VÍDEO DEL
CLUB
SUPER
3

40 anys a Sant Quintí, la plaça màgica

Coronació
de
la
reina
del
cava

Enguany abans de l'actuació
vam dirigir unes paraules
d’agraïment cap al consistori
i cap a la vila, pels 40 anys
d’amistat compartits. El
president va fer entrega
d'una fotografia ampliada de
la primera Pira 6x6 que va
havíem descarregat fora de
Vilafranca i seguidament
vam tornar a plantarla al
mateix escenari de la
plaça
de
la
vila
quintinenca.

El dissabte 6 d’octubre, a la
població de Sant Sadurní i amb
l’atenta mirada no només dels
locals, sinó també de molts
mitjans de comunicació, van
participar en una d’aquelles
activitats que ens agrada
recordar. Els Falcons vam ser
els que vam oferir el Cava amb
un Pilar de 5 a l'atleta Mireia
Belmonte, a la Coronació de la
Reina del Cava 201 2.
Aquesta tasca des de sempre
l’havien fet els Falcons del País
del Cava, però donat que
aquest any no estan operatius,
van creure oportú oferir-ho als
de la Faixa Verda.

Diada de la colla dels Falcons de Vilanova
En motiu del 40è.
aniversari de la
primera fundació de
la colla falconera de
la faixa blava, vam
ser convidats a
celebrar-ho amb una
actuació conjunta a
l'auditori
Eduard
Toldrà de Vilanova i
la Geltrú.

FOTOS DE L'ACTUACIÓ
COMPLETA A LA WEB

Pilar al Palau de la
Generalitat
El dilluns 1 2 de novembre vam
ser a la Presentació del Vi
novell al Palau de la
Generalitat. Tot i ser un horari
poc habitual, una petita
expedició es va desplaçar a la
plaça Sant Jaume on vam alçar
un pilar de 4 aixecat per sota,
oferint una branca de pi al
President de la Generalitat, el
senyor Artur Mas.
En acabar vam accedir a
l’interior del Palau a gaudir
d'una degustació.

Viatges
Cap

de

setmana

a

Bordeus

El cap de setmana del 1 2 i 1 3 de maig, ens vam
desplaçar a la Vila de Bordeus (França), com a
representats de la manifestació cultural de
Vilafranca. Degut a la bona acollida i resultats de
les diferents accions dutes a terme a França dins
del marc de l’Any de Catalunya a França 201 0-201 1 ,
el Centre de Promoció Turística (CPT) a França de
l’Agència Catalana de Turisme ha anat organitzant
fires amb l’objectiu de reforçar les accions de
promoció de la destinació catalana al mercat
francès. Després de Tolosa, Lió i Montpeller.
El Patronat Municipal de Turisme de Vilafranca,
que està dins de la Diputació de Barcelona ens va
proposar als Falcons de Vilafranca anar en

representació de la vila, com a un acte de
manifestació cultural, i representatiu de la nostra
regió. L’expedició falconera arrencà el divendres dia
1 1 a les 20h des de la plaça Penedès. Amb els típic
viatge de bus, i dic típic, per les rialles, gresca,
soroll, pel·lícules, etc. Vam fer tota la nit en ruta,
arribant de bona matinada a la ciutat francesa. Tot i
arribar molt d’hora els Falcons van anar a descansar,
ja que el mateix dia ja teniem actuació a la Place
Saint Projet i Place Camille Julien de Bordeus.
Actuacions que es van repetir el dissabte al migdia i
a la tarda i el diumenge al matí.
Com és normal, vam aprofitar totes les estones lliure
per conèixer la ciutat, que cal dir que te un encant
especial, aprofitant per fer fotografies de les que
ens agrada tenir pel nostra arxiu, doncs fent figures
davant dels monuments més emblemàtics, i si més
no d’aquells que més ens agraden amb nosaltres.

3

dies

al

País

Basc

El dimecres 27 de juny, vam iniciar l’expedició cap
a terres Basques on ens esperaven un seguit
d’actuacions, participant a les festes Vam
aprofitar el matí del dia 28 per fer turisme per
Donosti, amb l'amiga basca de la colla: l'Elena.
Aprofitant la visita a la Plaza de la Constitución,
on
tradicionalment
fem
aturada
i
espontàniament alcem un pilar.
La tarda del mateix dia actuavem a Lasarte, on
formàvem part del cartell principal de les festes.
Des de l’inici de la cercavila vam estar
acompanyats per una multitud que aplaudia amb
insistència cada figura realitzada per la colla.
Estava previst que en un punt concret de la
cercavila es realitzés una connexió en directe amb
la Televisió Autonòmica d'Euskadi, pel programa
Euskadi Directo, moment en el que vam alçar una
Pira 6X5, fet que va fer que els presents
esclatessin d’eufòria. Cal dir que el mateix regidor
es va sorprendre molt del seguiment massiu de
l’actuació: en aquell horari la plaça sol quedar
deserta ja que és l’hora de reunió i sopar de les
“cuadrillas” tan típiques del País Basc.
El matí del dia 29, ens vam desplaçar a Zumaia,
fent aturada turística a Getaria, quedant
meravellats per les vistes de la població i la costa
cantàbrica.
La tarda del 29 l’actuació va ser a Orio, on ens
allotjavem. El punt àlgid de les tres actuacions va
ser quan vam alçar dos pilars de 4 simultanis,
coronats per una ikurriña i una senyera, fet que
va fer esclatar l’emoció dels presents.
El dia 30 iniciavem el retorn cap a les nostres
terres, tot i que no directes a casa, sinó cap a
Llorenç del Penedès. Allà ens esperaven les altres
Colles de Falcons per la Trobada.

ÀLBUM DE
FOTOS

Fets
Nous escuts
Nom: Mireia Font Garcia
Àlies: Mireia o Macaria
Data de naixement: 4/01 /2003
Data d'ingrés: 1 7 d'agost de 201 2

Nom: Emma Cantón Abarin
Àlies: Emma
Data de naixement: 4/1 1 /2000
Data d'ingrés: 24 d'agost de 201 2

Nom: Oriol Font Garcia
Àlies: Macari o
Data de naixement: 20/07/200 6
Data d'ingrés: 1 7 d'agost de 201 2

Nom: Idoia Pindeo Painous
Àlies: Idoia
Data de naixement: 20/07/1 992
Data d'ingrés: 24 d'agost de 201 2

Nom: David Lecegui Ca rnero
Àlies: Letxuguito
Data de naixement: 7/03/1 994
Data d'ingrés: 1 7 d'agost de 201 2

Nom: Vinyet Flix Lázaro
Àlies: Vinyet
Data de naixement: 1 9/09/2001
Data d'ingrés: 30 novembre 201 2

Nom: Meritxell Pérez Romero
Àlies: Meri
Data de naixement: 1 2/04/2000
Data d'ingrés: 1 7 d'agost de 201 2

Nom: Regina Flix Lázaro
Àlies: Regina
Data de naixement: 4/07/1 995
Data d'ingrés: 30 novembre 201 2

Nom: Jaume Andreu Jiménez
Àlies: Jaume
Data de naixement: 1 4/04/1 999
Data d'ingrés: 24 d'agost de 201 2

Nom: Òscar Font Amigó
Àlies: Òscar
Data de naixement: 30/1 2/1 966
Data d'ingrés: 30 novembre 201 2

Nom: Irina Biosca Romeu
Àlies: Irina
Data de naixement: 7/07/2005
Data d'ingrés: 24 d'agost de 201 2

Nom: Bruna Montesinos GarciaJordà . Àlies: Bruna
Data de naixement: 9/1 2/2008
Data d'ingrés: 30 novembre 201 2

Nom: Jan Biosca Romeu
Àlies: Jan
Data de naixement: 6/1 1 /2002
Data d'ingrés: 24 d'agost de 201 2

Nom: Martí Montesinos GarciaJordà . Àlies: Martí
Data de naixement: 5/7/2006
Data d'ingrés: 30 novembre 201 2

Faixes penjades

LITRI

LLUÍS

FRODO
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JAVI

Els naixements

I la comunió de la Montserrat

Estirada de corda pels Raimons
El diumenge dia 22 de gener, dins el marc de les
festes de Sant Raimon, un grup de falconers va
formar equip en el 8è. Torneig popular d’estirar
corda, organitzat per segon any per l’agrupació
de Raimons. És un acte ja ben consolidat dins
l’agenda de les festes d’hivern de la Vila, on la
colla sempre n’ha sigut partícip estirant i
animant.
Enguany el grup format per la colla falconera va
veure’s les cares en primera ronda amb l’equip
format pels jugadors dels Vilafranca Eagles.
Després van enfrontar-se al segon equip dels
Monstrus de Banyoles i els Grangela Fitness.
Finalment, les rondes de classificació van ser amb
els Xicots de Vilafranca i l’equip del MIV.
Tot i la dificultat, l’equip dels Falcons va
aconseguir una meritòria 1 2ena plaça en la
classificació d’un torneig on cada any s’hi pot
veure més nivell i competitivitat.

14è. aniversari del Monument
Doncs sí! el nostre magnific monument, que tant estimem, ja ha fet 1 4 anyets... sembla ahir quan es va
col·locar la primera pedra.
i per celebrar-ho vam pensar que la millor forma de fer una cosa amb tots els Falcons i exfalcons va ser fer
una Caminada Popular en motiu d’aquest 1 4è Aniversari. Una caminada molt xula per les contrades del
Penedès, arribant al Castell d’Olèrdola i tornant cap a Vilafranca, concretament a la Plaça Penedès, seu del
monument, on ens esperava un concert vermut amb els grallers Els Vinardells.

La Festa Major
Començant pel dia 29, en el que al
entrar a plaça i sense escenari com
ja és habitual, vam oferir al públic
assistent una magnífica i quieta
Pira 6x6, el 3 de 6 amb agulla,
l’Escala de 9 i el Pilar de 5.
El dia 30 vam entrar a plaça amb
un pilar de 4, que vam fer caminar
fins l’alçada del balcó consistorial,
tot i mala climatologia i l'escurçat
temps per evitar l’anul·lació de
l’actuació castellera de Sant Fèlix,
com sempre vam alçar el Pilar de 6
davant
del
balcó
dels
administradors.
Però el dia àlgid per colla va
arribar en la jornada del 31 , en
l’actuació de lluïment. Vam fer
entrada a plaça amb el Pilar de 5
caminant fins al balcó consistorial,
deixant pas adeixant a la plaça
amb un esglai degut a la sonoritat
de la caiguda sobre l’entarimat.

l’entrada de la resta de colles, i
fent temps fins l’hora de
l’actuació, en la que els falcons
vam obrir actuació amb l’intent
descarregat de la inèdita Pira 7x6,
que va ser descarregat donat que
un tremolor en l’estructura feia
desconfiar als membres de la colla.
Seguit de 2 torretes simultànies, i
el nou intent de la Pira 7x6, que en
aquesta ocasió va caure. Tot i els
problemes posteriors a la

caiguda,
vam
seguir
l’actuació amb el 3 de 6 amb
agulla, l’Escala de 9, una
sèrie de ventalls on es van
poder veure tots el tipus
ventall (2 pisos), ventall gran
(3 pisos), ventall Superior o
ventallot (4
pisos),
i
finalitzant amb el Pilar de 5.
Ovacionats pel la plaça
sabent el gran esforç i
sacrifici que ha suposat
l’intent de la Pira.
Però això no ens ha fet
baixar la moral i ens hem
promès a nosaltres mateixos
incrementar
esforços
i
deixant clar que la no
consecució de la Pira, no és
un abandó, sinó és un repte a
seguir treballant, ja que com
sabem, quan ens proposem
alguna cosa, no parem fins a
aconseguir-la.

El dinar de festa major
A mitjans d'agost ja estaven força avançades les gestions per aconseguir tirar endavant el projecte del
local social de la colla, així que es va acordar amb els propietari la possibilitat de celebrar-hi allà el
tradicional dinar de festa major. Així doncs, va ser el primer contacte amb el que més endavant seria ja
una realitat tan anelhada: El local dels Falcons de Vilafranca.

De colònies a Arenys de Mar
El cap de setmana del 1 4, 1 5 i 1 6 de setembre
vam marxar de colònies a la vila costanera
d'Arenys de Mar. Van ser uns dies de poc repòs,
entre activitats, jocs, festa i l'actuació que ens
esperava el mateix diumenge en la població
veïna de Tiana.

Ja tenim local!
Ara sí! Ja és aquí... Ja tenim Local!
Ha estat un gran projecte amb moltes hores de
feina per part de la comissió del local, que sense
la seva dedicació no hagués estat possible. Moltes
gràcies Pitxo, Xavi, Tomàs, Pepe, Juli i Iñaki .
L’idea del local, ha estat una de les prioritats de la
colla aquest any. I tant important és que vam
decidir reservar el dia 8 de desembre dintre dels
actes de celebració del 53è aniversari per fer la
presentació d’aquest espai. L’acte de presentació
va començar amb un espectacle de la companyia
“Comediants”, qui fent gala del seu humor, van
convidar als assistents a veure la tronada inicial
situada a l’exterior del local, i seguidament a
entrar i conèixer de primera ma les instal·lacions.
A dins van oferir als assistents unes postals on
escriure missatges pel futur i les van lligar a uns
globus que posteriorment es van fer volar. Abans
d’iniciar els parlament oficials, com és normal,
vam decidir estrenar el local amb una petita
actuació: una escala de 8, una pira 6x5 i un tres de
sis amb agulla. Finalitzant l’actuació amb pilars
de 3 que vam alçar al pati per tal de fer volar els
globus que contenien els missatges.

Tot seguit van arribar els parlaments oficials a
càrrec de la Sra. Mireia Hernàndez, diputada
adjunta de cultura de la Diputació de Barcelona, el
Sr. Aureli Ruiz, primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Vilafranca, i tot seguit el sr. Santi
Besolí en representació dels membres fundadors
de la colla. Per acabar el sr. Raimón Santó,
presidents dels Falcons de Vilafranca, que va
pronunciar un emotiu discurs fent un petit resum
de la història de la colla, recordant a tots els
membres que pel camí ens han deixat, deixant clar
l’esperit de vinculació dels exs components i com
no, agraint a tots els que han tingut part
implicada en aquest gran projecte, com la pròpia
colla, autoritats, institucions, etc. També
recordava a tots que aquella serà a partir d’ara la
casa dels Falcons, però que sens dubte està oberta
a tothom que ho necessiti i vulgui formar-ne part.
Finalitzada la part més institucional, va venir la
part que més ens agrada i que sempre aprofitem
per incloure en les nostres trobades, i és la de
menjar i beure, amb un gran aperitiu per a tots els
assistents.

El 53è aniversari

