




La Xarxa Valenciana de Museus Fallers naix amb la voluntat de con-
servar, protegir i difondre el patrimoni artístic i cultural que es desen-
volupa al voltant de la festa de les Falles, declarada Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO en 2016.

Esta celebració recorre la geografia valenciana, en la qual cada localitat 
li imprimeix un caràcter propi que es recull en els Museus Fallers que 
formen la xarxa.

Actualment formen part d’aquesta Xarxa:

- Museu de l’Artista Faller de València
- Museu Faller d’Alzira
- Museu Faller de Borriana
- Museu Faller de Cullera
- Museu Faller de Gandia
- Museu Faller de València
- Museu Faller de Xàtiva

Un recorregut per cadascun d’ells és imprescindible per a conéixer tots 
els matisos d’una festa única en el món.
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www.museusfallers.org
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El Museu de l’Artista Faller de València es troba a la Ciutat de l’Artista 
Faller, primera Ciutat Temàtica d’Espanya. Va ser creada el 1962 per a 
agrupar a tots els professionals vinculats a l’ofici d’artista faller, i en ella 
hi ha un important nombre d’artistes i tallers fallers.

L’epicentre d’este barri creatiu és la seu del Gremi d’Artistes Fallers, on 
trobem un saló d’actes polivalent per a la celebració d’esdeveniments, 
una cafeteria, una biblioteca pública, les oficines gremials i el Museu 
inaugurat el 1993.

Integrat en la Xarxa de Museus i Col·leccions Museogràfiques de la Co-
munitat Valenciana, atresora una àmplia i variada col·lecció. Són peces 
artístiques, en les quals els protagonistes són els ninots, que han sigut 
indultats del foc, pels artistes fallers professionals. Açò, li atorga enca-

MUSEU DE 
L’ARTISTA 
FALLER 
DE VALÈNCIA
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MUSEU DE L’ARTISTA FALLER 
DE VALÈNCIA

Web Gremi d’Artistes Fallers
www.gremiodeartistasfalleros.es

Correu electrònic
museo@gremiodeartistasfalleros.es

reservasmuseo@gremiodeartistasfalleros.es

Facebook
https://www.facebook.com/GremioArtistasFalleros/

Fanpage Museu
https://www.facebook.com/museuartistafallervalencia/

HORARI
Dilluns a divendres  .................... de 10:00 a 14:00 h

  .................... de 16:00 a 19:00 h

Dissabtes  .................... de 10:00 a 14:00 h

ra més valor a la col·lecció, ja que en ella es pot veure una àmplia diver-
sitat d’estils artístics i la diferència d’altres museus fallers que indulten 
per votació popular. Any rere any, la col·lecció va augmentant, enriquint 
i ampliant el discurs museístic. 

L’evolució històrica del ninot de falla, els esbossos originals de falles i 
carrosses, les maquetes de falles i la contemplació d’una falla tradici-
onal durant tot l’any són altres motius per visitar este singular museu.
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MUSEU FALLER D’ALZIRA 
MUMA

En l’any 1995, la Junta Local Fallera 
(JLF), amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Alzira, va crear el Museu Faller 
en les mateixes instal·lacions que es tro-
ben en l’actualitat, si bé l’enfocament era 
principalment el de conservar els ninots 
indultats junt amb altres elements propis 
vinculats a la festa, de gran transcendèn-
cia en Alzira, els seus orígens es remun-
ten a 1888 i declarada Festa d’Interès 
Turístic Nacional en el 2005.

La resolució de Bé d’Interès Cultural (BIC) 
de les Falles de València (2012) i de les 

de Xàtiva, Gandia, Sueca, 
Alzira i Torrent (2015), va 
propiciar la seua conside-
ració com un bé cultural i 
no sols festiu.

La declaració per la UNES-
CO de les Falles Valencia-
nes Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat, 
del 30 de novembre de 
2016,  va ser el revulsiu 
definitiu per a impulsar el Museu Faller, amb la remodelació de les ins-
tal·lacions i d’un nou projecte museístic,  incorporant-se així al Museu 
Municipal d’Alzira - MUMA, reconegut per la Generalitat Valenciana del 
15 de febrer de 1994.

Al llarg del 2018 i primeries del 2019 s’ha dut a terme la remodelació 
del local  i dels continguts del Museu Faller, amb un nou enfocament 
cultural. L’11 de març de 2019, s’obrien les portes al públic per a mos-
trar els valors culturals i socials de les Falles d’Alzira.

DESCRIPCIÓ
El Museu mostra en diferents apartats, tots els aspectes  vinculats a 
les falles, com l’etimologia i la història de les festes josefines;  de les 34 
comissions falleres locals que agrupen a més de 7.000 membres; el sig-
nificat del monument i del ninot indultat; el procés de creació en el qual 
es destaca la labor d’artistes, tant locals com de poblacions veïnes, tals 
com Julio Monterrubio, Bernat Estela, els Germans Parra, Jordi Carras-
cosa, Carlos March, Juane Cortell o Robert Cogollos, entre altres. Fruit 
de les mans d’artífexs com els anteriorment citats, sorgix una mostra 
de ninots indultats premiats des de l’any 1989 fins al 2019, tant de la 
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Adreça
C/ Santa Llúcia, 18. 46600 Alzira

Tel.: 96 201 76 49

museu@alzira.es

HORARI
Hivern (d’octubre a juny) 
de dimarts a divendres ................d’ 11.00 a 13.00 h.

dimecres  .................... de 17.00 a 20.00 h

Estiu (de juliol a setembre)
de dimarts a divendres ................. d’11.00 a 13.00 h

Entrada gratuïta.

Grups concertar visita.

secció infantil com de la secció gran. La pantanada de 1982 i la poste-
rior riuada de 1987 suposaren la pèrdua dels ninots anteriors; publica-
cions com els llibrets, molts d’ells guardonats per la Generalitat…; se-
guint per la música; la gastronomia; o la indumentària, on s’exhibeixen 
els vestits, tant masculins com femenins, de diferents èpoques, a més 
dels complements  característics. No podia faltar un apartat dedicat a 
la pirotècnia amb una mostra cedida pel Museu Valencià d’Etnologia;  el 
casal, com a punt de trobada social; l’exercici faller; i menció als actes 
dels dies de Falles, els quals configuren la vertadera essència de la fes-
ta, començant per la crida,  i els que es concentren entre el 16 i el 19 de 
març, passant per la nit de la plantà, els passacarrers, el lliurament de 
premis a les portes de la casa consistorial, l’ofrena en la plaça Major, el 
concurs de pasdobles...  i com a colofó: la cremà, punt final de l’exercici 
de tot un any i inici del següent.

MUSEU FALLER D’ALZIRA 
MUMA
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El Museu Faller de Borriana és una reivindicació històrica del col·lectiu 
faller de la localitat castellonenca que, gràcies a l’impuls de la Federa-
ció de les Falles de Burriana, el Gremi Provincial d’Artistes i Artesans 
Fallers de Borriana i el Grup d’Estudis Històrics Fallers, va poder fer-se 
realitat el 8 de setembre de 2018, dia de la patrona de la ciutat des-
prés de dos anys d’intens treball i investigació. 

En un recorregut per les 8 seccions que completen el museu podran 
gaudir de la història de les falles de Borriana juntament amb la projec-
ció d’una mascletà amb unes ulleres de realitat virtual i la maqueta del 
Teatre Payà durant l’acte d’exaltació a les Reines Falleres de Borriana. 
També de la literatura festiva de la ciutat, d’un espai dedicat als Ar-
tesans i monuments presidit per la maqueta de la falla en homenatge 
a Sorolla que el borrianenc José Luis Pascual Ibáñez “Pepet” va plan-
tar a la plaça de l’ajuntament de València en 1995. Seguint amb la vi-
sita, podran veure la secció de “Ninots indultats” amb els ninots que 
s’han salvat de les flames i un espai dedicat a festivitats i creacions 
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Adreça
CMC “La Mercè”

Plaça de la Mercè, s/n

12530 Borriana, Castelló 

HORARI
Dimarts, dijous i dissabtes ......................de 17 a 20h

VISITES FORA D’AQUEST HORARI
Enviar correu a: 

museufaller@federaciofallesburriana.com 
o missatge a la nostra pàgina de Facebook:

www.facebook.com/museufallerborriana

que només es poden veure 
a Borriana. No menys in-
teressant la visita a l’es-
pai dedicat a les Reines 
Falleres de Borriana i a la 
indumentària tradicional i 
per a finalitzar un aparador 
que mostra objectes històrics 
de la història de les falles borri-
anenques.
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Està ubicat en un dels edificis més monumentals de la població, la 
Casa de l’Ensenyança. Cullera posseeix una llarga tradició en la festa 
de les Falles. Ninots indultats, indumentària, peces de joieria per a l’or-
namentació de les dones falleres i maquetes prèvies a la construcció 
d’una falla composen part de la mostra expositiva, junt a cartells, àl-
bums de fotografies i un audiovisual didàctic que introdueix el visitant 
en el món de la festa valenciana, referent de la cultura mediterrània. 

El seu atractiu principal és la gran afluència de públic estranger, ja que 
està emplaçat en una ciutat turística, como és Cullera.

El Museu Faller de Cullera s’inaugurà en 1992, i des d’aleshores acull 
els ninots indultats de la població des de 1972 i documentació sobre la 
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Adreça
C/ del Riu, 36. Edifici Casa de l’Ensenyança

46400 Cullera (València)

Tel.: +34 672 78 80 39

E-mail
E-mail: casaensenanza@gmail.com

Persona de contacte museu
Inmaculada Talens

HORARI
D’octubre a abril
De dimecres a diumenge ......matins de 11:00 a 13:00

De dimarts a dissabte .....vesprades de 18:30 a 20:30

Dilluns tancat

De maig a setembre
De dimecres a diumenge ......matins de 10:00 a 14:00

De dimarts a dissabte .....vesprades de 17:30 a 20:30

Dilluns tancat

festa fallera i les diferents comissions. Va ser impulsat pel l’Ajuntament 
de Cullera amb el suport de la Junta Local Fallera de Cullera. 

Està instal·lat a un edifici monumental bastit al 
segle xviii, la Casa de l’Ensenyança, una de les 

primeres escoles públiques de l’Estat Espanyol 
durant l’època de la Il·lustració, 

hui convertit també en Centre 
Cultural i en una Sala d’Expo-

sicions Municipal.

Al museu se celebren al-
gunes activitats comple-
mentàries durant l’any, com 
per exemple l’exposició del 
ninot, exposicions de roba 
a l’antiga, etc.
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La Tradició d’una festa centenària i les últimes tecnologies es donen 
la mà al Museu Faller de Gandia. El Museu et proposa una experièn-
cia diferent on aprendràs la nostra cultura tradicional. Gaudiràs dels 
millors “Ninots” i coneixeràs el procés de creació d’un monument , com-
prendràs l’ofici de l’artista faller, únic al món. Descobriràs els secrets de 
vestir una fallera i de la indumentària típica valenciana, viuràs en pri-
mera persona una “Mascletà” virtual i t’envoltarà la música tradicional. 
Finalment et revelarem el misteri del ritual el foc a la nit de “la Cremà”

Un Museu diferent amb espais didàctics i interactius. Les visites sem-
pre són guiades, estan adaptades a cada col·lectiu, amb vitrines tàctils, 
jocs sonors i accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Les visites es poden realitzar en anglès, rus, alemany, francès, castellà 
i valencià.
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Adreça
C/ Sant Martí de Porres, 29

Telèfon: 96 296 68 19

Correu: reserves@museufaller.org 

Web: www.museufaller.museum

HORARI
Dilluns tancat

Dimarts a dissabte  ..........................de 9:30 a 13:30

  ....................... de 16:00 a 19:00

Diumenges (d’octubre a maig) 

i festius  ....................... de 10:00 a 13:00

TARIFES
General  ............................................ 3.5 €

Reduïda (jubilats, estudiants, carnet jove) ...........3 €

Gratuïta  ...............................de 0 a 3 anys

Visita + taller (amb reserva prèvia) ............. 5 €/ pax.

Audioguies gratuïtes.

Inclòs en l’ICOM (Consell Internacional de Museus)

Reconegut amb el SICTED (Qualitat Turística 

en Destinació).
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El Museu Faller de València, amb 
121.000 visitants en 2018 s’ha con-
vertit en un dels llocs imprescindibles 
per a visitar a la ciutat del Túria. 

És un museu singular i únic en el 
món, ja que les seues col·leccions 
de ninots indultats, creats per a ser 
pastura de les flames, són elegides 
per votació popular i salvades del 
foc, des de l’any 1934 els grans i des 
de 1963 els infantils, per a poder ser 
visitades ací. 

També la col·lecció de Cartells de Fa-
lles, signada per importants i influ-
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Adreça
Monteolivete, 4. 46006 València

Telèfon: 96 208 46 25

email: reservesmuseufaller@valencia.es

url: http://www.festesdevalencia.org/

HORARI
Lab. de dilluns a dissabte ...de 10.00 a 19.00 hores 

  ...............(última entrada 18.15)

Festius i diumenges ............de 10.00 a 14.00 hores 

  .................. amb entrada gratuïta 

  ...............(última entrada 13.15) 

Tancat: 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 de desembre.

TARIFES
Entrada normal  ................................................2 € 

Tarifa reduïda  ................................................1 € 

(grups de més de 10 persones, carnet 

d’estudiant/carnet Jove i jubilats). 

Entrada gratuïta: grups procedents de centres educatius 

i comissions falleres.

ents cartellistes i la galeria de retrats de Falleres Majors de València 
des de 1995 sorprenen les persones que ens visiten diàriament.

Un audiovisual sobre les falles, línies del temps per a contextualitzar 
els ninots, la col·lecció de totes les insígnies de les comissions falleres 
i el vestit original de Pepita Samper al costat de les bandes de diverses 
Falleres Majors de Valéncia exposades, traslladen el públic que ens vi-
sita a la nostra singular festa. 

Audioguies a la venda en cinc idiomes (castellà, valencià, anglés, fran-
cés i italià) al preu d’1 euro. Funcionen mitjançant codi QR o bé enllaç a 
pàgina web en el mòbil o tablet.
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XÀTIVA
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Adreça
Carrer Montcada, 28

46800 Xàtiva (València)

Email
jlfxativa@gmail.com

HORARI
De dilluns a dijous  ..................de 10:00h a 13:00h.

Entrada gratuïta.

Per a visites fora d’aquest horari contactar per correu.

El museu Faller de Xàtiva va ser inaugurat el febrer de 2015, ubicat en 
un dels llocs més emblemàtics de la ciutat el carrer Montcada i molt a 
prop de la plaça de la Trinitat, on es va plantar la primera falla després 
de la ciutat de València.

Aquest museu fou creat per tal d’acollir els ninots indultats des de l’any 
2012 i preservar-los així del pas del temps, en aquest espai també po-
dem trobar diferents documents, bandes i fotografies donats per dife-
rents persones i que formen part de la història de les falles de la ciutat, 
a més a més trobem indumentària fallera, fotografies de les falleres 
majors de Xàtiva i els monuments guanyadors de cadascun dels anys 
i un ninot de Vernia de l’any 1946, una de les joies d’aquest museu. 
La història fallera de Xàtiva es veu reflectida en aquest museu, donat 
que podem veure des de la història de Blai Bellver fins un homenatge 
als artistes fallers de la ciutat, tot aquest recorregut és fa mitjançant 
les indicacions del nostre “Felip Vé” particular.

El museu Faller de Xàtiva, acull durant tot l’any diferents exposicions 
de les comissions falleres i presentacions de llibrets d’aquestes.

XÀTIVA
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Edita: Associació Cultural Falla Plaça Malva

http://www.fallamalva.com/

Amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira 

i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Textos i fotografies: Xarxa Valenciana de Museus Fallers

https://museusfallers.org/
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Correcció lingüística: Vicent Climent
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