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Us voliem dir...
CARTA DE L'EQUIP EDITOR

CARTA DE LA PRESIDÈNCIA

David Serrano i Santó, Marina Ton Carbó i Esteve.
Tomàs Rupérez, Marta Mas i Blasco. President dels Falcons de Vilafranca
Equip editor de la Faixa Verda

Ja tenim aquí la tercera edició de la
Faixa Verda! Un any més, ens plau
presentar-vos la revista que
resumeix, en poques pàgines, la
temporada dels Falcons de
Vilafranca.
Creiem que la revista ha tingut molt
bona acollida en les darreres
edicions. Volem seguir oferint un
disseny molt visual i en el qual
resumim els actes més destacats
que la colla ha portat a terme al
llarg de l’any.
La temporada del 2015 ha estat
molt intensa, hem treballat de
valent i ens hem esforçat per
assolir tots els objectius que ens
vam proposar a l’inici de la
temporada. En aquesta edició de la
revista, volem mostrar-vos el
resultat de tot aquest esforç i
dedicació que es tradueix en grans
figures, moltes actuacions arreu del
país i com ja sabeu, hem fet
història a la Festa Major 2015.
Volem aprofitar aquest espai per
agrair a tota la gent que ha fet
possible els èxits de la temporada:
socis actius, socis col·laboradors i
simpatitzants. Cal destacar que els
bons resultats han estat fruit del
bon
funcionament
de
les
comissions de treball. Així doncs,
endavant, fullegeu-la i esperem
que us agradi!

Després de 23 anys com a falconer
m’heu donat la oportunitat de ser el
cap visible d’aquesta gran colla.
Entre tots i especialment amb la
junta, treballem per un millor futur.
Hem de tenir present que som una
entitat amb 56 anys d’història i és
responsabilitat de tots i sobretot dels
joves que seguim creixent com a
colla i seguim mantenint l’alt nivell
d’aquests últims anys. La implicació
de tots és imprescindible pel bon
funcionament de la colla.
Ha estat una gran temporada, amb
moltes actuacions i coincidint amb
Vilafranca Capital de la Cultura
Catalana. Destacant la Trobada de
Colles Falconeres de Catalunya, que
va reunir les 11 colles, més de 600
falconers, on varem poder veure un
ampli ventall de figures, i on varem
demostrar un cop més que som un
referent. Destacant que va ser un
repte organitzatiu assolit per la gran
col·laboració
de
Falcons
i
ExFalcons.
Gràcies al compromís de tots i al
suport dels exs hem pogut mantenir
un gran nivell a les actuacions, i això
ens ha fet plantejar la inèdita Escala
de 12, que ha ens a fet viure un final
de temporada molt intens i amb una
gran assistència als assajos. Són
aquests reptes els que ens fan
créixer i ser on som.
Hem demostrat un any més que som
els millors. No hem de fer ni un pas
enrere i amb la col·laboració de tots i
totes només puc dir que seguirem
endavant, construint cada dia una
colla més gran, mes important,
capaç d’arribar més lluny i assolint
tot allò que ens proposem.
Visca els Falcons de Vilafranca!!!!! I
ara, més que mai: AMUNT, VA!

CARTA DE L'EQUIP TÈCNIC

Oriol Bové i Nieto-Sandoval.
Cap de tècnica dels Falcons de
Vilafranca

Estimats falconers i falconeres, un
any més des de la tècnica us
volem escriure quatre línies per
agrair-vos la vostra dedicació,
sacrifici i compromís. Aquest any
varem començar més fort que mai
amb una actuació a les fires de
maig de somni (Escala de 10,
Piràmide Drets de 5, la Pira 6X6
més matinera de la història, etc.) i
sabem que donar-ho tot durant
tants mesos és cansat física i
mentalment, així que mil gràcies
per no afluixar fins l’últim dia!
Les tretze Pires 6X5, les set Pires
6X6, les set Escales de 10, les
dues Escales d'11 descarregades
per Festa Major i les set Piràmides
Drets de 5 en més de 35
actuacions descriuen a la perfecció
el compromís de tots durant l’any, i
tot això sense contar l’actuació
d’aniversari.
I de cara l’any que ve, toca
aprofitar el treball d’aquest any:
Pira 7x6, 3d7 net, Escala de 12,
pilar de 6.. Hem demostrat sempre
que podem aconseguir el que
volem, per impossible que pogués
semblar al principi. Descanseu
molt, que us ho mereixeu, i ens
veiem l’any que ve!! Gràcies per tot
altre vegada i gràcies per ser com
sou!! Bon Nadal i feliç 2016!
Petons i moltes abraçades!!

55è Aniversari dels Falcons
El 55è aniversari, va donar fi a la temporada falconera 2014, amb actes de tot tipus ens varem despedir de la
temporada.
L'inici oficial de l’Aniversari va ser el dijous dia 5 amb el pregó de les
festes a càrrec d’en Joan Josep Ortega i Velasco més conegut com en
“Juancho”, exfalconer. Un pregó ple d’anècdotes i vivències
personals.
El dia 6 de desembre el
varem dedicar a una de les
activitats mes arrelades i
tradicionals d’aquestes dates,
el 23è Rally dels Falcons´. Enguany amb tots el participants disfressats
de “Escocesos”, i amb tots els cotxes engalanats per la ocasió.
Pel que fa al dissabte dia 7 de desembre, com ja és típic, dedicarem la
jornada a fer gaudir als mes menuts de la vila, oferintlos una jornada de jocs i activitats amb inflables i tallers de
pintura, a la Plaça de la Vila. Continuant amb un concert vermut dels
Ministrers de Vilafranca, formació vilafranquina que va fer gaudir
amb la seva música d’instruments tradicionals i els seus balls al
nombrós públic.
I el dia 8 per finalitzat tot el seguit d’actes i essent la traca final de
l’aniversari,
la
gran
actuació de Falcons i
ExFalcons,
que
va
començar després de la
tradicional cercavila i tronada a
la Rambla Sant Francesc.
Amb la sala plena de gom a gom els Falcons van oferir un seguit de
rondes amb figures simultànies, començant per una majestuosa Escala
d’11, que únicament es va carregar, ja que al baixar va patir unes
sotragades que la van fer cedir. Cal dir que va ser la tercera Escala
d’11 d’aquest any, fet mai repetit al nostre palmarès. Seguit d’una una
colla de Pilars de 3, 12 per ser exactes, on tots els enxanetes van
baixar fent les típiques volteretes que ens caracteritzen. En la tercera ronda amb una combinació de vàries
construccions, una Pira 6X6, quelcom inèdit donat que mai s’havia descarregat aquesta a la sala del Casal,
flanquejada per dos Pires 5X5, de les quals una va ser desmuntada. Varem continuar amb un conjunt variat de
construccions amb 1 torreta i un Ventall Gros (4 pisos) però alhora
amb figures del passat falconer com el ToroTorre i una Estrella. En la
cinquena ronda una Piràmide Drets de 5 i un 3 de 6 net, flanquejats
per 2 Piràmides Acotats de 4. I per acabar la jornada quatre Pilars
aixecats per sota, dos de 5 flanquejats per dos de 4 simultanis. Cal dir
que també ha estat molt important la tasca dels grallers dels Falcons,
que tot i que en molts casos són la part menys visible, sempre són
indispensables, gràcies a ells, els Falcons lluïm encara més.

Sortides 2015

Ha estat un any molt actiu, d’aquí cap allà i d’allà cap aquí. Per que us feu una idea,
només en bus aquest any hem fet uns 2441 km aproximadament, és a dir una 31
hores en el nostre estimat bus.
Comproveuho en aquest mapa...
Aquest any hem fet totes aquestes actuacions...
150è Aniversari del Tren a Vilafranca, 17è Aniversari Monument, 16ª diada de la maduixa i el vi de Sant
Iscle de Vallalta, Masia Egara (Terrassa), La nit del Tarraot de Tàrrega, Fires de Maig o dels Enamorats,
Can Travis (Barcelona), 1ª Conferència Internacional d’ONG acreditades per la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, 100è Aniversari de la Social La Torre de
les Gunyoles, Firamercat de Sant Pere Molanta, Festa del
Barri de Bellber de Vilobí, XIV Trobada de Colles de Falcons
de Catalunya, Festa Major del Pla del Penedès, Festa Major
de les Cabanyes, Festa Major d’Olivella, 25ª Trobada de
gegants de Pradell de Sió, 33ª Fira de Sant Llorenç de
Bellver de Cerdanya, Festa Major de Sant Quintí de
Mediona, Festa Major d'Urús, Festa Major de Castellbisbal,
Festa Major de Vilafranca del Penedès, Festa Major de Sant
Pau de Segúries, Marxa de Torxes de Vilafranca, Via Lliure a
la República Catalana (Barcelona), Codorniu (Sant Sadurní
d’Anoia), Festa Major d’Alcoletge, Acte Solidari a favor de la
Creu Roja, Coronació Reina del Cava (Sant Sadurní
d’Anoia), Hotel Juan Carlos I (Barcelona), Diada dels
Falcons de Barcelona, Castanyada al Barri de la Girada,
Acte benèfic per la Marató de TV3 Torres&Barato.
I gràcies a totes elles aquest any hem fet totes aquestes
construccions...

19/Abril/2015  150è Aniversari del Tren a Vilafranca
Varem participar en els actes de celebració del 150è aniversari de l’arribada del Tren a Vilafranca del Penedès. RENFE va
posar en circulació un tren molt especial en el que van viatjar diferents autoritats, i el qual va fer aturada a Vilafranca a les 18h.
3/Maig/2015  16ª Diada de la maduixa i el vi
Ens varem desplaçar a Sant Iscle de Vallalta (Maresme) on es celebrava la 16a Diada de la Maduixa i el Vi.
16/Maig/2015  La nit del Tararot de Tàrrega
Ens varem desplaçar a Tàrrega per participar a la Nit del tararot de la Festa Major de
Tàrrega, un espectacle popular que concentra mig miler de figurants i un ampli ventall
d’exponents de cultura tradicional sota la coordinació de l’associació Guixanet.
L’enfrontament entre els barris de la Mercè i del Carme a finals del segle XIX per a
veure qui organitzava la millor festa veïnal, va donar lloc a la festa major actual.
Varem ser un dels plats forts, esperats i ovacionats en totes i cadascuna de les
nostres construccions, completament integrades en l’espectacle.
17/Maig/2015  Fires de Maig o dels Enamorats 2015
Com és tradicional varem actuar a la tarda del diumenge de fires. Al punt de les 18h varem començar la que es pot
considerar la millor actuació de Fires de Maig dels Falcons de Vilafranca de la història, fent entre d'altres una
Escala de 10, i una Pira 6X6, (la més matinera de la història).

10/Juny/2015

 1a Conferència Internacional d’ONG acreditades

per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial de la UNESCO
Varem participar en una actuació conjunta amb totes les colles de Falcons existents
a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, en motiu de la recepció al Saló de Cent de
l’ajuntament de Barcelona als assistents a la 1a Conferència Internacional d'ONG
acreditades per la UNESCO per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.
Malgrat el poc temps disponible, varem oferir una actuació prou lluïda i aplaudida.
14/Juny/2015  100è Aniversari de la Societat la Torre de les Gunyoles
Varem participar al centenari de la Societat local “la Torre” de les Gunyoles, amb un cercavila fins la
societat on acabarem amb una atuació.

28/Juny/2015  Firamercat de Sant Pere Molanta i Festa del Barri de Bellber de Vilobí
Al mati ens varem desplaçar al Firamercat de Sant Pere Molanta, i a la tarda al Barri de Bellver de Vilobí on
participarem en les Festes de Barri.

26/Juliol/2015  Festa Major del Pla del Penedès
Com és tradicional varem participar en l’actuació el diumenge però sense fer la cercavila per evitar
endarrerir el programa festiu. Però això no va impossibilitar poder gaudir, de l’actuació davant de
l’Ajuntament mentre s’estava desenvolupant la cercavila.
31/Juliol/2015 Festa Major de les Cabanyes
Al punt de les 20:30 havíem de començar la cercavila de la Festa Major a la població de les Cabanyes, però les condicions
climatològiques no ho van permetre va acabar convertintse en una actuació de tots els balls del seguici dins el local social de
la població. Sense fer un pas enrere del que teníem previst.

2/Agost/2015  Festa Major a Olivella
Varem participar per primera vegada en la Festa Major de Olivella. A les 18:30 amb un cercavila que
acabà a davant de l’esglèsia amb una actuació molt lluida. Abans de marxar, de manera espontània
cridarem a l’alcalde d’Olivella i el col•locarem a segons en un Pilar de 4, el motiu és que aquest, havia
estat Falconer de Vilafranca fa una grapat d’anys enredera.
8/Agost/2015  25ª Trobada de gegants de Pradell de Sió
Ens varem desplaçar a la població de Pradell de Sió (Urgell) per participar en la 25ª Trobada de
gegants de Pradell de Sió. Una curta cercavila pel poble, que tot i les grans pendents va permetre
realitzar varies figures. Un cop arribats a la plaça de l’església i envoltats per tots els gegants
participants en la trobada varem fer la nosra actuació.
10/Agost/2015  33ª Fira de Sant Llorenç de Bellver de Cerdanya
Varem participar en la 33ª Fira de Sant Llorenç de Bellver de Cerdanya, Mercat de productes alimentaris
artesanals del Pirineu. A les 10:30 es va començar la cercavila que feia aturada en diferents espais de la localitat,
on oferirem: tres Escales de 8, una Pira 6X5, una Pira 5X5, set Pilar de 3, dos Torretes, una Piràmide drets de 4,
tres Pilars de 4 aixecats per sota, un Ventall, dos 3 de 6 nets.
15/Agost/2015  Festa Major a Sant Quintí de Mediona
Com és tradicional en el nostre calendari varem participar en la Festa Major de Sant Quintí de
Mediona, la nostra segona casa. Al punt de les 19h va començar el cercavila, tot i que la intensa pluja
va fer suspendrela i aplaçarla pel matí de diumenge. Però no varem voler marxar sense rendir
homenatge a la vila i a la gent, per aquest motiu abans de marxar entrarem a la plaça amb un Pilar de
4 caminant i varem fer un parell de construccions. Gest que va ser molt agraït pels quintinencs. Tot i
no ser habitual a matí del diumenge, novament ens varem desplaçar a Sant Quintí de Mediona per
oferir una breu actuació. Tot i que ja tenien un compromís, l’admiració que tenim cap a la vila i a
l’inrevés és molt gran i es mereix tots els esforços que siguin necessaris, per això abans de marxar a
terres del nord varem anar a actuar.
16/Agost/2015  Festa Major d'Urús
Després de la improvisada actuació de Sant Quintí varem enfilar cap a Urús (Baixa Cerdanya) per
participar a la Festa Major. Al punt de les 17h s’inicià un curt cercavila fins a arribar a la fira de productes
tradicionals, on continuarem amb l’actuació.
23/Agost/2015  Festa Major de Castellbisbal
Varem actuar per primera vegada a la festa major de Castellbisbal. Actuació que es va iniciar a a
l’acabament de la diada castellera en la que també varen participar uns altres vilafranquins, els Xicots de
Vilafranca.
5/Setembre/2015  Festa Major de Sant Pau de Segúries
Varem particiar a la festa major de Sant Pau de Segúries (Ripollès). Fent una actuació dividida en
diferents places de la població, fins a arribar a la última plaça on varem actuar.

10/Setembre/2015  Marxa de Torxes de Vilafranca
El divendres a la nit, com ja es habitual varem participar en la tradicional marxa de Torxes per la
Independència que s’organitza a Vilafranca. Al punt de les 22h ens donàvem cita a la Plaça Jaume I, actuació que va donar
inici a la marxa pels carrers de la Vila.

11/Setembre/2015  Via Lliure a la República Catalana
El dissabte dia 11, ens varem desplaçar a Barcelona per formar part de la Via Lliure a la
República Catalana i amb les nostres figures donar suport a la gran mobilització ciutadana.
Situats al Tram 78, varem oferir diverses construccions mentre es completava la gran Via, fent
temps fins les 17h quan estava previst que la gran mobilització prengués forma. Durant
aquesta estona i cal dir que essent molt ovacionats pel públic, varem fer varies construccions.
Ha estat una jornada molt especial que recordarem, no hi ha paraules per descriure el
sentiment de formar part d’aquests esdeveniments multitudinaris que romanen en la història.
19/Setembre/2015  Festa Major de Alcoletge
El dissabte dia 19 varem actuar per primera vegada a la festa major de Alcoletge, una població del Segrià.
3/Octubre/2015  Acte Solidari de AAVV Vilafranca a favor de la Creu Roja
El dissabte dia 3, participàvem en un acte Solidari a la Plaça de la Verema de Vilafranca. Acte organitzat per les associacions
de veïns de Vilafranca: Barceloneta Sant Magí, Espirall, Les Clotes, Molí d’en Rovira, Poble Nou i Sant Julià. Que preocupats
per la situació de pobresa que afecta a un important nombre de ciutadans i en especial al tema de l’alimentació infantil, varen
decidir organitzar una jornada solidària a fi de fer sensibilització sobre aquesta situació i recollir diners que van anar a benefici
del projecte Aliança per l’Alimentació Infantil de la Creu Roja de Vilafranca. Varem donar suport a aquesta iniciativa participant
de la jornada i amenitzantla amb una actuació falconera.
3/Octubre/2015  Coronació Reina del Cava
Després del castell de focs, varem iniciar una cercavila per carrers del centre de la vila, en el que varem
poder oferir gran diversitat de les nostres figures. Un cop arribats a la Plaça de l’Ajuntament, varem alçar un
pilar de 4 d’entrada a plaça que va donar peu al pregó que va protagonitzat per l’humorista ReEugenio, Al
acabar el pregó, va esdevenir el moment àlgid de la festa, la Coronació de la Reina del Cava, enguany
l’actriu i model Carla Nieto Geli. Però abans de cloure l’acte, la ja nomenada reina, havia de delectarse amb
l'apreciat cava, i varem alçar un Pilar de 5 al balcó de l’Ajuntament per ferli arribar una copa.
25/Octubre/20115  Diada dels Falcons de Barcelona
Enguany varem ser els convidats a la Diada dels Falcons de Barcelona en una actuació a Barcelona,
juntament amb els Trinigrallaos, l'Arpella de Ciutat Vella, la Víbria de Barcelona i els bastoners de l'Esbart
Català de Dansaires. Al matí iniciàvem un cercavila pels carrers del centre històric, fent aturada a la Plaça
de Sant Jaume on entrarem amb un Pilar de 4 caminant, i just davant de l’Ajuntament de Barcelona varem
relalitzar un parell de construccions, i una Escala de 9 conjunta amb els amfitrions, l’Escala combinada més
gran que s’ha fet mai. Continuant la cercavila per davant de Santa Maria del Mar, i pel Fossar de les
Moreres, on alçarem un pilar. Fins arribar a la Plaça del comercial, davant del Centre cultural del Born on actuarem.
30/Octubre/2015  Espectacle Vinifest de la Fira de les Festes Majors
En motiu de la 1ª Fira de les Festes Majors, participarem en l’espectacle Vinifest, a la Plaça Jaume I,
un espectacle teatral vingut des del celler modernista de Nulles i que combina teatre amb cultura
popular i tradicional. So, llum, actors, balls, danses, bestiari, gegants, foc i els Falcons de Vilafranca.
31/Octubre/2015  Castanyada Barri de la Girada
Participarem novament en la tradicional fira de la castanyada organitzada per l’associació de comerciants
de la Girada, i que com cada any omple la rambla de paradetes de tota tipologia, alimentàries,
artesanals, etc.
28/Novembre/2015  Actuació a Torres&Marató
Varem participar en una actuació solidaria a les Bodegues Torres, on organitzaren un acte per recaptar diners per La Marató
de TV3, que enguany va dedicada a l’obesitat, diabetis i malalties metabòliques.

XIV Trobada Nacional Falcons
El dissabte dia 11, Vilafranca va acollir la XIV Trobada Nacional de
Falcons, acte destacat emmarcat dins dels actes de la capitalitat
cultural de la vila d’aquest 2015. En la que es van donar cita totes les
colles actuals de falcons: Llorenç del Penedès, Vilafranca, Vilanova i
la Geltrú, Piera, Barcelona, Castellcir, Malla, Riberal, Vallbona d'Anoia,
Capellades i Vilanova d'Espoia. I essent nosaltres els amfitrions del
gran esdeveniment.
La jornada es va iniciar a les
17h on davant dels monument
als Falcons, lloc emblemàtic
per la formació vilafranquina i
pel món dels Falcons en
general, donat que és el
primer i per ara únic
monument dedicat a aquesta
disciplina, on es varem
congregar totes les colles per
fer una foto de família.
Tot seguit es va iniciar un cercavila curt que passant per la Rambla, carrer
de la Cort i Plaça de la Vila, on s’oferí la gran actuació conjunta. Tot i el
curt cercavila, es va poder gaudir d’una gran varietat de figures dels
Falcons, la rapidesa i agilitat en l’execució de les mateixes ajuda que sigui
un espectacle molt agraït pels sentits. L’ordre de cercavila tot i acostumats
a ser per antiguitat, de més antigues a més noves, enguany a proposta de la pròpia Federació nacional va ser
aleatori i va ser el següent: Barcelona, Llorenç, Riberal, Vilanova
d’Espoia, Castellcir, Piera, Vallbona d’Anoia, Vilanova i la Geltrú,
Capellades, Malla i Vilafranca.
Durant la cercavila varem fer varies construccions: una Escala de
9, una Pira 5X5, un Pilar de 5 aixecat per sota, un 3 de 6 amb
agulla, Pilars de 3 caminant, Ventall Gros (4 pisos).
La cercavila finalitzava a la Plaça de la Vila on després d’entrar a
plaça amb un Pilar de 4 caminant davant de la façana de la Casa
de la Vila es va donar inici a l’actuació en format de rondes actuant
en grups de 3 o 4. Essent una exhibició de màxims per a gairebé
totes les colles.

Per la nostra part varem fer:
(1ªRonda) Pira 6X6; (2ªRonda)
Piràmide drets de 5; (3ªRonda): 2
torretes
simultànies;
(Ronda
conjunta): Escala de 10 (Capdil
10X11). En la ronda conjunta, totes
les colles van executar alhora
l’Escala, que és una de les figures
més representatives dels Falcons,
demostrant així que tot i la diversitat
del mon falconer, hi ha trets que son
homogenis i que ens identifica com a
disciplina. Cal dir que la imatge de
les
diferents
escales
alçades
simultàniament és una de les imatges
millor
aconseguida
d’aquesta
trobada, on es van veure Escales de
7, 8, 9 i 10 pisos.
Al acabar l’actuació, els presidents de
totes les colles varen ser rebuts per diferents regidors al Saló de Plens de
l’Ajuntament, agraintlos la seva presència, així com el gran esforç organitzatiu
dels Falcons de Vilafranca. Aprofitant aquest acte institucional, president dels
Falcons de Vilafranca va fer entrega als representants polítics de la vila, un
record commemoratiu de la jornada per tot el suport institucional rebut i pel
suport de la Capitalitat cultural que ha fet possible aquesta trobada.
Un cop acabat novament es van dirigir a la Plaça de la Vila on es va fer entrega
a totes les colles del record commemoratiu.
Acabat aquest acte amb l’acompanyament de la formació Ministrers de Vilafranca, tots els assistents van iniciar el
camí cap a l’escola Sant Ramon, on els amfitrions van oferir un sopar de germanor als falcons de totes les colles i
col·laboradors que sense ells no hagués estat possible.
Però la jornada festiva no finalitzava amb el sopar donat que al punt de les 24h es donava inici al concert de
cloenda, que organitzat conjuntament amb l’associació de veïns del barri Molí d’en Rovira, aprofitant la festa
d’aquest va servir per cloure la
jornada, oferint en concert de la
formació penedesenca Miaú i
finalitzant amb la gresca de la Dj.
Neus Gonzàlez. Però encara hi va
haver un últim cartutx, era una
festa preparada expressament en
motiu de la trobada, a la discoteca
Arcs de Vilafranca que va aglutinar
els més festers de totes les colles.
Volem agrair a l'Escola Sant
Ramon de Vilafranca la gran
col•laboració, deixantnos l’espai
per celebrar el sopar.

Festa Major de Vilafranca 2015
Enguany
ells
Falcons
de
Vilafranca hem tornat a fer
història en la Festa Major de
Vilafranca. Ha estat gràcies a
molt de temps d’esforç i assaig, i
això ens ha permès portar a plaça
el
millor
repertori
de
construccions.
El resum de tot és que hem
descarregat dues Escales d’11, la
quarta i cinquena des del 2013
que
varem
descarregar
la
primera, demostrant una vegada
més que la Plaça de la Vila és
plaça d'onze. Tot i que les dues es van descarregar amb solvència, la del
dia 29 va pujar amb un xic de nerviosisme sobretot pels pisos superior, però sense patirla en cap moment, la del
dia 31 va semblar fàcil, sense cap patiment. Cal dir que és una fita històrica per que descarregar dues Escales
d’11 per Festa Major era la primera vegada que succeïa.
També tant el 29 com el 31, varem descarregar dues Pires 6X6, que estaven perfectes, sense cap moviment que
fes preocupar per l’estabilitat de la mateixa.
Enguany també hem apostat per doblar figures intentat que més gent pogués formar part de les figures d’alt nivell,
per això s’ha pogut veure en varies ocasions com a la cercavila del 29 i a la processó del 30 dues Pires 5X5
simultànies.
Sense oblidar que el dia 30 com ja es tradicional varem intentar el Pilar de 6 aixecat per sota, tant característic
nostre. Tot i la confiança que enguany li teníem a l'espadat, un excés de nervis des de l'inici van fer que es
trenques just abans de que quedes carregat. El normal hagués estat un segon intent, però respectant els acords
presos amb el Cicle Festiu per millorar els horaris festamajorens només ens
permetien un intent, i que varem complir
rigorosament.

Cal dir que una altra de les imatges que
pretenien portar a plaça el dia 31, eren
dues Piràmides Drets de 5 simultànies,
malauradament just abans de coronar la
segona va ser desmuntada degut a que
problemes de mides en el pisos superior
dificultaven l’estabilitat de la mateixa. La
Piràmide Drets és una de les figures més complexes que realitzem degut a la
posició dels elements i a l’equilibri que implica. Però el fet de plantejar ferne dues
de 5 simultànies, és senyal del bon estat actual de la formació.
No podem obviar la gran varietat de figures que hem realitzat a les cercaviles i processons, estàtiques i en
moviment, oferint sempre el bo i millor als vilafranquins que venen a gaudir la processó, per això Escales de 9 i 10,
Pires 5X5 i 6X5, Ventalls, Torretes, 3 de 6, Piràmides Drets de 4 i 5 i un llarg etcètera de figures han format part del
seguici festamjorenc.
Amb tot això podem dir que ha estat una Festa Major de màxims per als Falcons de Vilafranca i que cada cop
tenim més clar que el límit es pot superar, sempre amb esforç, constància i assaig.

RESUM FIGURES FESTA MAJOR 2015
(2): 3 de 6 net
(2): 3 de 6 net amb agulla
(2): Escales d’11
(3): Escales de 10
(1): Escala de 9
(9): Pilars de 4 aixecat per sota
(8): Pilars de 5 aixecat per sota.
(1): Pilar de 6 aixecat per sota
(no carregat)
(75): Pilars de 3
(7): Pires 5X5
(2): Pires 6X5
(2): Pires 6X6
(1): Piràmide acotats de 4
(6): Piràmides Drets de 4
(3): Piràmides Drets de 5
(14): Torretes
(2): Ventall Gran (3 pisos)
(2): Ventall Gros (4 pisos)
(22): Ventalls

XVIIè Aniversari del Monument
Aquest any hem celebrat
els actes del XVII Aniversari
del Monument als Falcons.
El dissabte dia 25 d’abril,
varem fer un actuació amb
els Falcons de Llorenç, la
colla convidada d’enguany.
La mateixa disciplina però
amb
dos
vessants
diferenciades,
per
una
banda la vessant tradicional
o original dels Llorencencs i
per
l’altra
la
vessant
moderna, nosaltres.
Al punt de les 13h, davant
del monument als Falcons
es donava inici a l’actuació
que va ser molt lluïda i àgil, iniciant l’acte amb una Escala de 8 conjunta d’ambdós colles. Tot seguit la colla
convidada va poder oferir part del seu repertori als vilatans: Conjunts de dos, Conjunts de tres, Espalmatòries, dos
Pous escapçats, Calaixó 5+1, 4321. Per la nostra banda varem oferir: un Pilar de 5 per sota, una Pira 6X5, dos
Torretes simultànies, un 3 de 6 net amb agulla, set pilars de 3 i varem finalitzar amb una Escala de 9.
Tot seguit els components de les dues colles es varem dirigir al nostre Local, on varem preparar un sopar de
germanor per acabar la jornada.

Passatemps falconers
MOTS ENCREUATS
Amb aquests mots encreuats volem saber quant saps dels Falcons de Vilafranca...
VERTICALS
(1): Sobrenom del pregoner de l’aniversari del 2014
(2): Paraula que ens dóna “permís” per
començar a pujar a la figura
(3): Figura dels inicis dels falcons, que té forma
de torre.
(4): Lloc on s’ha celebrat la Trobada de Falcons
d’enguany
HORITZONTALS
(1): Durant la processó del dia 30, vam recuperar
aquest curiós pilar. Pilar del...
(2): Són els primers de pujar i els últims en
baixar!
(3): Figura que integra una part com a pira i una
altra com a castell
(4): Celebrem el seu aniversari als voltants del
maig. Ja en portem 17!
(5): Número d’escales d’onze que hem
descarregat els Falcons de Vilafranca

RECONEIXEMENT DE CARES
Ens ajudes a esbrinar qui son els seguents falconers...
(1)

(2)

(1) ______________

(2) ______________

(3) ______________

(3)

(4)

(4) ______________

Les respostes les
trobareu a la Faixa
Verda (número 4 
desembre 2016)

Fets destacats
Faixes penjades
Jose de la Fuente i Pérez
"Pepe"
Falconer 10 anys, 7 mesos i 15 dies

Ramón Martín i Gargallo
"Ramon"
Falconer 7 anys, 7 mesos i 19 dies

Foix Cuyàs i Ribas
"Foix"
Falconera 29 anys, 4 mesos i 7 dies.
Escut de Plata

Martí Torrents i Busquet
"Martí"
4 Anys, 10 Mesos i 6 Dies de falconer

Arés Sol i Córdoba
"Arés"
Falconera 29 anys, 7 mesos i 9 dies

Maria de la Fuente i Ruiz
"Maria"
Falconera 16 anys, 7 mesos i 22 dies

Regina Flix i Lázaro
"Regina"
Falconera 2 anys, 11 mesos i 24 dies

Vinyet Flix i lázaro
"Vinyet"
Falconera 2 anys, 11 mesos i 24 dies

Mar Pérez de Albéniz i Edo
"Mar"
Falconera 2 anys, 3 mesos i 4 dies

Anna Rosich i Garciao
"Rosich"
Falconera 2 anys, 0 mesos i 5 dies

Nous escuts
Guillem Albà i Raventós
"Guillem"
Falconer des del 10/08/2015

Daniel Homs i Toledano
"Sant Quintí"
Falconer des del 10/08/2015

Eric Martínez i Güell
"Justin"
Falconer des del 10/08/2015

Paula Planas i Espuñas
"Paula"
Falconera des del 10/08/2015

Martina Planas i Espuñas
"Martina"
Falconera des del 10/08/2015

Jacques Planas i Morin
"Jack"
Falconer des del 10/08/2015

Leire Battaner i Susaeta
"Leire"
Falconera des del 24/08/2015

Nestor Martínez i Crespo
"Nestor"
Falconer des del 24/08/2015

Emma Carrión i Coupas
"Emma"
Falconera des del 23/11/2015

Yvette Carrión i Coupas
"Yvette"
Falconera des del 23/11/2015

Adí Hermosa i Pujol
"Adí"
Falconera des del 23/11/2015

Ariadna Hermosa i Pujol
"Ariadna"
Falconera des del 23/11/2015

Alba Torné i Esteve
"Alba"
Falconera des del 23/11/2015

Paraules de la Comissió de Local

És un orgull dir que un any més seguim treballant en el local, i en el desenvolupament del projecte del local. Un
projecte gran i ambiciós, que poc a poc va agafant forma. I diem que és un orgull per que treballar en allò que
estimem i volem és molt satisfactori.
Des del primer projecte a dia d’avui molts han estat els canvis que hem hagut de fer al projecte original,
normatives, ordenances, i altres problemes han fet i fan que no podem plasmar allò que teníem ideat, però això no
ens atura, per que si un lema ens defineix és: als problemes solucions, i aquí és on estem, amb solucions.
Actualment ja es pot veure un gran evolució del local que varem adquirir al local que tenim i fem servir, un local el
qual ja posem a disposició no només per als usos propis de la colla, com els assajos, sopars, dinars, etc, sinó
també el posem a disposició de socis, entitats i tothom que n’estigui interessat. Per tant no és estrany veurehi
activitat més enllà de la pròpia activitat dels falcons, com grups de gralles que hi assagen, tallers, cursos, etc. Ens
agrada donarli vida al local, ens agrada que els socis i la Vila el sentin seu, perquè volem que el local sigui aquell
punt de trobada dels falcons i simpatitzants, i creiem que poc a poc ho anem aconseguint.
Un dels espais que enguany ha entrat en ple funcionament ha estat la zona de bar, un espai que en primera
instància no estava definit, però que la modificació del projecte l’ha acabat situant en el seu emplaçament actual i
amb molt bons resultats, ja que s’ha aconseguit un espai que té comunicació tant amb la nau com amb el pati, per
tant facilita molt el seu funcionament. Ara que la temporada comença a acabar i que el local quedarà en
funcionalitat mínima, és quan aprofitarem per fer aquelles reformes que impliquin més maldecaps tècnics.
Properament es vol començar a treballar tant amb el tancament i separació de l’espai d’assaig de l’espai lúdic o
social. Per altra banda també és intenció properament iniciar la rehabilitació de la zona de vestuaris, adequantlos
a la normativa vigent i al volum de gent que en fem ús.
El local dels Falcons ha passat de ser una rondalla a ser una realitat i cada cop més conegut i valorat. I volem
seguir treballant en fer realitat aquest gran projecte dels Falcons de Vilafranca, que ens està ajudant a ser encara
més grans com a colla.
No us penseu que tot això ho fem sols, l’ajuda de tots és imprescindible. Administracions, patrocinadors,
col·laboradors, socis... fan possible que seguim tenint la il·lusió de continuar treballant per finalitzar aquesta gran
obra. Per això no cal dir que totes les parts són importants, però sobretot els socis, aquells que aposten dia a dia
per veure créixer la colla, i tot el que la conforma. I volem aprofitar l’ocasió per agrair a totes les parts implicades
l’ajuda que ens brinden per fer realitat el local.
Volem recordarvos la importància de ser socis, i així poder formar part d’aquest gran projecte que poc a poc va
veient la llum.

Un local ple de vida!
13/Març/2015  2ª Calçotada falconera al Local
Després de l’èxit de l’edició anterior el diumenge 23 varem celebrar la 2ª Calçotada Falconera al Local, fet que
pretén consolidarse com a acte sempre al començament de a temporada, per engegar motors de la manera més
lúdica possible, i reunint no només als falconers actuals, sinó als exs components de la colla i als Socis
Col•laboradors, amics, familiars i simpatitzants. Els assistents van gaudir d’una jornada de bona companyia i bona
teca. L’activitat va ser tot un èxit.
22/Abril/2015  2ª Trobada d’intercanvi de plaques de cava
El diumenge dia 22, es va celebrar al local dels Falcons de Vilafranca la segona edició de
la Trobada d’intercanvi de plaques de cava al local dels Falcons a càrrec d’aficionats
d’aquesta disciplina col•leccionista, i tenint present l’èxit de la primera edició.
Al punt de les 9 del mati, es van obrir portes als assistents on van poder fer us de les
instal•lacions dels vilafranquins per poder fer l’activitat. Prèviament ja s’hi havia instal•lat
els paradistes amb totes les seves col•leccions, per poder oferir als assistents, així com els
membres dels Falcons que des de ben d’hora varen estar organitzant i preparant les
instal•lacions i l’esmorzar per oferir als assistents, una bona botifarra acompanyada de pa,
beguda i cafè.
15/Maig/2015  Concurs de Postres
Ja és normal que ens aventurem a fer coses diferents, però ara ja
ens atrevim també amb els postres. Per això varem aprofitar un
sopar al local, per organitzar un concurs de postres que va ser
valorat per un estricte jurat. La veritat és que tot i ser la primera
vegada que fèiem un concurs de postres els resultats van ser
sorprenents, no només per la quantitat de postres que varen
portar sinó també per la qualitat dels mateixos. També s’ha de dir
que després del tast del jurat, que va decantarse per un empat
múltiple, tots varem poder gaudir dels deliciosos postres. Això ens
fa pensar que no serà la última vegada que farem una cosa així,
ja que sempre és bo tenir la panxa contenta.
6/Juny/2015  Dia de l'Associacionisme Cultural Català
El dissabte dia 6 varem fer una jornada de portes obertes del Local dels Falcons de
11h a 13h. Acte promogut per pel Consell de l’Associacionisme Cultural, del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que s’emmarca dins dels
actes celebrats a tots Catalunya en motiu del dia de l’Associacionisme Cultural
Català (4 de juny).
1/Juliol/2015  Mostra de Cultura Basca
Enguany ens varem encarregar de poartar a la vila una mostra de cultura tradicional basca. El divendres van
poder gaudir del nostre assaig sopant amb tota la colla un cop aquest havia acabat. El dissabte a les 12:30
s’iniciava al Casal “Societat la Principal”, la mostra de bertsolaris. Amb la sala plena de gom a gom es va poder
gaudir d’aquesta divertida i improvisada mostra de versos relacionats amb la vila. Per altra banda a les 18h a
l’escenari del Vijazz de la Rambla, es va poder gaudir d’una actuació de dantzaris del grup de ball Egape Dantza
Taldea, que tot i la calor sufocant va aconseguir congregar un nombrós públic que va gaudir de la dansa basca.
Tota la mostra va ser possible gràcies també a la col·laboració del Casal Societat “La Principal”, i del Banc
Sabadell Vijazz Penedès 2015.

17/Juliol/2015  Primer sopar “Jo porto”
És habitual que en acabar l’assaig dels divendres decidim fer un sopar al
local, com botifarrades, entre d’altres, però aquest any hem fet una cosa
que per nosaltres ha estat nova, un sopar “jo porto”, que consisteix en que
cada membre porta alguna cosa cuinada per ell. La veritat és que ens van
sorprendre els bons resultats de la proposta i evidentment els plats tan
suculents que cadascú aporta, podríem dir que eres boníssims!

14/Agost/2015  Peça escultòrica al Local
El 14 d’agost es va instal•lar al nostre local la peça escultòrica de
ceràmica d’Albert Blay, Falcons de Vilafranca: la petjada i l’ombra.
La peça de ceràmica de gran format (2×2 metres) forma part de les
accions artístiques que fora dels espais habituals d’exposició
s’instal•len en motiu de l’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana
de Vilafranca.
Segons paraules de l’artista el que l’ha inspirat a l’hora de crear
aquesta gran peça ceràmica és essencialment l’aspecte efímer del
motiu (les construccions dels Falcons) que aporten a la creació un
component màgic imprescindible a tota creació artística.
23/Agost/2015  Activitats de lleure per la canalla
Amb la calor arriben les ganes de remullarse! El 23 d’agost vam aprofitar per
fer una excursió pel Penedès i en acabar, guerra de globus d’aigua al local. No
cal dir que va ser una activitat amb la que ens ho vam passar pipa! Penseu que
varem omplir més de 300 globus que van durar poc menys d’un minut.

6/Setembre/2015  Dinar de Festa Major 2015
Després de la més típica sempre tenim el nostre espai per celebrar els èxits, o
si més no mes descansar i per agrair l’esforç i sacrifici de tots els assajos
prefestamajorencs. Per això és una tradició celebrar en dinar de Festa Major,
on falconers/es i simpatitzants ens reunim per celebrar al local tots els èxits i
les bones actuacions. D’aquesta manera també agafem forces per encarar el
que ens queda de temporada! És cert que en els nostres actes gresca i
xerinola no en falta. Com a anècdota cal dir que el pastis era l’escala d’11 feta
amb porcions individuals, en la que cada membre tenia la seva porció,
inclosos els grallers, que són part imprescindible.
26/Setembre/2015  Acampada al Local
El 26 i 27 de setembre varem anar d’acampada! Després de suspendrela amb anterioritat per les inclemències
meteorològiques, varem decidir ferla aquests dies, i com que el temps tampoc acompanyava varem pensar que la
millor opció era ferla al local. Per això el dissabte, varem començar amb una excursió per la muntanya, un cop
arribats al local, i després d’instal·lar les tendes varem fer nit, bé es podria dir dormir, però com podeu imaginar
quan ajuntes tot un grupet de falcons, es fa de tot menys dormir. I el diumenge varem aprofitar per passar el matí
al local fent jocs i activitats, acabant amb un bon àpat.

L'entrevista

En aquest número entrevistem als Diables de Vilafranca, pregoners d'enguany
El vostre nom?
Ball de Diables de Vilafranca
Què en penseu dels Falcons de Vilafranca?
Escola castellera de Vilafranca. En fi, un grup humà molt ben organitzat que forma
part del panorama cultural Vilafranquí, i que per molts anys així sigui.
Què va significar per vosaltres que us demanéssim ser pregoners de
l’Aniversari?
Ens vam sentir molt valorats. Som conscients que fins al moment sovint havien fet el vostre pregó membres que han format o
havien format part dels Falcons. Així que la proposta ens la vam agafar amb un gran sentit de la responsabilitat.
Us ho esperàveu?
L'únic precedent que teníem era el del pregó de Sant Raimon, així que la vostra proposta ens va agafar totalment per sorpresa.
Tot i així ens va fer molta il•lusió i de seguida vam generar una idea que vam trobar molt engrescadora i l'hem dut a terme tant
bé com hem pogut.
De que ens parlareu en el pregó? Ens podeu fer cinc cèntims?
No hi ha tràilers dels pregons :)
Algun de vosaltres ha pensat mai en ser falconer?
Cap dels actuals de moment s'ho planteja, almenys mentre sigui membre en actiu del ball. No obstant, més d'un dels membres
actuals ha format part dels Falcons i alguna falconera havia sigut àngel.
Que son per vosaltres els Falcons de Vilafranca?
Una colla de borratxos, festius i xulos! O sigui: bona gent!
Podeu definirlos en una sola paraula? Quina?
Escala
El vostre millor record amb els Falcons?
El sopar del pregó ja l’hem fet?
Expliqueunos una anècdota amb la colla.
Què canviaríeu dels Falcons?
Us canviaríem el local. En aquell carreró on tenim el nostre,
l'escala de 12 no cauria mai perquè tocaríeu amb les 2 bandes del carrer.
Què no canviaríeu dels Falcons?
Les ganes i l’esforç que transmeten, ja que per la poca gent que són construeixen estructures humanes espectaculars.
Ens podeu dedicar un vers?
Tot és posarse dacord
Ara us deixem un espai per que expliqueu o digueu el que volgueu...
El dia 4 us direm tot el que us hem de dir...

FALCONS DE VILAFRANCA
56è ANIVERSARI
Els Falcons de Vilafranca
volem agraïr a les següents entitats, empreses i particulars la seva col·laboració i patrocini:
PATROCINADORS D'HONOR

PATROCINADORS

COL·LABORADORS
AIGÜES MONTSENY
AJUNTAMENT DE LA GRANADA
AJUNTAMENT DE MOJA
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
ASSESSORIA GALLART & JANÉ
AUTOCAM
BAR EL CORO
BENZINERA SERVEIS PENEDÈS
BODEGA EMILIA
BODEGUES MIQUEL TORRES, S.A
BODEGUES PINORD
BOTIGA TALLER TERRACOTA
CANSALADERIA VALLS
CASAL POPULAR DE VILAFRANCA
CAVES PLANAS ALBAREDA I D'ORIGEN
CLIMA CUSINÉ
CORREM PER LA TERRA
COVIDES
DIVERTÀLIA
ESCOLA SANT RAMON

ESPAI RUNNING
FARMACIA MONTSERRAT JONCH
FISIOTERAPIA EL CENTRE
FONDISTES PENEDÈS
FORN DE PA PARÉS
FORN DE PA RIUS
FUESTERIA QUEROL SERRA
GALLART ASSESSORS S.L.
GEIF (GRUP D'EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS)
INZOLIA
LES DEUS AVENTURA
METALÚRGICA DEL PENEDÉS
PASTISSERIA BERTRAN
PERRUQUERIA SANTÓ
PROTECCIÓ CIVIL
RÀDIO VILAFRANCA
TERRADES ESPORTS D'AVENTURA
XARCUTERIA ANTON
YAKAAR AFRICA

Gràcies a l'ajuda incondicional de tots els Col·laboradors, Patrocinadors i Patrocinadors d'Honor,
tots els nostres actes d'Aniversari es fan possible.

MOLTÍSSIMES GRÀCIES A TOTS

Establiments Col·laboradors
Com bé ja deus saber, essent Soci/a Col·laboradors dels Falcons de Vilafranca pots gaudir de descomptes i
avantatges en l’ús de serveis i espais de l’entitat. Però també en establiments i comerços que col·laboren amb
nosaltres i que pel sol fet de ser socis, i presentant la teva acreditació, pots gaudir de descomptes i/o avantatges.
Anirem incrementant el catàleg d’ofertes i anirem informant. A continuació hi ha el llistat dels establiments
col·laboradors:
FALCONS DE VILAFRANCA
Falcons de Vilafranca
C/ Doctor Pasteur, 7-9
08720 Vilafranca del Penedès
678447840

Descompte en us d’instal·lacions
(Consultar disponibilitat i preu)

Descompte en actes i àpats
(Consultar preu per àpat)

OCI I ENTRETENIMENT
DJ FIKY
Informació i Reserves:
Telf: 655 638 684 (Rafa)
fikydj.contrataciones@gmail.com
Casaments, aniversaris, comunions, etc. A
part de Server de DJ o videoDJ, tenim equips
de so, iluminació, video i efectes especials.

15%
Descompte al contractar serveis
del DJ

ALIMENTACIÓ, PASTISSOS i MENJAR A DOMICILI
LA CASA DE LOS CUPCAKES
Telf: 622 709 317 (Soraya)
www.lacasadeloscupcakes.es
info@lacasadeloscupcakes.es
soraya.pinos@hotmail.com

10%
Descompte

PERRUQUERIA, ESTÈTICA i BELLESA
PERRUQUERIA SANTÓ
C/ Puigmoltó, 13
08720 Vilafranca del Penedès
Horari: de dimarts a divendres de 09:00 a
13:30 i de 16:00 a 20:30
Dissabtes de 08:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00

10%
Descompte

GRÀFIQUES i PAPERERIA
LLIBRERIA SELLARÈS
C/ Carme, 6
08720, Vilafranca del Penedès
Telf: 938921286
Horari: de dilluns a dissabte de 09:00 a 14:00
i de 17:00 a 20:30

10%
Descompte en material escolar i
d’oficina

5%
Descompte en llibres

A què esperes a fer-te Soci Col·laborador dels Falcons de Vilafranca? És molt senzill entra a la nostra
web http://falconsdevilafranca.cat/fes-te-soci/ i trobaràs tota la informació que necessites! No
esperis més, ser Soci te molts avantatges.

