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L’ edifici està pensat des del punt de vista de les necessitats dels fallers i tots els actes que comporta la festa, 
en tres mòduls diferenciats però units i interrelacionats entre si. D’una banda està el saló d’actes, per una altra 
l`edifici administrati u i un tercer cos és el destinat al Museu Faller (CIFES). La zona i el volum que cadascun té 
és diferent. el Museu Faller (CIFES) de volums circulars disposa la seua entrada en el vestíbul situat en la planta 
baixa del complex. Té una superfície total de 333.77 metres quadrats.

  1. Les falles de Gandia
  2  Falles i ciutat
  3. Indumentaria
  4. Reinat
  5. Armonia Explosiva
  6. Elaboració de Ninot
  7. Ninot indultat
  8. Els Casals
  9. La Plaça. Foc Monumental
10. Melodia Fallera
11. Sàtira i llibret
12. Punt de venda
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INDUMENTaRIA
Després d’abandonar la sala de projecció el visitant entra en la zona diàfana del 
Museu, ací començarà el recorregut amb la indumentària artesanal i tradicional. 
Aquest apartat està morfològicament pensat desde quatre punts de vista que 
es complementen entre si. El primer d’ells es desenvolupa en la vitrina que 
recorre el mur, ací s’exposen els vestits típics valencians tant d’home com de 
dona fent un recorregut des del segle XVIII fi ns als nostres dies. L`objectiu 
és mostrar l`evolució de la indumentària tenint en compte que les teles dels 
vestits són un dels atractius més espectaculars per al visitant per la seua arte-
sanalitat i el seu colorit. L`explicació del contingut de la vitrina està col locada 
en el vidre, d’aquesta forma serà fàcil llegir i mirar els elements que apareixen 
comentats. S’amplia amb fotografies i textos que recorren el mur aprofundint més 
sobre la temàtica. La segona part de la indumentària està representada per la projecció 
d’un vídeo en una pantalla de plasma de 42” titulat abillament. En ell es presenta el ritual de complements amb 
els quals es vesteix una fallera, tota la precisió dels moviments aconsegueixen una harmonia que arriba a emo-
cionar. A continuació de la vitrina es disposa una aplicació interactiva en una pantalla tàctil, és el tercer punt de 
vista. Ací apareixen totes les falleres majors que han ocupat aquest càrrec en la ciutat de Gandia. La seua foto 
està inclosa en una fitxa on apareix el seu nom i l’ any de regnat. Finalment arribem a la vitrina apaïsada dedi-
cada a l`ornamentació. S’exposen alguns exemples de granadures, joies, pintes, camafeus, alguns d’ells de gran 
valor, utilitzats en els vestits de fallera. Cal esmentar que altres vestits i complements tèxti ls adornen diverses 
zones del la exposició permanent, aquests van canviant segons la disponibilitat de la col lecció.

FALLES I CIUTAT
Un sistema de sis panells extraïbles continuen el recorregut. Amb 
el títol retolat en el seu cant i ocults en el plànol de la paret, ens 
ampliaran informació sobre diversos aspectes relacionats amb 
la influència de les falles en la ciutat; la presentació, el pregó, la 
exaltació, la ofrena, etc. El panell retro-il.luminat s’encén quan 
ho traiem del mur, en ell apareixen fotografies de l`arxiu conve-
nientment explicades il lustrant el tema que es vol abordar. És 
una manera de que el visitant puga ampliar la informació si està 
interessat.
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PUNT DE VENDA
Finalitzada la visita el visitant es dirigeix cap a la porta d’eixida i passa pel punt de marxandatge amb una me-
nuda zona d’emmagatzematge. S’ofereixen articles relacionats amb l`exposició que hi ha a l`interior, així com 
material d’informació i interès cultural sobre la festa. El Museu està pensat i projectat com un tot, aconsegueix 
una harmonia en tot el seu interior que es basa en el disseny i la decoració dels murs amb motius suaument 
suggerits relacionats amb la rica ornamentació de la indumentària valenciana i l`ampli món de 
fantasia dels ninots. Totes les explicacions disposen del seu lloc específic així 
com de caràcters adequats per a cada tema, a més apareixen sempre en 
tres idiomes diferents, valencià, castellà i anglès, cal destacar que el tot 
l`edifici està adaptat perfectament per a les persones amb minusvalidesa. 
El compromís del Museu amb associacions de discapacitats és ferm, no 
solament adaptant-ho per a pal liar les seues manques, sinó també, 
col laborant amb ells en la venda de manualitats relacionades 
amb la tradició valenciana o exposant obres de la seua creació 
tant en l`exposició permanent, com en les exposicions tempo-
rals.
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