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Molts vaivens han hagut durant el recorregut, exer-
cicis en blanc i uns altres d’esplendor màxima. 
Com en tota comissió de Foguera, quan es pre-
senta una efemèride sempre es tira la vista arrere 
per a veure el molt que s’ha canviat respecte als 
inicis, i més encara quan aqueix aniversari s’acosta 
al segle d’existència. 

I és que són 90 els anys que en aquesta ocasió 
compleix la comissió de Carolines Baixes, en la 
qual hi ha hagut unes èpoques millors i unes al-
tres no tant, en les quals centenars de foguerers 
han deixat la seua empremta de la millor manera 
possible per a fer que aquest especial exercici de 
2019 veja la llum.

Sempre és important veure d’on venim per a saber 
cap a on volem anar en el futur, per la qual cosa 
en aquesta ocasió, i com no podia ser d’una altra 
manera, el llibret versa sobre l’existència pròpia 
d’una comissió de barri que ha sabut posicionar-se 
durant la seua marxa com una de les més impor-
tants de la ciutat. 

A l’hora de confeccionar aquest entramat històric i 
-

es belleses i monuments, ens hem hagut d’enfron-
tar al buit, a la foto antiga i borrosa i a la meravello-
sa era digital, que tot l’immortalitza. Un compendi 
de diverses èpoques en les quals la pretensió úl-
tima és la de donar llum a tot allò que va quedar 
en el passat, en la història mateixa de la comissió.

5



6



7

A N I V E R S A R I



8

A N Y S

20



9

A l’Alacant de 1928, van ser unes poques les co-
missions les que es van llançar a l’aventura de 
plantar un monument per la festivitat de Sant Joan, 
a semblança de les falles valencianes, festa la qual 
admirava el fundador de la nostra festa, José Marí 
Py i Ramírez de Cartagena, i al fet que bé va tindre 
de portar aqueixa essència que, noranta anys des-
prés, és molt nostra i pròpia.

Quasi totes les comissions que van alçar el seu 
monument al juny de 1928 ho van fer en la zona 
més cèntrica de la ciutat, a excepció del Barri 
Obrer, sent aquesta la més allunyada de l’epicen-
tre fester, encara que no tindria molta continuïtat.

En el barri de Carolines, es cremarien estris vells i 
mobles a manera d’ofrena al foc, un ritual que do-
naria pas al següent any, el de 1929, perquè es 
fundaren moltes més comissions, entre elles la 
nostra, la de Carolines Baixes. Estaria en la pre-
sidència Luis Calero Molina, el mateix que entre-
garia la sol·licitud per a la plantà d’un monument 
a l’altura dels carrers Savonarola i l’avinguda de 
la Llibertat, noms aquests que amb el temps han 
canviat de nomenclatura, però que s’adeqüen al 
districte actual. El primer monument seria obra de 
l’artista Juan Esteve, el qual plantaria la seua obra 

comptant, per sort, en l’actual amb divers material 

monument fundacional.
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Al següent any, en 1930, presidiria la comissió Lo-
renzo Llaneras Rico, i el constructor del monument 
variaria, sent en aquesta ocasió obra de Francisco 
Hernández Rodríguez, o com bé se’l va conéixer 
en diferents i variats àmbits del món del teatre i 
de l’art, Paco Hernández, el qual, situat en el solar 

seua obra “Alacant és crema o Les Fogueres de 

pretenia ser un homenatge a tota la província ala-
cantina; a la seua indústria, les seues gents, el seu 
turisme i el seu clima, rematat per una matrona que 
representa a la nostra ciutat.

Les primeres fogueres en l’etapa republicana, les 

comissió, perquè seguirien en el càrrec el mateix 
artista i també el mateix president, a més de plantar 
el monument en la mateixa ubicació. Enguany por-

per una gran dama amb una bandera republicana 
que simbolitzava tota una al·legoria i homenatge a 
aquest període que començava la seua marxa poc 
temps arrere. Per primera vegada s’aconseguiria 
un premi en el monument, sent el que concedia la 
Cambra de la Propietat Urbana.

L’any 1932, la comissió estaria presidida per San-
tiago Valdés Barceló, persona signant de l’expe-
dient per a la plantà del monument de l’exercici, 
que en aquesta ocasió estava signat pel col·lectiu 
d’artistes Unió Art el qual, sota el lema “El que te-

carrers Gesmil i l’avinguda de la Llibertat, no obte-
nint premi en aquesta ocasió. Criticava de manera 

barri existien, com l’entramat de vies del tramvia o 

en la part reversa del propi monument es presen-
taven les diferents solucions als problemes plan-
tejats.

En el següent exercici, el de 1933, tornava a la pre-
sidència Lorenzo Llaneras Rico, i els artistes torna-
rien a canviar, sent en aquesta ocasió els Germans 
Esteve els artífexs del monument que sota el lema 

l’encreuament de l’avinguda de la Llibertat amb el 
carrer Sevilla. Sense aconseguir cap guardó, la fo-
guera pretenia ser tot un homenatge a les bondats 
de la nostra ciutat, ja que de manera al·legòric el 
déu Neptú es fa amb Alacant perquè s’asseu molt 
atret per la seua bellesa.

José Ibáñez Rizo seria el president de la comis-
sió l’any 1934, i l’artista a qui se li encarregaria la 
confecció del monument de l’any en qüestió seria 
Ángel Berenguer Jerez, el qual alçaria la seua obra 

-

plaça de Blasco Ibáñez, actual plaça de Castelló. El 
monument pretenia ser una crítica fervent davant 
l’aparició d’aquest aparell radiofònic i la dimensió 
que havia pres en aquells temps, quan ocupava 
gran part de les llars i comerços. Obtindria, dins 
de la Categoria B de Fogueres, el sisé premi de 
Turisme dotat amb 250 pessetes de l’època.

L’any 1935 deixaria de plantar la pròxima comissió 
de Carolines Altes, però la seua germana situa-
da en la part més baixa del barri no deixaria de 
fer-lo. Manuel Lillo Varó estaria al capdavant de 
la comissió que contractaria al mateix artista que 
l’anterior exercici, Ángel Berenguer, qui situaria el 

de Blasco Ibáñez, no obtenint premi novament dins 
de la Categoria B.

Un any abans de la contesa nacional, es produiria 

anys sí que tindria lloc de manera més o menys es-
poràdica. I és que el districte de Carolines Baixes 
es dividiria en dos, plantant dues comissions en 
aquesta ocasió; la de Carolines Baixes-Oest, per-
tanyent a l’actual comissió, situada en la plaça de 

-
turnino Milego i la de Carolines Baixes-Est, que se-
ria plantada en l’avinguda de la Llibertat. La prime-
ra d’elles estaria construïda per Ángel Berenguer i 

estaria confeccionada per José Sierra Arques sota 

en la Categoria B sense obtindre cap premi.
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Després dels tres anys de Guerra Civil, l’any 1939 
es plantaria una única foguera a la ciutat, situada 
enfront del Mercat Central, un símbol del que l’any 
posterior seria una realitat, ja que les fogueres tor-
narien a inundar els carrers, encara que amb les 
estretors de l’època, perquè la postguerra havia 
deixat molt malparada l’economia dels ciutadans. 
Moltes de les comissions tornarien a la seua acti-
vitat, no sent el cas de la nostra, doncs haurien de 
passar diversos anys més perquè la llum especial 
de la nit de Sant Joan il·luminara novament els 
carrers del barri. Això es produiria en 1944, sent 
la bellesa d’aquest exercici María Teresa Gabriel 
Junquera, president Jacinto Clemente i els artistes 
del monument Ángel Berenguer al costat de J. Na-

sense obtindre cap premi.

Després de passar un any en blanc per diferents 
motius, ressorgeix la festa en Carolines Baixes 
l’any 1946, un any en què apareix la categoria es-
pecial de Fogueres, a més de les típiques catego-
ries A i B, sent aquesta última en la qual concorre 
el monument dels artistes Jaime Giner i José Gu-

obté cap premi. El president de l’exercici seria Jai-
me Miró Ferrándiz, i el càrrec de Bellesa recauria 
en la senyoreta Palmira Magán.

En 1947 pocs canvis haurien dins de la composició 
de la comissió, seguint en el càrrec el president de 
l’exercici anterior. Aquesta vegada el monument 

hui en la comissió, perquè el saber fer dels artistes 
Jaime Giner i José Gutiérrez portarien a la foguera 

a obtindre el primer premi dins de la Categoria B.

24 serien les comissions que van plantar el seu 
monument l’any 1948, entre elles la nostra, però 
amb una baixada considerable de pretensions, 
perquè serien els propis comissionats els qui es 
van fer càrrec de la confecció del monument que 

cap guardó.

L’any 1949 la comissió, presidida per Jaime Miró, 
es recuperaria del sot econòmic de l’anterior any, 
i plantaria novament el seu monument en la Ca-
tegoria B, dins d’un exercici que es caracteritzaria 
per la baixa participació de les comissions, perquè 
poc més d’una quinzena serien les constituïdes en 
els anys posteriors a la contesa, els pitjors de la 
història recent del país. Jaime Giner seria el mestre 
constructor del monument “El cinema és una rea-
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Pot ser que molta gent dins del col·lectiu fester no 
sàpia que l’artista Julio Esplá, artífex del monu-
ment de 1950, debutara precisament en enguany 
en aquesta comissió. Les pretensions de la pròpia 
entitat festera eren molt ambicioses, per la qual 
cosa van intentar contractar a l’artista més llorejat 
en aquells moments, Ramón Marco, el qual no va 
poder signar contracte en estar molt saturat de tre-
ball. Oferiria la possibilitat que fera el propi el seu 
deixeble, l’artista anteriorment esmentat, el qual 
amb gran il·lusió i mestratge plantaria una fogue-

12.500 pessetes, per la qual cosa concursaria en 
la segona categoria, encara que no obtindria guar-
dó, ja que en haver-hi moltes en la mateixa secció i 
només tres premis es va quedar fora de podi.

Pot ser que tant esforç fera que en el següent exer-
cici no es constituïra la comissió, fent el propi ja 
l’any 1952, repetint en el càrrec el president Jaime 
Miró. Destacar que l’anterior any va ser pèssim 
quant al nombre de comissions constituïdes, un 
total de 17, malgrat depassar la vintena en exercici 
anteriors. Repeteix Julio Esplá com a artista cons-

qual s’ha d’anar novament de buit.

Encara que els disgustos durarien molt poc temps, 
perquè en 1953 tornarien a assaborir les mels de 

de l’artista Julio Esplá el qual, sota un import de 
13.000 pessetes, obté el primer premi de la segona 
categoria dotat amb 1.000 pessetes de l’època.

Cas curiós el que es produiria l’any 1954, encara 
que, més casualitats encara, no seria l’únic dins 
d’aquest exercici. I és que les comissions de la 
Plaça de Ruperto Chapí i la de Carolines Baixes 
plantarien dos monuments en els seus respectius 
districtes. En el que concerneix el nostre, els dos 
estarien executats per l’artista Julio Esplá. El pri-
mer d’ells, situat en la plaça de Castelló portaria 

14.000 pessetes, i el segon d’ells, que va ser situat 
en l’encreuament dels carrers Cronista Viravens 

cost de 10.000 pessetes. Cap d’ells obtindria cap 
premi.

En 1955 s’aconseguiria el màxim pressupost inver-
tit en el monument; un total de 20.000 pessetes. 
La comissió, presidida per Daniel Piqueres, faria 
un esforç més que encomiable, contractant a més 
als artistes Paco Hernández Gallego i Luis López 

-
sava en la primera categoria, no arribant a obtindre 
cap premi. Destaca la baixa participació de comis-
sions en aquest exercici, encara que els pressu-
postos van augmentar considerablement respecte 
a anys anteriors.

L’any 1956 discorre en blanc, donant-se la ca-
sualitat que quant maig esforce fan en un exerci-
ci, el posterior s’ho prenen de descans. Per això, 
la comissió torna en 1957 plantant novament un 
monument valorat en 20.000 pessetes, de prime-
ra categoria, confeccionat pels artistes Luis López 
Sarabia i Francisco Die sota el lema “Els quatre 

per a poder tindre el vistiplau de l’òrgan censor, 
molt present en l’etapa franquista. No aconsegui-
ria, novament, obtindre cap guardó, per la qual 
cosa al següent any, el de 1958, contractarien als 
artistes Germans Capella Guillén per a poder ob-
tindre triomf. Amb un desemborsament una mica 
major, unes 25.000 pessetes, el barri gaudiria de la 

Premi de la Cambra de Comerç.

Antonio Baños Torres seria el president de 1959, 
repetint càrrec en diverses ocasions, i seria un 
exercici marcat per la impecable factura del mo-

valorat en 37.000 pessetes, el qual poc es portaria 
amb els plantats en la categoria especial, encara 
que novament el guardó se’ls escaparia de les 

en 1960 les pretensions continuaven altes però en 
nivells més ajustats. La foguera d’Esplá portaria 

cap reconeixement, alguna cosa al que s’haurien 
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Nous aires per a la comissió l’any 1961, perquè la 
presidència estaria ocupada per Alberto Berenguer 
Pino. També, Esplá no seria l’artista constructor, 
succeint-li en el càrrec Juan Capella Guillén, qui, 
amb un pressupost de 25.000 pessetes, alçaria el 

s’aniria de buit en el lliurament de premis.

Maurici Gómez Martínez seria l’encarregat de dur 
a terme la foguera de 1962, sota el lema “Els set 

pessetes, que de poc servirien per a poder, nova-
ment, portar-se algun premi, ja que l’obra del ge-
nial artista no reuniria, segons el jurat del moment, 
mèrits per a això. Dos anys estarien sense activitat, 
es desconeixen les causes possibles, encara que 
moltes vegades el cansament era el motiu per a 
deixar algun any en blanc, com bé feien en el seu 
moment les comissions més capdavanteres, com 
Benalúa o Ciutat d’Assís.

1965 seria l’any del retorn, i Daniel Piqueres torna-
ria a fer-se càrrec de prendre les regnes de la co-
missió. En aquesta ocasió, el famós artista Agustín 
Pantoja seria el constructor del monument que, 

55.000 pessetes, de segona categoria, seria plan-
tat en la plaça del barri, novament sense premi.

L’any 1966 aterraria Antonio Alcaraz com a presi-
dent, i es canviaria novament d’artista, sent l’ala-

-
taria el mateix que l’any anterior, corrent igualment 
la seua sort. Existeixen, gràcies als fotògrafs del 
moment, diverses instantànies a color d’aquesta 
obra, per la qual cosa a data actual es podria as-
severar que és la primera plantada en el barri de 
Carolines Baixes de la qual podem admirar el seu 
cromatisme.

Novament, la comissió decideix prendre’s un respir 
en el món de la festa, aquesta vegada una mica 
més breu perquè en 1968 tornen a estar en actiu 
sota la presidència aquesta vegada de José Es-
teve Jaén. Julio Esplá torna a la comissió en la 
seua tasca de construcció del monument, invertint 
aquesta vegada els seus components un total de 
160.000 en l’obra que portava com a lema “Història 

tindre cap premi dins de la primera categoria on 
estava posicionada.

Paco Granja torna a ser l’encarregat de dur a terme 
el monument, aquesta vegada amb un pressupost 
de 90.000 pessetes el qual, sota el lema de “Els 

bon resultat, ja que se li concedeix el segon premi 
de la segona categoria, la qual cosa ompliria d’ale-
gria i color els dies festius dins del barri.
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Inaugurant la nova dècada, l’any 1970 continua 
amb les funcions de president José Esteve, i tor-
na novament al districte Julio Esplá com a artis-
ta constructor de la foguera. En aquesta ocasió, 
baixarien en les pretensions, i amb un pressupost 
total de 75.000 concursarien en l’última categoria, 
la tercera. Portaria per lema aquest monument 

L’alegria del premi porta als comissionats a aug-
mentar quasi el doble la partida pressupostària 
dedicada al seu monument en 1971. Ho torna a 
confeccionar Julio Esplá, el qual, amb 135.000 

-
na categoria portaria com a lema “El negoci de la 

Irromp en 1972 l’artista José Abad Martínez, qui 
s’estrena en aquesta plaça, la qual visitarà en 
nombroses ocasions. En aquesta primera incursió, 
la foguera que confecciona porta per lema “L’extin-

de foc d’allò més esperançador per a successius 
anys, perquè aconsegueixen en aquesta ocasió el 
primer premi de la segona categoria.

-
tista constructor continuaria sent el mateix José 
Abad, i en la presidència estaria novament Daniel 
Piqueres Dols. Amb una sequera de premis consi-
derable, l’any 1976 obtenen el primer premi de la 
primera categoria, destacant a més del plantat en 
1978, que feia una crítica mordaç a la llavors Co-
missió Gestora presidida per Tomás Valcárcel, el 
qual tenia poc futur ja en el panorama democràtic 
de la ciutat i de la festa, per la qual cosa, segons 
les cròniques del moment, es va encarregar en 

-

Durant aquests últims exercicis dels anys setanta 
apareix la comissió infantil de forma intermitent, és 
a dir, que no tots els anys arriba a constituir-se. 
Es dóna el cas curiós que, en 1979, el monument 

comissió infantil, però les barraques “Les Palmere-

barri amb un propi per al seu gaudi.
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En la dècada dels anys huitanta es viu un creixe-
ment que segueix la senda de l’anterior. En 1981, 
Ángel Martín és l’encarregat de construir el seu 
monument, el qual obté el primer premi de la Sego-
na Categoria A, ja que durant diversos exercicis les 
categories es van dividir en tres, per a poder dotar 
de més guardons a més comissions. La curiositat 
d’enguany és que s’arriben a plantar dues comis-
sions infantils, denominades “Carolines Baixes-Les 

totes dues amb el seu monument, president i re-
presentants infantils. Una d’elles, Patricia Trives, 
resulta ser agraciada mitjançant sorteig com a 
Dama d’Honor de la Bellea del Foc Infantil.

La Bellesa Infantil de 1982 també correria la ma-
teixa sort en formar part de la cort d’honor de la 
màxima representant infantil de la festa, destacant 
que tindria en la seua comissió un total de nou 
dames. En el transcurs d’aquesta dècada, els ar-
tistes encarregats de portar acabe els monuments 
serien de nou Ángel Martín, Sarabia, Julio Esplá, 
Antonio Asensi o Francisco García Parra. Cobraria 
especial rellevància el monument infantil dins dels 

categoria especial, en la qual obtindrien el segon 
premi l’any 1988.

Endinsant-nos de ple en la dècada dels noranta, 
potser ens trobem amb l’època de major reconeixe-
ment dins del món fogueril, perquè els monuments 
plantats en aquests anys serien molt guardonats i 
recordats, per a això artistes de primer nivell van 
deixar entreveure el millor de si mateixos als ca-
rrers que componen el districte.
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081 Bellesa 1980 Dolores Bernal Casal
082 Monument de 1980
083 Bellesa 1981 Juana Lledó Quirant
084 Bellesa Infantil 1981 “Les Palmeretes” Patricia Trives González, Dama d’Honor de la Belle
085 Bellesa Infantil 1981 “No Mos Dormim” Esther Vidal Martínez
086 Monument de 1981
087 Bellesa 1982 Inmaculada López Aracil
088 Bellesa Infantil 1982 Anabel Roses Galiana, Dama d’Honor de la Bellea del Foc Infantil
089 Monument de 1982
090 Bellesa 1983 María Carmen López Nicasio
091 Bellesa Infantil 1983 Noelia Carrión Martínez
092 Monument de 1983
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093 Bellesa 1984 Consuelo Martínez Baeza
094 Bellesa Infantil 1984 Isabel Maldonado Fernández
095 Monument de 1984
096 Bellesa 1985 Elisa Verdú Pastor
097 Bellesa Infantil 1985 Mariona Martínez Belchi
098 Monument de 1985
099 Bellesa 1986 Inmaculada García Rojano
100 Bellesa Infantil 1986 Isabel Rey Martínez
101 Monument de 1986
102 Bellesa 1987 Elena Romero Amorós
103 Bellesa Infantil 1987 Eva Coves Orts
104 Monument de 1987
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105 Monument infantil de 1987
106 Bellesa 1988 Cristina Doña Soler
107 Bellesa Infantil 1988 Laura Vicedo Serrano
108 Monument de 1988
109 Bellesa 1989 Sonia Martínez Bonastre
110 Bellesa Infantil 1989 María Dolores Bonastre Francés
111 Monument de 1989
112 Monument infantil de 1989
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L’any 1990, Francisco García Parra continuava 
sent l’artífex de tots dos monuments, adult i infantil. 
El monument principal tindria un cost d’1.000.000 
pessetes, concursant en la segona categoria sota 

-
ritori segon premi, mentre que la infantil s’aniria de 
buit.

-
pa de major esplendor, i de nou García Parra se-
ria l’artífex dels monuments de Carolines Baixes, 
aquesta vegada amb la col·laboració d’un artista 
incipient que en poc temps sorprendria amb el seu 
art a propis i estranys; José Iborra, qui col·labo-
raria amb modelatge i pintura a l’artista principal, 
deixant per al record una foguera valorada en 
1.800.000 pessetes, en primera categoria, amb el 

el limitat nombre de premis la deixaria fora del podi 
de manera injusta.

En 1992 aterraria en la comissió l’artista José Ma-

dels anys en què més i millors triomfs ha donat 
amb les seues obres a Carolines Baixes. La seua 
primera incursió seria amb el monument “Danseu, 

equilibri magistral i simetria perfectament calcula-
da. Amb un cost d’1.500.000 pessetes i concursant 
en la segona categoria, aconseguiria el primer 
premi, guardó aquest que es resistia durant molts 
anys. La infantil confeccionada per Pedro Espa-
dero rebria per la seua part el tercer premi de la 
primera categoria, d’ací a uns anys en el qual se li 
va donar molta importància al monument dels més 
xicotets, com es podrà comprovar en les successi-
ves línies.

Amb canvis s’inicia l’any 1993, perquè Javier Ca-
pella seria l’artista contractat en aquesta ocasió per 
a dur a terme el monument adult. Es dóna la cir-
cumstància curiosa que els quatre monuments del 
barri de Carolinas (Carolines Altes, Foguerer-Caro-
lines, Carolines Baixes i Doctor Bergez-Carolines) 
els confecciona aquest artista, cadascun en una 

-
ra. En el cas que ens ocupa, la seua obra plantada 

d’1.900.000 pessetes concursaria en la segona ca-
tegoria, obtenint un molt merescut segon premi. La 
infantil torna a construir-la Espadero i obté el segon 
premi de la segona categoria.

Torna l’artista Pachi als carrers del districte, aques-
ta vegada amb una genial i nova idea a l’hora de 
confeccionar el monument. Sota esbós i idea de 

que presideix el centre del monument arriba a 
convertir-se en tota una icona d’aquell any, cri-
dant l’atenció per les seues colossals dimensions 
i l’originalitat del conjunt. Amb un cost d’1.900.000 

-
tiritzen diversos temes relacionats amb la pròpia 
festa, obté el primer premi de la segona categoria. 
La infantil, confeccionada per Javier Capella, acon-
segueix un tercer premi dins de la primera catego-
ria, culminant així un any redó per als comissionats 
i veïns.

1995 també seria un any molt afortunat, perquè 
l’artista Pachi seguiria amb la seua producció més 

-
tal d’1.800.000 pessetes en el monument principal, 

el primer premi de la segona categoria, vencent 
en un any on la competició en la categoria va ser 
feroç. La composició innovadora va seduir a propis 
i estranys, perquè el picador a cavall amb un bou, 
confeccionat amb vareta, va seduir a visitants i ju-
rat de manera clara. 

Els anys 1996 i 1997 serien de nou els de la seque-
ra quant a premis es refereix en el monument adult. 
Al seu torn, l’artista Pachi seria l’artista de tots dos, 
els últims plantats en la comissió, on concursant 
novament en la segona categoria no aconseguiria 
aconseguir l’enginy d’anys precedents, encara que 
en 1996 si que aconseguiria el quart premi de la 
categoria, molt meritori tenint en compte la compe-
tència. Les infantils de tots dos exercicis estarien 
confeccionades per Alejandro Orenes, si bé en 
1997 aconseguirien un primer premi.

Canvis doncs per a 1998 amb la contractació de 
l’artista polèmic Francisco Vázquez, qui confeccio-
naria els monuments més pròxims a la comissió. 
Per a aquesta ocasió, l’obra “Putes, camells i ar-

-
ció i crítica, obtenint el segon premi de la segona 
categoria, sent una foguera molt visitada pel públic 
alacantí. La infantil per la seua part estaria nova-
ment realitzada per Alejandro Orenes, concursant 
en aquesta ocasió en la categoria especial, acon-
seguint un segon premi. Es dóna la circumstància 
en aquest sentit que, en coincidir l’exercici amb 
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el setanta aniversari de la festa, moltes comis-
sions no habituades a hores d’ara s’embarcarien 
en l’aventura de plantar en la màxima categoria, 
arribant a ser 8 les xicotetes obres presentades, 
repartint-se els principals premis les no habituades 
a la categoria.

L’exercici de 1999 seria el més polèmic per a la 
comissió, i el nom de Carolines Baixes ressona-
ria per tota la ciutat de manera una mica difusa. 
L’artista Francisco Vázquez construeix novament 
el monument principal, aquesta vegada en la pri-
mera categoria, el qual, sota el lema “Vosaltres sou 

manera mordaç totes les misèries de la societat. 
La rematada estava composta per una sèrie de gà-
bies en les quals habitaven uns coloms de debò, 
confonent algunes entitats animalistas el fet que 
anaren a ser cremades, cosa totalment desmenti-
da per l’artista, perquè les mateixes rebien diària-
ment aliment i beguda, sent alliberades el dia de la 
cremà, perquè precisament aqueix era el sentit que 
estigueren allí. Això li valdria que, al següent any, 
poguera presentar-se de manera clara al concurs 

perfecta labor en aquest camp el faria mereixedor 
d’això. La infantil concursaria novament en la pri-
mera categoria amb Alejandro Orenes com a autor, 
i es portaria el segon premi. Destaquen en aquests 
anys la labor duta a terme amb els Ninots de Ca-
rrer que s’estaven començant a recuperar, obtenint 
nombrosos premis en les diferents modalitats.
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113 Bellesa 1990 Eva Alcalá Martí
114 Bellesa Infantil 1990 Raquel Monsalve Córcoles
115 Monument de 1990
116 Monument infantil de 1990
117 Bellesa 1991 Verónica Planelles Lledó
118 Bellesa Infantil 1991 María Luisa Vicedo Chazarra
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119 Monument de 1991
120 Bellesa 1992 María Luisa García Llago
121 Bellesa Infantil 1992 Sonia Martínez Devesa
122 Monument de 1992
123 Monument infantil de 1992
124 Bellesa 1993 Natalia Martínez Bonastre
125 Bellesa Infantil 1993 María Luisa Tarí Munguía
126 Monument de 1993
127 Monument infantil de 1993
128 Bellesa 1994 Ana Alcalá Martí
129 Bellesa Infantil 1994 María Carmen Iborra Torregrosa
130 Monument de 1994
131 Bellesa 1995 Ana María Martínez Perea
132 Bellesa Infantil 1995 Yéssica López Chazarra
133 Monument de 1995
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134 Monument infantil de1995
135 Bellesa 1996 Lorena Alcaraz Gomis
136 Bellesa Infantil 1996 Estefanía Rodríguez Gómez
137 Monument de 1996
138 Monument infantil de 1996
139 Bellesa 1997 María Luisa Vicedo Chazarra
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140 Bellesa Infantil 1997 Nerea Tarí Munguía
141 Monument de 1997
142 Monument infantil de 1997
143 Bellesa 1998 Noelia Guillén Domínguez
144 Bellesa Infantil 1998 Alba Vicedo Chazarra
145 Monument de 1998
146 Monument infantil de 1998
147 Bellesa 1999 Natalia Rocamora Braceli
148 Bellesa Infantil 1999 Tamara Serrano Torà
149 Monument de 1999
150 Monument infantil de 1999
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Els següents dos anys continuarien comptant amb 
els serveis del mateix artista, si bé els monuments 
presentats en les seues respectives edicions con-
correrien en les categories tercera i segona, no se-
guint el deixant dels precedents i quedant relegats 

en 2002 faria la seua aparició l’artista Juan Carlos 

en la segona categoria, obtenint l’últim premi de la 
segona categoria. No repetiria en posteriors anys, 
donant l’oportunitat a un incipient artista, Joaquín 
Rubio, el qual realitzaria dos monuments, el més 
recordat el de 2004 en primera categoria.

Es canviaria al següent any de 2005 el lloc de 
plantà tradicional de la plaça de Castelló, fent el 
propi en el mateix carrer però unes cantonades 
més amunt. Els artistes Palacio i Serra farien di-
versos anys el monument principal en categories 
intermèdies amb disparitat de resultats, encara que 
en 2007 es decidiria optar per concursar en l’última 

falta de suport veïnal i els pocs comissionats van 
obligar a això, una qüestió que ha data de hui no 
ha variat molt, perquè els arestes Baños, Juan Al-
berto Navarro, Carbae, Pablo González, Joaquín 
Rubio o Inmaculada Ibáñez han sigut els que en 
major part han confeccionat els monuments adults 
i infantils dins de les última seccions, destacant el 
triomf de l’any 2011.
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151 Bellesa 2000 Marga Lozano Huesca
152 Bellesa Infantil 2000 Erica Rameta Lorenzo
153 Monument de 2000
154 Bellesa 2001 Ana Rocamora Molas, Dama d’Honor de la Bellea del Foc
155 Bellesa Infantil 2001 Rocío García Pérez
156 Monument de 2001
157 Bellesa 2002 Sonia Poves Antón
158 Bellesa Infantil 2002 Esther Gutiérrez González
159 Monument de 2002
160 Monument infantil de 2002
161 Bellesa 2003 María Isabel Mínguez Birlanga
162 Bellesa Infantil 2003 Eva María Huesca Díaz
163 Monument de 2003
164 Monument infantil de 2003
165 Bellesa 2004 Reme Més Cerdán
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166 Bellesa Infantil 2004 Andrea Díaz Molas
167 Monument de 2004
168 Monument infantil de 2004
169 Bellesa 2005 María Ángeles Fernández Losa
170 Bellesa Infantil 2005 María Díaz Molas
171 Monument de 2005
172 Monument infantil de 2005
173 Bellesa 2006 Estefanía Rodríguez Gómez
174 Bellesa Infantil 2006 Marina Serrano Torà
175 Monument de 2006
176 Bellesa 2007 Yoana Marco Abad
177 Bellesa Infantil 2007 María Moreno Verdú
178 Monument de 2007
179 Monument infantil de 2007
180 Bellesa 2008 María Ángeles Martínez García
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181 Bellesa Infantil 2008 Minerva Abad Giner
182 Monument de 2008
183 Monument infantil de 2008
184 Bellesa 2009 Irene Illana Pou
185 Bellesa Infantil 2009 Laura Torregrosa Més
186 Monument de 2009
187 Monument infantil de 2009
188 Bellesa 2010 Irene Seguí Verdú
189 Bellesa Infantil 2010 María Huesca Ramos
190 Monument de 2010
191 Monument infantil de 2010
192 Bellesa 2011 Rocío García Pérez
193 Bellesa Infantil 2011 Teresa Picó Baeza
194 Monument de 2011
195 Monument infantil de 2011
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196 Bellesa 2012 Carmen Jiménez López
197 Bellesa Infantil 2012 Nuria López Pérez
198 Monument de 2012
199 Monument infantil de 2012
200 Bellesa 2013 María Rodríguez Brotons, Dama d’Honor de la Bellea del Foc
201 Bellesa Infantil 2013 Ruma Mazón Martínez
202 Monument de 2013
203 Monument infantil de 2013
204 Bellesa 2014 Reyes Zarza Sánchez
205 Bellesa Infantil 2014 Sandra Cantó García
206 Monument de 2014
207 Monument infantil 2014
208 Bellesa 2015 Ana Armengol López
209 Bellesa Infantil 2015 Paula Senia Pentinat
210 Monument de 2015
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211 Monument infantil de 2015
212 Bellesa 2016 Noelia Bevià García
213 Bellesa Infantil 2016 María Suárez Bevià
214 Monument de 2016
215 Monument infantil de 2016
216 Bellesa 2017 Silvia Santana Bernabéu
217 Bellesa Infantil 2017 Lucía Díaz Martínez
218 Monument de 2017
219 Monument infantil de 2017
220 Bellesa 2018 Sonia López Pérez, Dama d’Honor de la Bellea del Foc
221 Bellesa Infantil 2018 Ainara Marco Abad
222 Monument de 2018
223 Monument infantil de 2018
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Amb el 90 aniversari en cerns, se somia amb tornar 
a viure uns temps passats que van ser molt fructí-
fers, quan la comissió era més nombrosa i els seus 
monuments eren visitats per tota la ciutat, encara 
que conscients de la situació actual dins del pano-
rama fogueril, aquesta xicoteta família somia amb 
poder fer el millor que saben, que és estar presents 
de la millor manera cada mes de juny.

A N I V E R S A R I
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Estimats veïns, amics i col·laboradors

En primer lloc vull donar les grácies a tots els co-
missionats de la Foguera Carolines Baixes, perme-
tre ostentar el càrrec de Presidenta infantil, al seu 
noranta aniversari. Forme part de la meua Foguera 
des que vaig màixeri he amat passant per tots els 
càrrecs.

En uns diez la música i la polvora arribarà als nos-
tres carrers, per donar començament a les nostres 
desitjades festes. 

Una comissió que traballa per ella els tres- cents- 
seixanta- cinc diez de l´any i només els quatre diez 
grans de Juny. Comissió traballadora, lluitadora i 
sempre unida per traure endavant la seua Foguera 
i poder plantar el seu monument.

Els comissionats infantils, a més de participar en 

d´un any ple d´activitats: les Falles de València, 
Santa Faç, Fogueres en Nadal i altres actes i ce-
lebracions. 

Des d´aci voldria animar a tots els xiquets i xique-
tes del barri de Carolines Baixes per a que formen 
part de la nostra Comissió infantil. 

-
sentants infantils dos mil dènou Sonia, Bellesa in-
fantil, aquest any estic orgullosa de poder acompa-
ñar-te com Presidenta, a les teus Dames d´Honor, 
Ariadna i Sonia, estic segura de que exerciren ge-
nial els vostres càrrecs i que viurem unes Fogueres 
inoblidables.

Sense més, en nom de tota la Comissió infantil, vull 
desitjar a tots els veïns i col·laboradors unes bones 
festes Sant Joan.

Lucía Díaz Martínez
Presidenta infantil

de la Foguera Carolines Baixes

Estimats amics i col·laboradors,

Un any més em dirigisc a tots i totes vosaltres per 
a convidar-vos a compartir al nostre costat les 
nostres benvolgudes festes, les nostres volgudes 
Fogueres. Aquells dies on Alacant es fa mes gran 

-
gria, de llum i color, d’art efímer. Però enguany és 
especial per a la nostra Foguera, enguany complim 
90 anys, sí, heu llegit bé, ni més ni menys, que NO-
RANTA anys. No us mentiré, no ha sigut un camí 
fàcil, però gràcies a tots els nostres amics i col·la-
boradors, a la meua comissió, en resum, a tots els 
que heu estat al nostre costat, hem pogut seguir 
avant i celebrar el nostre 90 aniversari. Per tot això, 
enguany és especial i us convide a celebrar-ho 
amb nosaltres. Carolines Baixes és una comissió 
xicoteta, però una gran família, per la qual cosa 
seria un plaer, per a mi i per a tota la meua comis-
sió, que compartíreu la nostra alegria i gaudíreu al 
nostre costat d’aquest exercici tan especial de les 
Fogueres del 90 aniversari de Carolines Baixes.

Però enguany no tot han sigut alegries, han marxat 
del nostre costat dues persones molt volgudes per 
tota la nostra comissió, dos grans festers, Rubén 
Pérez i Fran Cantó; des d’aquestes línies vull ren-
dir-los un xicotet homenatge i llançar unes parau-
les a l’aire desitjant que allí on estiguen puguen 
escoltar-les. Ens heu deixat un buit molt gran, el 
qual per molt de temps que passe, no serà fàcil 
d’omplir, sempre tindreu un buit especial en els 
nostres cors i saber que, encara que ja no estigueu 
entre nosaltres, sempre formàreu part de la nostra 
comissió, de vostra foguera, de Carolines Baixes. 
Us trobem a faltar i mai us oblidarem, enguany ho 
dediquem a la vostra memòria, una abraçada forta 
amics, potser algun dia ens tornem a trobar. Fins 
sempre companys.

I sense més, desitjar-los a tots unes bones festes 
de fogueres i animar-los al fet que continuen col·la-
borant amb nosaltres, que continuen recorrent 
el camí al nostre costat, ja que aquests 90 anys 
només són el principi.

Gaudisquen de les Fogueres al nostre 90 aniversa-
ri, de la foguera del seu barri, de Carolines Baixes.

Per altres 90 anys més.

 Vicente Baeza Alemañ
President de la Foguera Carolines Baixes
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La Foguera Carolines Baixes es va fundar l’any 
1929 en el barri del mateix nom. El seu lema “no 

Han sigut nombrosos els presidents que han estat 
al capdavant d’aquesta foguera, però de tots ells, 
enguany, el nostre actual president compleix 25 
anys des que ostenta aquest càrrec, just quan nos-
tra foguera compleix 90 anys de festa.

Vicente Baeza Alemañ va nàixer en *Valdepeñas 
(Ciudad Real) el 22 de desembre de 1947, arribant 
a Alacant amb la seua família quan només tenía 3 
mesos, ja que aquesta va marxar de la terreta a la 
recerca de treball. Pel que es pot dir que Vicente, 
nostre presi, és un Alacantí més.

És herculano i foguerer, dos de les seues dues 
passions i mai falla, sempre està al peu del canó. 
És una persona temperamental, alegre, afectuós 
i sempre està ací per als seus. Orgullós del seu 
Alacant i de les seues fogueres.

Ha complit 47 anys ininterromputs immers en la 
festa de Fogueres, com foguerer i barraquer. Des 

a formar part de Carolines Baixes ostentant diver-
sos càrrecs, per exemple el de secretari, i tant va 

moment era el president, va deixar el seu càrrec 
i Vicente va passar a ser president d’aquesta fo-
guera. 25 anys al capdavant d’una foguera que ha 
tingut moments bons i moments no tan bons, però 
en els quals ha sabut sobreposar-se a cada obsta-
cle i sempre gaudint de la xicoteta gran família que 
hi ha dins d’ella.

Vicente és emblema d’Or i Brillants i emblema ex-
traordinari de la Federació dels Fogueres de Sant 
Joan i va ser guardonat amb el Premi festers d´A-
lacant 2017 individual. Cal destacar que durant el 
seu càrrec hi ha hagut premis en diferents cate-
gories de monuments tant adults com infantils, en 
ninots de carrer individuals i grupals, en certàmens 
artístics, certàmens de pesebres. Han passat 
moltes belleses, tant adultes com infantils, per la 
nostra comissió i el nostre president ha portat del 
braç orgullós a cadascuna d’elles. Encara que dins 
d’aquesta, hi ha hagut Belleses molt boniques i 

adultes i dos infantils, han sigut triades Dames 
d´Honor de la Bellesa del Foc. Vicente va poder 
viure l’alegria i il·lusió que dues de les seues xi-
ques ostentaren aquests càrrecs, en 2001 Ana Ro-
camora i en 2014 María Rodríguez.

El nostre presi ha estat involucrat en certàmens 
artístics, de nadales, pesebres, pujada al tombé de 

-

xiques. Les fogueres són la seua forma de vida.

Des d’aquestes línies, en nom de tota la comissió, 
volem agrair-te tota labor que has fet per la nostra 
foguera, pel nostre barri, i per totes les mostres 
d’afecte rebudes. GRÀCIES per haver capitanejat 
aquesta foguera de manera incansable. Esperem 
que estigues orgullós d’aquesta xicoteta però gran 
família.

Feliç 25 aniversari capità.

25 ANIVERSARI

DEL PRESIDENT
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Presidenta: Lucía Díaz Martínez
Ainara Abad Marco
Hugo Albert Rodríguez
Zoe Clemente Ramírez
Alba Illana Más 
Sonia Illana Más
Izan Luna Fernández
Laia Luna Fernández 
Ruma Mazón Martínez 
Ariadna Martín Senia
Sonia Portugal Calvo
Aitana Sanchis Pina
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COMISSIÓ
INFANTIL
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MINERVA
Abad i Giner

Bellesa
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JUDIT
Esteban i García

SANDRA
Cantó i García

Dama d’Honor

Dama d’Honor
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Enguany Carolines Baixes està d’aniversari, 90 
anys complim, 90 primaveres han passat des que 

Enguany, el nostre monument vol rendir un home-
natge a aquests 90 anys de camí, a través dels 
quatre pilars sobre els quals la nostra festa es fo-
namenta: monument, llibret, president i bellesa.

Prenent com a referència la primavera, les peces 
centrals estan coronades per dues papallones po-
sades sobre dues columnes, al voltant d’aquestes, 
hi haurà quatre blocs homenatjant a cadascun de 
les sustentacions de la nostra festa. Un arbre tin-
drà per fruit el treball i la constància de la nostra 
comissió a través de les portades dels llibrets més 
representatius, els quals són el treball de tots en 
els anys passats. A l’altre costat, els nostres mo-
numents mes representatius sobre tres columnes, 
per que el monument és la columna sobre la qual 

nostre jardí; i en la part posterior, els capitans del 
vaixell, els nostres presidents.

Enguany vull rendir un sentit homenatge des del 
cor, a la meua foguera, a la meua comissió, a 
aquests 90 anys de foc i festa, de llum i color, a 
aquests 90 anys de lluita, a 90 primaveres plenes 
d’il·lusió.
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“90 PRIMAVERES”
Mari Carmen Baeza i Brotons

(Carbae)
Cinquena Categoria

Carrer Cronista Viravens - Carrer Poeta Zorilla
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SONIA
Illana i Más

Bellesa Infantil
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ARIADNA
Martín i Senia

SONIA
Portugal i Calvo

Dama d’Honor Infantil

Dama d’Honor Infantil
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Un dia qualsevol, d’un mes qualsevol, en un rusc, 
el treball no cessa. Les abelles obreres, malden 

poder recol·lectar mel. Les abelles cangur, donen 
menjar i cuiden als bebès abelles, perquè es facen 
grans i fortes, i el dia de demà puguen eixir a re-
col·lectar pol·len amb els seus germans. L’abella 

-
ta forma supervisar els treballs de les seues abe-

“Obriu l’aixeta! el rusc aquesta a punt explotar!, 
-

Podran salvar la mel?... Arribaran a temps?...

“LLAR, DOLÇA LLAR”
Mari Carmen Baeza i Brotons

(Carbae)
Cinquena Categoria

Carrer Cronista Viravens - Carrer Poeta Zorilla
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ARREPLEGANT DINERS 
PER A LA FESTA

Antany, una de les maneres de poder recollir una 

menjar per a les famílies més humils que hi havia 
a Alacant era aquesta que vos conte a continuació. 

Ells recorrien els barris de la nostra Ciutat per a 
sustentar-se, anaven amb Lola la Cabra, la qual 
feia les seues tentines i piruetes damunt d’una ta-
rima, per al gaudi dels veïns, mentre el cap de fa-
mília tocava la Trompeta amb diversos pasdobles 
i la dona acompanyava a so de bombo i platerets, 
redoblant amb els exercicis de Lola l’Alpinista a la 
mateixa vegada que els xiquets anaven passant 
el plat que portaven a les seues mans per a anar 
recollint una mica de manteniment per a poder ti-
rar-se alguna cosa que menjar.

I dic jo...  Podria servir aquest sistema hui dia, amb 
el que costa subsistir a moltes Comissions, d’arre-
plegar diners per a la FESTA ?.
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UNA MICA D’HUMOR
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LAIA
Luna i Fernández

NURIA
López i Pérez

VICENTE
Picó i Martínez

Mini Bellesa Comissionada d’Honor

Estendart
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SONIA
López i Pérez

AINARA
Abad i Marco

Padrines d’Honor

CARRECS
D’HONOR
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La Foguera Carolines Baixes està d´enhorabona en el seu 90 aniversari.
La nostra Bellesa 2018, Sonia López Pérez, va a ser una de les triades el passat
4 de maig al festival de l´Elecció de la Bellesa del Foc, ostentant el càrrec de

Dama d´Honor de la Bellesa del Foc d´Alacant 2019
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FALLA SANT IGNASI DE LOIOLA-JESUS I MARIA

VALÈNCIA

LAURA
Guillot i Nadal

SOFÍA
San Andrés i Zanón

José Luis Palomero i Zaragozá

Xavier Herrero i Martínez Juan Carlos Banacloy

Fallera Major Fallera Major Infantil

President

Artista Falla Artista Falla Infantil
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FOGUERA SANTA ISABEL

ALACANT

PAULA
De Santolio i Llavador

NOELIA
Garrigós i Cozar

Eloy Olcina i García Daniel Sapena i Albert

Fede Molinero Daniel Ballester

Bellesa Bellesa Infantil

President President Infantil

Artista Foguera Artista Foguera Infantil
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DISSABTE, 1 DE JUNY
18:30 hores: Taller infantil en el nostre racó fo-
gueril, amb jocs i activitats per a tots els xiquets 
del barri. A continuació, per a iniciar les festes de 
Fogueres al nostre districte, els més xicotets dispa-
raran una mascletà de globus. 

21:00 hores: Les nostre Belleses i Dames d’Ho-
nor, junt amb els presidents i els estendards, es 
dirigiran a la plaça d’Espanya per a assistir a l’ho-
menatge als foguerers i barraquers morts. A 
continuació, participaran en l’Entrada del Pregó 
(Itinerari: Plaça d’Espanya, Carrer de Sant Vicent, 
Rambla de Méndez Núñez, Carrer de Rafael Alta-
mira i Plaça de l’Ajuntament).

DISSABTE, 8 DE JUNY
19:00 hores: Les dues comissions, adulta i infan-
til, ens dirigirem a la plaça dels Estels, amb molta 
marxa, per a participar en la humorística Caval-
cada del Ninot disfressats d’abelles, amb el lema 

dels Estels, Avinguda d’Alfons el Savi, Rambla de 
Méndez Núñez, Carrer Rafael Altamira i Plaça de 
l’Ajuntament).

DIVENDRES, 14 DE JUNY
20:00 hores: Esperem tindre sort i com en anys 
anteriors obtindre algun premi de la Generalitat 
Valenciana per la promoció de l’ús del valencià en 
el llibret.

23:45 hores: Les nostres belleses i dames, junt 
amb els presidents, es dirigiran a El Corte Inglés 
per a veure L’arribada del foc. 

DISSABTE, 15 DE JUNY
19:00 hores: Les dues comissions, adulta i infantil, 
acudirem a la plaça dels Estels per a participar en 

, 
acompanyats per la nostra banda de música “Los 

d’Alfons el Savi, Rambla de Méndez Núñez, Carrer 
de Rafael Altamira i Plaça de l’Ajuntament).PR
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DIMECRES, 19 DE JUNY
08:00 hores: Des de primera hora del matí començarem amb la plantà 
del racó popular al carrer Cronista Viravens. Tot aquell que ens vulga 
ajudar serà benvingut. 

20:00 hores: Sorteig d’una taula en el nostre racó popular entre tots 
els col·laboradors amb cartilla. 

22:00 hores: Procedirem a la plantà del nostre monument infantil 
“LLAR, DOLÇA LLAR”  i dels ninots de carrer
carrer Cronista Viravens i del Carrer Poeta Zorrilla. 

DIJOUS, 20 DE JUNY
09:00 hores: Ens visitarà el jurat del monument infantil i dels ninots 
de carrer. A veure si hi ha sort i, com en anteriors ocasions, ens donen 
algun premi. 

11:30 hores: Festa infantil en el nostre racó popular amb jocs populars 
per a tots els xiquets del barri.

21:00 hores: Les nostres Belleses y Dames d’Honor procediran a la in-
auguració del racó popular. 

22:30 hores: Primera revetlla en el nostre racó popular, en el qual no 
faltarà la tradicional coca amb tonyina i bacores per a tothom. Estarem 
amenitzats per una discoteca mòbil. Després d’alguns balls, anirem tots 
junts a la plantà del monument adult “90 PRIMAVERES”.

DIVENDRES, 21 DE JUNY
09:00 hores: Rebrem al jurat del monument adult -
gun premi!

20:00 hores: Cercaviles per tots els racons del barri, per a omplir-ho 
de música i alegria al son de la nostra colla. A més, dispararem un bon 
carregament de traques i petards per al qual no ho sàpiga, s’assabente 
que estem en Fogueres.

22:30 hores: Segona revetlla en el nostre racó popular, novament 
amenitzada per la nostra discoteca mòbil. A més, entregarem les recom-
penses que els corresponen als nostres comissionats. I hi haurà un con-
curs per a premiar la millor taula adornada.
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DISSABTE, 22 DE JUNY
10:30 hores: Cercaviles pel barri, repartint alegria i bon humor als acords 

per a participar en la per a arreple-
gar els premis que ens hagen correspost, i després amb molt d’orgull els 
dipositarem al costat dels nostres monuments (Itinerari: Plaça de l’Ajun-
tament, Carrer de Rafael Altamira i Rambla de Méndez Núñez). 

19:00 hores: Amb les dues comissions, novament amb la nostra banda 
-

litzar la tradicional Ofrena de Flors a la Patrona d’Alacant, la Mare de 
Déu del Remei. (Itinerari: Plaça dels Estels, Avinguda d’Alfons el Savi, 
Rambla de Méndez Núñez, Carrer de Sant Josep, Plaça de l’Abat Penal-
va, Concatedral de Sant Nicolau, Carrer de Miguel Soler, Carrer de Sant 
Nicolau, Carrer de Rafael Altamira i Plaça de l’Ajuntament).

22:30 hores: Tercera revetlla en el nostre racó popular. Tots a ballar al 
son de la discoteca mòbil.

DIUMENGE, 23 DE JUNY
11:30 hores: Cercaviles pel barri i visita a les Fogueres Veïnes, acom-

20:00 hores: Realitzarem un cercaviles per tots els carrers del barri en 

22:30 hores: Quarta revetlla en el nostre racó popular, que seguirà 
estant amenitzada per la nostra discoteca mòbil. A més farem el concurs 

-
par. 

DILLUNS, 24 DE JUNY
08:00 hores: Arribem al dia gran de les nostres festes de Fogueres. Des-
pertà per tots els racons del barri, amb profusió de traques i petards, a 

festa i cal matinar per a gaudir-ho. 

11:30 hores: Gran festa de la bromera en el nostre racó popular. Des-
prés, esperarem la visita de comissions de Fogueres amigues. 

20:00 hores: Amb les dues comissions realitzarem l’últim cercaviles pel 
-

ció de trons i coets per a acomiadar-nos de tots els veïns. 

22:30 hores: Acomiadem les festes amb l’última revetlla que, com en 
anteriors ocasions, estarà amenitzada per la nostra discoteca mòbil. 

24:00 hores: Des del Castell de Santa Bàrbara es dispararà la tradicional 
palmera. Quan els bombers arriben, les nostres Belleses i Dames d’Ho-
nor, dispararan un que donarà inici a la cremà 
dels nostres monuments “LLAR, DOLÇA LLAR 90 PRIMAVERES
quan tot s’haja reduït a cendres, començarem la “desplantà” del racó 
popular. Després ens prendrem el tradicional xocolate amb xurros.

NOTA: 
circumstàncies imprevistes.
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Presentació del llibret

Mascletà  de globus

Entrada del Pregó

Presentació del llibret

Entrada del Pregó

Rebem l´octau premi de Presentacions Artístiques i Culturals
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Mascletà

Cavalcada del Ninot

Lliurament dels premis a l´us del valencià en els llibrets

Presentació del llibret de la Foguera germana Santa Isabel

Presentació del llibret de la Foguera San Antón Alto

Entrega d’emblemes

Entrada de Bandes

Monument infantil
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Ninot de carrer infantil

Sorteig d’una taula entre els nostres col·laboradors

Plantà al tombe del monument adult

Monument adult

Ninot de carrer adult

 Visita del jurat del monument infantil

Plantà del monument adult

Ofrena de flors
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Ofrena de flors

Lliurament de premis

Visita a les nostres Fogueres veïnes

Revetla en el racó popular amb la discoteca mòbil

Cercaviles pel barri

Cercaviles pel barri amb la nostra banda Els Clavells

Visita a les nostres Fogueres veïnes

Traques per a despertar als veïns
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 Visita al nostre raco de la Foguera germana Santa Isabel

Festa pólvores Holi 

Últim cercaviles pel nostre barri

Cremà dels nostres monuments

Festa pólvores Holi

Últim cercaviles pel nostre barri

Nit de la cremà
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Festa del 90 aniversari de les Fogueres.

Ofrena de flors al Pinos Sopar d´inici d´exercici

JULIOL 2018

AGOST 2018
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Esmorzar popular

Col·laborant amb Creu Roja

SETEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018
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Joc de Fuita

El nostre betlem infantil guanyador del 3 premi

Certamen de Nadales

Mercat de Nadal

Certamen de Nadales

Sopar de germanor infantil de Fogueres en Nadal

DESEMBRE 2018
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Sopar de germanor de Fogueres en Nadal

Petició adulta de la Bellesa i Dames d’Honor 2019

Visita del Pare Noel al nostre racó

Petició adulta de la Bellesa i Dames d’Honor 2019

GENER 2019
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Petició infantil de la Bellesa i Dames d’Honor 2019

Carnestoltes ramblero

Petició infantil de la Bellesa i Dames d’Honor 2019

Falles de València

FEBRER 2019
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Falles de València

Presentació i proclamació de les Belleses y Dames d´Honor 
de 2019

Castell de focs en la presentació de les noves representants

En la presentació de la Foguera germana Santa Isabel

Presentació i proclamació de les Belleses y Dames d´Honor 
de 2019

Presentació i proclamació de les Belleses y Dames d´Honor 
de 2019

Presentació i proclamació de les Belles y Dames d´Honor de 
2019
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Cercaviles pel barri

Les nostres Belleses en la sessió de fotos

Visita al taller del monument infantil

Sessió de fotos

Sessió de fotos

Visita al taller del monument adult

ABRIL 2019
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La nostra candidata en la Gala del Port

Elecció de la Bellesa del Foc infantil. La nostra candidata

Recepció de les candidates

La nostra candidata infantil en la gala del Port

Elecció de la Bellesa del Foc. La nostra candidata és triada 
Dama d´Honor de la Bellesa del foc

Santa Faç

MAIG 2019
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CAROLINES BAIXES
Música: Luis Molina
Lletra: Rafael Nadal

112

ELS NOSTRES
HIMNES

De les Carolines Baixes
orgullos està Alacant,
per l´amor a les Fogueres,
la festa més popular.

Es la dona d´este barrio
senzilla, alegre, hechicera
i hasta te mescla en la sang
de pura raça festera.

Carolines Baixes, lo millor que te Alacant
pues tenim, pues tenim,
xiques boniques,
i també, i també,
homes galants.

Carolines Baixes, lo millor que te Alacant
pues están, pues están, 
‘Les Palmeretes’
la plaça més popular.

El lema ‘¡No mos dormim!’
lema ja molt popular
que li donaran fa temps
fogueres casi olvidats.

El lema ‘¡No mos dormim!’
lema ja molt popular
i del que es senten orgullosos
foguerers que el van fundar. 

En la nit de Sant Joan
entre traques, llum i foc
diem tots a ple pulmó  
¡que barrio tan original!
que te la millor terra del món
la millor terra del món.

Del món, del món.
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LES FOGUERES DE SANT JOAN
Música: Luis Torregrosa

Lletra: José Ferrándiz

ELS NOSTRES
HIMNES

i ronquen les trauques al seu content:

esclaten les bombes formant dosel.

Es la festa del foc, la més radiant
naixcuda del poble, que sap goçcar, 
decidits volen tots, sense dubtar,
fer d´Alacant una ciutat triomfant. 

En la nit de Sant Joan
quan se tiren trons i trons,
d´eixos ben grossos i bons, 
de les dotze en avant,
i se pinta el cel de roig, 
el que ronda una fadrina, 
te que dur-li, s´es galant, 
la seua coca amb tonyna.

Tres pardalets, una moneda,
d´eixos que van en bicicleta,
xiquets, ploreu, 
que pardalets tindreu!’

Veniu, xiquets, i cantem
la fermosura d´Alacant, 
la qu´es ja com tots sabem, 
la millor terra de Llevant.

En la mar mansa i lluentosa
qu´abaniquen les palmeres, 
i a la llum de les Fogueres, 
qu´es la festa més fermosa, 
i en un singular encant
diu al vent : Visca Alacant!
Visca Alacant! Visca Alacant!
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G U I A

C O M E R C I A L









C/. Crevillente, 21
 03012 ALICANTE
Tel. 966 355 557

C/. San Juan Bosco, 3
 03005 ALICANTE

Mercado de Benalúa (Puestos 7-8)
 03007 ALICANTE

Plaza Argel, 24
03011 ALICANTE

Avda. Padre Esplá, 18
03013 ALICANTE

C/. Deportista Kiko Sánchez
(Playa de San Juan)
03540 ALICANTE



La Asociación de Comerciantes y Afines de Campoamor y Adyacentes
les desea unas felices fiestas de Hogueras 2019 y les aconseja

que realicen sus compras en las tiendas del barrio.

















C/ Italia 24 - 1ºA



ALAIN GARCÍA TEJADA







mediación

¡Felices Fiestas 2019



DEPORTES 
CASANOVA

CALZADOS 
CASANOVA

Especialistas en moda 
y equipamiento 

deportivo de primeras 
marcas.

Expertos en calzado y 
alpargateria de todo 
tipo. Ven a conocer 

nuestro gran surtido.

Del 17 al 24 de Junio descuento del 15% presentando este anuncio en nuestras tiendas. 
*Oferta no acumulable a otras promociones.

Av. Maestro Alonso, 
37-39 

03010 - Alicante

Av. Maestro Alonso, 
41 

03010 - Alicante

d l 15%

deportivo de prime
marcas.

eras 



Por sólo 4€ 14 kilos de ropa limpia
y por 6€ 19 kilos de ropa

No necesitas ningun producto, el Jabón y el 
Suavizante lo pone la máquina

C/ Sevilla 72

Lava aquí todos tus:
EDREDONES, MANTAS, COLCHAS, CORTINAS, FUNDAS DE SOFÁ

y toda tu colada

www.carolinasbajas.com



Calle Sevilla 76 Telf.966048366
Les desea Felices Hogueras 2019 Calle San Mateo, 21 Telf. 965209030



Avda. Jijona 28 - 03012 ALICANTE - Tlf. 965 24 01 79





C/. General O’Donnell, 20 - 03003 ALICANTE
Tel. 965 081 417



www.carolinasbajas.com



I M P R E M T A  -  R E T O L A C I Ó -  O P E R A D O R  D E  M À R K E T I N G  D I R E C T E
M A I L I N G  -  F I D E L I T Z A C I Ó  C L I E N T S  -  T A R G E T E S  P V C

C a r r e r  I s l a  d e  C u b a  6 6  -  0 3 0 0 9  A L I C A N T E
9 6 6  2 8  2 8  0 1  -  c l i e n t e s @ o f i b o o k . c o m

N O  S O M  U N A  I M P R E M T A . . .  S O M  L A  T E U A

S O L U C I Ó


