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FALLERA MAJOR: NO HI HA INFORMACIÓ 
PRESIDENT:  ANTONIO ALABADÍ PÉREZ 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Artista faller:   R.GARCÍA/A.MARZAL 

Lema de la Falla:  LA VENTA DE LOS GATOS 
Banda de música:  NO HI HA INFORMACIÓ 

Pirotècnia:   NO HI HA INFORMACIÓ 

Ubicació de la Falla:  CARRER SAGUNT CANTÓ TRAVESSIA MONCADA (LA CREU) 
Casal Faller:   NO HI HA INFORMACIÓ 

Presentació:   NO HI HA INFORMACIÓ 

Elecció:   NO HI HA INFORMACIÓ 
Premis obtinguts: 

 

 

 
 

PÁGINA CENTRAL (COSES DE LA FALLA) 

 

CAP INFORMACIÓ TENÍEM FINS ARA DE L'EXISTÈNCIA D'ESTA FALLA DE L'ANY 
1929. 

 

PERÒ SEGONS HEM POGUT ESBRINAR I CONSTATAR EN L'ARXIU HISTÒRIC 

MUNICIPAL DE VALÈNCIA, UN VEÍ DEL CARRER SAGUNT, D. ANTONIO ALABADÍ 
PÉREZ, VA SOL·LICITAR A L'AJUNTAMENT AUTORITZACIÓ EN NOM DE LA FALLA 

PER A PLANTAR UN CADAFAL EN EL CARRER SAGUNT. 

 

JA FIGURA COM A SECRETARI D. MANUEL CUÑAT NUEZ, QUI A POSTERIORI SERÀ 

CONSIDERAT COM L'AUTÈNTIC FUNDADOR DE LA NOSTRA COMISSIÓ. 
 

TAMBÉ S'HA POGUT ACONSEGUIR DE L'ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL, LA CÒPIA DE 

L'ESBÓS DE FALLA, AIXÍ COM LA INSTÀNCIA SOL·LICITANT L'AUTORITZACIÓ PER 

A PLANTAR LA FALLA COMENTADA ANTERIORMENT. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Què va passar en el món?  

 

 La Borsa de Nova York patix els dies 24 i 29 d'octubre (dijous negre i 

dimarts negre) les majors caigudes de la seua història com a conseqüència 
d'una crisi originada per l'especulació financera. Després d'estes dates, 

conegudes com el crack de 1929, s'inicia la Gran Depressió, un període de 

declivi econòmic en les nacions industrialitzades.  

 El president del Govern italià, Benito Mussolini, i el cardenal Pietro Gasparri 
signen el Pacte de Letrán pel qual es crea l'Estat Pontifici i la Ciutat del 

Vaticà.  

 En plena vigència de la Llei Seca, el 14 de febrer a Chicago es va produir la 

matança de San Valentín, ordenada per Al Capone contra set membres 
d'una banda rival dirigida per George Moran.  

 El 22 de desembre, el científic escocès Alexander Fleming descobreix la 

penicil·lina, un antibiòtic obtingut a partir del fong Penicillium chrysogenum.  

 Apareixen en Estats Units les primeres historietes de Tarzán (de Harold 

Foster) i Popeye (King Features), mentre que a França triomfen les 
aventures de Tintin (de Hergé).  

 L'hotel Roosevelt d'Hollywood acull la primera cerimònia de lliurament dels 

premis Óscar, instituits per l'Acadèmia de Cinema. La primera estatuilla a la 

millor pel·lícula va ser per a Ales, de William A. Wellman.  
 

Què va passar a Espanya?  

 

 Espanya ratifica el conveni de Washington de l'Organització Internacional del 
Treball, que limita la jornada laboral a 8 hores diàries i 48 setmanals. 

 Espanya acull en un mateix any dos esdeveniments internacionals: 

L'Exposició Iberoamericana de Sevilla i l'Exposició Internacional de 

Barcelona.  
 Les ciutats de Madrid i Barcelona superen el milió d'habitants. 

 La valenciana Pepita Samper és triada Miss Espanya i captiva als parisencs 

en el Concurs Europeu de Bellesa, que finalment guanya la representant 

d'Hongria.  

 Es disputa la primera lliga de futbol a Espanya. El campió va ser el C.F. 
Barcelona i el subcampeó el Reial Madrid.  

 

Què va passar a València?  

 
 José Sánchez Guerra, cap del partir conservador, va protagonitzar en el mes 

de gener a València un intent de colp d'Estat contra el Govern del general 

Miguel Primo de Rivera, que en 1923 havia instaurat un règim dictatorial a 

Espanya. Va Ser detingut i jutjat mesos després en Consell de Guerra, que 
el va absoldre de tots els càrrecs.  

 En una reunió celebrada a València, el Consell de Ministres va acordar 

retardar les obres de l'autopista València-Madrid per falta de pressupost.  

 Desapareix la Baixada de Sant Francesc per a ampliar la plaça d'Emilio 

Castelar, que posteriorment es denominarà del Cabdill, del País Valencià i de 
l'Ajuntament.  

 El arquebisbat de València aprova la construcció de la Basílica de la Verge 

dels Desemparats, mitjançant l'ampliació de la capella preexistent.  

 
Què va passar en les falles? 

 

 El primer premi de falles va ser per a la Plaça del Mercat, amb “La situació 

internacional”, de l'artista: Carles Cortina.  
 Es convoca el primer concurs de cartells de falles. El primer premi va ser per 

al treball realitzat pel pintor José Segrelles. 
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 El mestre Serranos estrena “El Fallero”, el pasdoble que es convertirá amb 

els anys en l'himne oficiós de les falles. 

 El Patronat Nacional de Turisme instituïx un premi, que en la seua primera 

edició, amb una dotació de mil pessetes, l’aconsegueix la falla de la Plaça de 
Sant Jaume amb el lema “El coloqui de la curandera”. 
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