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Nota Informativa núm. 192/2016-17 Data: 18/01/2017         

Tipus: Actes Assemblees Presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta assemblea desembre 2016 

 

Acta de l’Assemblea General Ordinària de Presidents de falla celebrada a la 
Sala Rodrigo del Palau de la Música de València el dimarts  20 de desembre de 
2016 a les 22.00 hores davall la presidència de Pere Fuset i Tortosa, com a 
Secretari General José Martínez Tormo i amb l’assistència dels representants 
de les comissions falleres relacionats al marge d’acord amb els punts de l’orde 
del dia establits en la convocatòria. 

 Abans de començar l’Assemblea es fa un minut de silenci en memòria de la 
qui va ser Presidenta nata de la Junta Central Fallera Rita Barberá Nolla. 

 PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix de l’acta anterior  

  El representant de la comissió fallera núm.360 (R. Dario-Fra L. Colomer) 
sol·licità que en l’acta siga inclòs el document de la reprovació que va ser 
tractada en el punt quart de l’orde del dia, ja que la que s’ha enviat no 
apareixen les causes de la reprovació. La presidència li contesta que serà 
incorporada la reprovació original presentada per registre d’entrada en el seu 
moment. L’esmentat representant vol saber si quan estiga feta la incorporació 
s’informarà els membres de l’Assemblea. Secretaria General contesta que es 
posarà l’acta corregida en la Secretaria Virtual i se substituirà per l’anterior. 

  Posteriorment és aprovada l’acta per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència  

  La Presidència agraïx la presència de la Fallera Major de València del 2017 
Raquel Alario Bernabé i de la seua Cort d’Honor i els dóna la benvinguda.  

  La Presidència agraïx el treball de generacions de falleres i fallers i  dels 
presidents i de les presidentes de falla gràcies als quals  va ser possible el 
nomenament de la festa com a Patrimoni Inmaterial de la Humanitat per part 
de la Unesco el 30 de novembre del 2016.  
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Vol agrair la tasca realitzada pels anteriors presidents Félix Crespo i Francisco 
Lledó i la de les seues juntes directives i la de l’actual. Molt especialment vol 
estendre eixe agraïment a l’equip multidisciplinari que va redactar el projecte 
on estava present l’aleshores vicepresident Jorge Guarro Monllor amb Josep-
Lluís Marín i García, Gil-Manuel Hernàndez i Martí, Javier Mozas Hernando i 
Pepe Martínez Tormo; i als tècnics de la Direcció General de Patrimoni de la 
conselleria de Cultura i del Ministeri de Cultura. Felicita Juanjo Garcia per la 
falla que, amb disseny d’Iban Ramón, realitzà per als actes realitzats amb 
motiu del nomenament i a Ricardo Caballer per la seua participació en la Crida  
a la Humanitat.  

  S’informa que en passar les falles del 2017 es realitzaran els treballs previs 
necessaris per a presentar a l’aprovació de l’assemblea de Presidents el projecte 
d’iniciar un Congrés faller en l’exercici 2017/18.  

  El 22 de desembre es realitzarà al palau de l’Exposició el brindis de nadal dels 
presidents i les seues falleres majors amb la Fallera Major de València 2017, la 
seua Cort d’Honor i la Junta Directiva de JCF. 

  Els permisos per a la setmana fallera es poden presentar fins al 30 de 
desembre del 2016. Si existira algun problema en la tramitació, el personal 
informàtic de l’Ajuntament pot orientar i ajudar a les comissions falleres. 

  Les subvencions d’il·luminació que queden per pagar s’estan realitzant i sols 
en queda un expedient per tramitar. Es recorda que els pagaments superiors a 
2.500 euros s’han de certificar bancàriament i s’han de justificar. Des de la 
regidoria de Domini Públic s’ha comunicat que ajudaran les comissions en la 
tramitació i que es posarà en marxa una oficina per a orientar i a assessorar 
les comissions en les tramitacions.  

  El vicepresident 1r de les àrees de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García informa l’Assemblea, perquè esta ho ratifique, que 
la inscripció en els campionats de futbol infantil passe a realitzar-se per 
sectors i no per comissions. També comunica que els guanyadors dels tres 
primers premis del concurs de playback participaran en esta edició d’Expojove 
i que tindran un premi especial de 500, 400 i 300 euros. A més també estarà 
present la Junta Central Fallera amb un estand on es trobaran les maquetes 
de falles que es presenten al concurs. Juntament amb el Gremi d’Artistes 
Fallers i els estudiants del mòdul de Formació Professional d’artista faller es 
farà un taller dedicat a la construcció d’una falla. Posteriorment, el 4 de gener 
de 2017, es cremarà esta. 
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El Vicepresident 4t de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier 
Tejero Zabal comunica que en els cursos CRE realitzats entre el 12 i el 17 de 
desembre s’han inscrit 120, 80, 67, 100 i 65 persones la qual cosa en fa un 
total de 432. 

 

TERCER PUNT: Votació sobre el sistema d’elecció dels versos a les 
FFMMV 2017  

  La Presidència exposa que històricament l’elecció de la persona que realitzava 
els versos per a les Falleres Majors de València era una prerrogativa de la 
Junta Directiva i de la delegació de Cultura. Des de fa 7 anys es va decidir que 
la persona guanyadora del premi “Bernat i Baldoví” del concurs de llibrets de 
Lo Rat Penat els realitzara. Des de l’assemblea de desembre del 2015 es va 
aprovar que hi haguera dos línies roges per a prendre eixa decisió: el respecte a 
la pluralitat lingüística i la consideració de la voluntat de l’Assemblea. A partir 
d’eixos principis es porta dos opcions per a ser votades. La primera es basa que 
els versos a les Falleres Majors del 2017 per al Llibre Oficial Faller estiguen 
realitzats per la persona guanyadora del premi “Bernat i Baldoví” del concurs 
de llibrets de Lo Rat Penat. La segona que el sistema de l’elecció es fonamente 
en un concurs públic convocat per Junta Central Fallera amb un jurat que siga 
triat per l’Assemblea de Presidents i que respecte la pluralitat lingüística. 

El representant de la comissió fallera núm.107 (Bilbao-Maximilià Thous) 
felicita la Presidència per l’actitud que va prendre en l’anterior Assemblea quan 
en el debat de la reprovació va retirar abans de la votació el concurs de versos 
de la Regidoria i la normativa protocol·lària per  a les Falleres Majors i les seus 
Corts d’Honors, ja que eren els punts que havien causat el conflicte amb les 
falles que havien firmat la reprovació, encara que considera que és important 
que es recriminara en eixe moment. Manifesta que no entén com s’està portant 
a terme este assumpte i com s’està tractant als presidents per la postura que 
van adoptar. És un tema polític que desgasta a les falles i estes no volen el 
destrellat que s’està organitzant. La taula ha d’assumir el que diuen els 
presidents, ja que és la tercera vegada que se sotmet a votació el mateix tema i 
creu que  no s’hauria de tornar a fer. La normativa és el tema de fons. El 80% 
de les falles escriu amb la normativa de la Reial Acadèmia de Cultura 
Valenciana (RACV), el 99% en parla la llengua  a partir del model lingüístic 
d’eixa entitat i l’1% que no vol fer-ho acaba emprant eixe model lingüístic. No 
és un tema de llibertat i democràcia el fet de tornar a votar el mateix.  
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Les falles volen que siga la persona guanyadora del premi “Bernat i Baldoví” del 
concurs de Llibrets de Lo Rat Penat la que escriga els versos a les Falleres 
Majors del 2017 en el Llibre Oficial Faller. No s’ha de donar l’esquena a la 
realitat sociolingüística valenciana i el que estes volen és  que estiguen escrits 
en la normativa de la RACV. Recorda que l’equip jurídic municipal va dir en el 
seu moment que la potestat d’aplicar una normativa o una altra és de la 
presidència i que les falles serán el que vullguen els fallers i eixe principi l’ha 
de tindre en compte. La Presidència respon que no es desitja entrar en 
qüestions sociolingüístiques. No cal tindre por al fet que en parle l’Assemblea 
ni a què es pronuncie d’un tema al voltant del qual abans no tenia l’oportunitat 
de decidir. Es tracta de defendre la pluralitat i el fet que el jurat siga triat per 
l’Assemblea. 

  El representant de la comissió núm.199 (Veneçuela-A.Sales) exposa que 
està d’acord amb l’opció que siga el guanyador del premi “Bernat i Baldoví” del 
concurs de llibrets de Lo Rat Penat el que escriga els versos a les Falleres 
Majors. Considera que no s’ha de votar una opció per  a l’exercici 20016/2017 
sinó que no s’ha d’incloure l’any. La Presidència respon que les decisions de 
l’Assemblea són anuals perquè cada exercici es renoven les juntes directives de 
les comissions i de JCF. 

  El representant de la comissió núm.21 (Borull-Socors) exposa que és la 
primera vegada que s’expressa davant l’Assemblea. Valora positivament que es 
faça participar a l’Assemblea d’esta decisió i considera que la veu fallera és 
diversa i tots tenen l’obligació de votar. Els presidents han de fer-ho no a títol 
individual sinó com a representants de les seues comissions. Prega que s’envie 
amb temps suficient perquè es puga debatre este tema i uns altres en les 
comissions i els presidents puguen escoltar els seus fallers i les seues falleres. 
La Presidència agraïx la seua intervenció i li contesta que desitgen que hi haja 
més separació de temps entre el Ple i l’Assemblea perquè les comissions 
tinguen temps d’estudiar els temes en els casals, abans de prendre decisions.  

  El representant de la comissió fallera núm.374 (Pere Cabanes-Joan XXIII) 
exposa que el 90% de les persones que parlen valencià no s’expressen tenint en 
compte cap normativa lingüística, tal com ha afirmat el representant d’una 
comissió anteriorment. Considera que és important que es convoque un 
concurs perquè es facen lloances a les falleres majors, ja que s’està perdent 
eixa tradició literària. A més destaca que el jurat serà triat per l’Assemblea de 
Presidents. És un concurs institucional que no decidix JCF i caldria aprofitar 
eixa oportunitat. Finalment  recorda que en l’assemblea es pot debatre cada 
exercici el mateix tema. 



 
JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARIA GENERAL 

 ___________________________________________________________________________ 
Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 

www.fallas.com         jcf@fallas.com 

  El representant de la comissió fallera núm.231 (Poeta Alberola-Totana) 
exposa que està d’acord amb el fet que és una oportunitat per als presidents de 
falla prendre esta decisió. Un concurs públic és una gran oportunitat tant per 
als poetes que no tenen l’oportunitat d’escriure en llibrets com per a autors 
consagrats. Així s’incorporen noves persones a la festa de les falles. A més els 
autors premiats en altres convocatòries tindran un nou premi al qual optar. No 
hi ha res més democràtic que els mateixos presidents trien el jurat. La segona 
és una opció oberta i plural per a defendre la llengua valenciana.  

  El representant de la comissió núm.365 (Alfara del Patriarca-P. Gil 
Sumbiela) recolza la segona opció que es basa en el concurs convocat per 
Junta Central Fallera, ja que els presidents demanen que se’ls faça cas i esta 
és una bona oportunitat per a posar-ho en pràctica i amb la qual es podrà triar 
un jurat. A més es tindrà un concurs públic per a prendre la decisió. 

El representant de la comissió fallera núm.289 (Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) demana que no es faça polèmica amb el tema dels versos, ja que amb 
el plantejament novament del tema es torna a crear esta. Com a falla que 
durant 39 anys participa en el concurs de llibrets de Lo Rat Penat, entitat que 
apareix en el dossier de la candidatura de la festa fallera com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat que es presentà a la Unesco i que està 113 anys 
convocant el concurs de llibrets i creu que cal respectar-la. El concurs que 
convoca Lo Rat Penat mereix el reconeixement del món faller i també ha de 
formar part del Llibre Oficial Faller. Per tant considera que no cal que Junta 
Central Fallera convoque un concurs. Posa l’exemple que no tindria trellat que 
el consolidat concurs del Cant de l’Estoreta que convoca la falla de la plaça de 
l’Arbre fóra ara també realitzat per Junta Central Fallera. S’ha de reconéixer 
que el concurs de llibrets de Lo Rat Penat és un dels més antics i la seua 
comissió sempre el defendrà, ja que ha participat tots els anys en este. 

 El representant de la comissió núm.187 (Regne de València-Duc de 
Calàbria) exposa que s’ha presentat un concurs sense conéixer-se les bases i 
volen que es vote. Recorda que este tema ja s’ha votat en anteriors ocasions. 
Considera que la taula ha tergiversat l’acta  de l’Assemblea del 22 de desembre 
del 2015 en la qual es va demanar que no es modificaren els versos de la 
persona guanyadora del premi “Bernat i Baldoví” de lo Rat Penat per a 
incloure’ls en el Llibre Oficial Faller i en la qual es va recolzar l’associació. En 
aquell moment es va aprovar l’acta per la bona voluntat dels fallers, encara que 
no era fidedigna amb el que va passar. Pregunta si es demana pluralitat per a 
la inclusió dels versos a les Falleres Majors o per a tot el Llibre Oficial Faller. 
Per què es vol pluralitat sols d’una part d’esta publicació i no de tota. 
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 El Llibre ha de ser oficial i sobretot faller. Hi ha experiències com  el concurs 
per  a l’elecció del cartell oficial de falles de l’any passat o el concurs per a 
l’elecció dels artistes fallers que planten a la plaça de l’Ajuntament que 
demostren que no hi ha pluralitat. S’ha de deixar que les poesies siguen de 
l’autor guanyador del premi “Bernat i Baldoví” del concurs de llibrets de Lo Rat 
Penat, com es va aprovar en l’Assemblea, i s’ha de crear un consell de redacció 
perquè el llibre siga plural. Respecte al fet de publicar en la normativa oficial, 
la llei tolera la lliure expressió lingüística i per tant no és argument per a no 
permetre que el Llibre empre la normativa de la RACV. Afirma que no existixen 
poetes de Lo Rat Penat sinó poetes  festius. Eixa entitat és privada però oberta 
i plural. Hi ha guanyadors que han emprat la normativa de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua mentre que hi ha una institució pública com la 
conselleria de Cultura que exclou la normativa de la RACV. Recomana 
continuar com fins ara, ja que la nova directiva ha trencat el consens de 
mantindre el sistema pel qual el guanyador del premi “Bernat  Baldoví” de Lo 
Rat Penat escrivia els versos a les Falleres Majors. La Presidència contesta que 
no s’ha de parlar de normatives i que s’ha d’acceptar el que diuen les actes 
perquè eixa és la legalitat. El reglament no diu que s’han d’aprovar les bases 
del concurs per a triar els versos, ja que podrien aprovar-les directament la 
Junta Directiva o la delegació de Cultura, però la Presidència ha optat per 
presentar dos opcions a l’Assemblea. En les bases, les quals pot llegir encara 
que no pensava fer-ho, es determina que la composició del jurat és de 5 
persones votades per l’Assemblea i presentades per les comissions. Han de 
tindre un currículum adequat i  no es demana la utilització o defensa de cap 
tipus de normativa lingüística per a formar-ne part. La Secretaria General no 
compatix la idea del representant faller que les actes són tergiversades. En 
l’assemblea del 22 de desembre del 2015 al representant d’una Agrupació se li 
va demanar que definira la pregunta que volien que es votara i eixa és la que es 
va areplegar en l’acta i la que posteriorment es va votar. Si l’acta la va aprovar 
l’Assemblea és perquè estarà d’acord amb el que en ella es diu. L’objectiu de 
Secretaria sempre és que les actes siguen fidedignes i no té interés en el fet que 
no ho siguen. El representant contesta que no hi ha pitjor mentida que una 
veritat a mitges. Creu que el que resumix l’acta és el que  interessa que 
aparega. Es té la veritat legal però no la veritat moral. La Secretaria General 
contesta que el que es va preguntar en l’Assemblea de desembre de 2015 fou 
una pregunta directa i clara. Com que anteriorment no s’havia presentat per 
registre d’entrada, es va dir en la mateixa assemblea que es formulara perquè 
constara literalment el que es volia votar. A més al final, independentment de 
com es redacten les actes, qui té el poder d’aprovar-les és l’Assemblea de 
Presidents. Ells són els que li donen legalitat a les actes. 
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  El representant de la comissió fallera núm.66 (plaça de l’Arbre) expressa 
que les falles seran el que vullguen els fallers. La seua comissió vol que siga i 
que es faça el que es va decidir en l’anterior assemblea: que es presidents voten 
l’opció que consideren. Valora positivament que per fi les asemblees hagen 
canviat i es puguen fer propostes des de les comissions o des de les 
agrupacions. L’assemblea és sobirana. No s’ha de tindre por que vote 
l’Assemblea, ja que el més democràtic és que s’accepte la decisió de la majoria. 
Desitja que tots els presidents hagen consultat a les seues comissions abans 
de prendre una decisió i de vindre a l’Assemblea. No sap on està el problema si 
els presidents de falla tenen clar el que volen. Cal admetre la veu de la majoria 
i que les falles siguen assembleàries. No és una qüestió de política el que s’ha 
plantejat. El representant expressa que estima molt a Lo Rat Penat i que la 
proposta d’un Concurs de Junta Central Fallera no menysprea res. Cal no 
parlar d’ideologies. Li haguera agradat que els defensors del valencià 
s’hagueren pronunciat a favor de la llengua quan no es podia escriure en esta 
llengua.  

  La representant de la comissió fallera núm.300 (Santa Maria Micaela-
Martí l’humà) exposa que li sembla bé totes les propostes però considera que, 
després d’una reprovació, no s’ha de tornar a actuar de la mateixa manera i 
s’han d’acceptar els manaments de l’assemblea. S’ha votat dos vegades el 
mateix i es pregunta quantes vegades més s’haurà de votar el mateix i si es 
continuara votant fins a que isca el que vol la Junta Directiva. La Presidència 
contesta que s’està tenint en compte el que s’aprovà en l’altra Assemblea. Mai 
s’han votat les propostes que es presenten hui i que l’únic que es té en compte 
són les dos línies que marcà en el seu moment l’Assemblea de desembre del 
2015. 

  El representant de la comissió fallera núm.100 (arquebisbe Olaechea-sant 
Marcelí) exposa que es troba preocupat. Ell diu que és una persona 
independent que ve com a faller. Se li ha dit pròxim al PSOE però mai no ha 
sigut militant encara que està pròxim a eixe pensament. Li fa por parlar en 
valencià perquè no sap a qui pot ferir-fent-ho. Li fa llàstima que es tracten 
qüestions normatives perquè pensava que eixos temes s’han superat. És la 
primera vegada que se’n demana opinió. Ací s’està parlant de com fer un 
concurs i de les seues bases. El representant indica que està 40 anys 
participant del concurs de llibrets de Lo Rat Penat  i que mai li han donat les 
bases del concurs. El que solen fer les falles és pagar a un autor consagrat 
perquè faça els versos i així tindre opció a premi de llibrets. Esta és la primera 
vegada que es planteja dos opcions per  a votar sense ferir sensibilitats. En les 
falles no es pregunta a ningú en quina normativa s’expressa o escriu.  
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El representant es troba mal perquè hui d’esta assemblea eixirà estigmatitzat i 
l’afectarà quan es presente al concurs de llibrets de Lo Rat Penat, al qual 
continuara presentant-se. No li sembla bé que es trenque la convivència entre 
les diferents sensibilitats.  Ells estan per a fer festa. Es dóna la possibilitat de 
votar entre dos opcions i cal aprofitar-la. No sap què més volen les falles. 
Agraïx a la Junta Directiva que es permeta votar. Si tots anàrem junts de la 
mà, millor ens aniria. 

  Després d’escoltades les diferents intervencions, es decidix passar al punt 
quart per a votar posteriorment conjuntament este i el punt tercer de manera 
secreta. 

  El resultat de la votació, la qual es va realitzar després, fou: 119 vots 
favorables a la proposta d’adoptar la decisió que la persona guanyadora del 
premi “Bernat i Baldoví” de Lo Rat Penat siga l’autora dels versos a les Falleres 
Majors que apareixeran en el Llibre Oficial Faller, 57 vots a favor de la proposta 
que JCF promulgue un concurs per a elegir l’autor dels versos a la Fallera 
Major que apareixeran en el Llibre Oficial Faller, 4 vots nuls i 33 en blanc. En 
total votaren 183 comissions. Per tant l’assemblea de presidents adopta la 
decisió que la persona guanyadora del premi “Bernat i Baldoví” del concurs de 
llibrets de Lo Rat Penat siga l’encarregada d’escriure els versos que es faran a 
les Falleres Majors del 2017 que apareixeran en el Llibre Oficial Faller. 

QUART PUNT: Composició dels jurats de falles del 2017  

  La Presidència informa que ahir de vesprada es va presentar una proposta de 
la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica-Ciril Amorós-Hernan Cortés). 
L’assemblea ha de votar si s’inclou o no en l’orde del dia. 

  El representant de la comissió núm. 289(Isabel la Catòlica-Ciril Amorós-
Hernan Cortés) explica que s’ha presentat en l’últim moment està proposta 
perquè no hi ha hagut temps perquè els fallers i les falleres  de la seua falla 
pogueren debatre esta qüestió abans i decidiren presentar-ne una proposta. 

 Se sotmet la inclusió o no d’esta proposta i el resultat és que 73 representants 
de l’Assemblea es mostren d’acord, 27 representants en contra i 68 ho fan en 
blanc. Per tant s’aprova la seua inclusió. 

  La Secretaria General manifesta que la novetat de la normativa de la 
composició del jurat de falles respecte a l’any passat és la presència d’un notari 
per al sorteig de jurats, com així es va demanar.  
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  El Vicepresident 4t de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier 
Tejero Zabal explica que hi ha un nou temari que ha estat redactat per la 
delegació de falla i cedix la paraula a un representant de l’esmentada àrea. 
Explica que s’ha realitzat el temari a partir de les reunions amb tots els sectors 
implicats: fallers, interagrupació i artistes. La delegació continua reunint-se. 
S’han inclosos temes molt variats. Alguns no són estrictament fallers com el 
dedicat a l’ètica, per exemple, però necessaris. No s’ha d’entendre el 
coneixement del temari com un manual obligatori sinó com un mitjà per a 
tindre millors pautes per  a ser jurats. 

  El representant de la comissió núm. 289 (Isabel la Catòlica-Ciril Amorós-
Hernan Cortés) exposa que en el punt 5 de la normativa per  a la composició de 
jurat desitja que s’expose prèviament les disponibilitats d’horari dels jurats. A 
més, perquè se sàpia quin ha sigut l’aprofitament del curs per part dels 
assistents vol que estos tinguen l’obligació de contestar un test vinculant, que 
s’establisquen 10 suplents de jurats i que el sorteig davant notari tinga en 
compte tot l’anterior. 

  El representant de la comissió fallera núm.258(General Barroso-C.Acacio) 
manifesta que no li sembla bé que es menyspree el faller que tinga el curs 
realitzat d’uns altres anys i que l’haja de tornar a fer. El vicepresident 4t de 
l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier Tejero Zabal contesta que no és 
un menyspreu sinó un reciclatge per als fallers i les falleres que han realitzat 
anteriorment el curs. Es tracta d’obrir una formació continua, perquè cada 
vegada els jurats estiguen més qualificats. 

  La Secretaria General informa que de seguida es votarà la normativa per a la 
composició de jurats. En el cas de la proposta de jurat per a l’Exposició del 
Ninot cal votar dos opcions: A)que continue exactament la normativa aprovada 
per l’Assemblea en l’exercici 2015/2016 B) que s’aprove la proposta de la 
delegació de falles de manera que siga obligatori la realització enguany d’un 
nou curs de formació per a tots els que desitgen ser jurats, independentment 
que el realitzaren o no l’any passat. Pel que fa a la composició del jurat per al 
concurs de falles cal votar tres propostes: A)el compliment exacte de la 
normativa aprovada per l’Assemblea per a l’exercici 2015/2016 B) la proposta 
de la delegació de Falla segons la qual és obligatori la realització enguany del 
curs de jurat, independentment que s’haja realitzat o no un altre any C) la 
proposta de la falla núm. 289(Isabel la Catòlica-Ciril Amorós) per la qual és 
obligatori el curs per a tots els que desitgen ser jurat, independentment que 
l’hagen realitzat anteriorment, i que a més els assistents han d’aprovar un 
exament per a comprovar que han aprofitat la realització del curs. 
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 La segona opció i la tercera es consideraren com a dos modalitats d’una 
mateixa opció en el moment de computar els vots. 

  S’oferixen com a interventors de l’escrutini els representants de les 
comissions falleres  núm.20 (Salamanca-comte d’Altea), núm.307(Àngel 
Villena-Pintor Sabater), núm. 276 (carrera Malilla- Illa Cabrera) i núm.38 
(Costa Borràs-Agustina d’Aragó). 

  El resultat de la votació de la composició de jurat per a l’Exposició del Ninot 
és de 51 vots a favor de respectar estrictament la normativa aprovada per 
l’Assemblea en l’exercici 2016/17, 126 vots  a favor que siga obligatori la 
realització del curs d’este exercici, independentment d’haver-lo realitzat en 
l’any anterior, 3 vots nuls i 3 en blanc. 

  El resultat de la votació per a la composició del jurat de falla és de 40 vots 
favorables a respectar estrictament la normativa de l’exercici 2026/2017, 95 
vots a favor que siga obligatori la realització del curs de jurat d’este exercici, 
independentment que s’haja realitzat algun any, 39 vots a favor de la proposta 
de la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica-C.Amorós) per la qual serà 
obligatori el nou curs i caldrà fer-ne un test de coneixements, 6 vots nuls i 3 
vots en blanc. 

  Per tant s’aprova per majoria que per a ser jurat, tant de l’Exposició del Ninot 
com de falla, s’haja de realitzar  el curs de jurat d’este exercici 
independentment que s’haja realitzat un altre any o no i que s’aprovarà 
simplement amb l’assistència i sense realització de cap tipus de prova de 
coneixements.  

 

QUINT PUNT: Lectura i aprovació, si procedix, del programa de festejos del 
2017  

  El vicepresident 1r José Manuel Acosta García de l’àrea de Festejos, 
Infantil, Joventut i Esports fa lectura del programa provisional de festejos 
fallers del 2017. 

 

  GENER 

Divendres 13 de gener 

 22.00 hores - Gala de la Cultura al Teatre Principal. 
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Diumenge 15 de gener 

18.00 hores - Gala de la Cultura Infantil al Teatre Principal. 

Divendres 27 de gener 

A les 22.00 hores - Solemne exaltació de la Fallera Major de València, Raquel 
Alario Bernabé, i la seua Cort d’Honor al Palau de la Música. En acabar 
l’exaltació, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color. 

Dissabte 28 de gener 

A les 18.00 hores -Solemne exaltació de la Fallera Major Infantil de València, 
Clara María Parejo Pérez, i la seua Cort d’Honor al Palau de la Música. En 
acabar l’exaltació, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color. 

 FEBRER 

Dilluns 30 de gener, dimarts 31 de gener i dimecres 1 de febrer 

De 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores -Recepció dels ninots per a 
l’Exposició del Ninot al Museu de les Ciències. 

Dijous 2 de febrer 

A las 21.30 hores - XI Gala de la Pirotècnia. 

Divendres 3 de febrer 

A les 19.30 hores- Inauguració de l’Exposició del Ninot. En acabar, espectacle 
pirotècnic amb efectes de llum i color. 

Dissabte 4 de febrer 

A les 12.00 hores - Presentació del Llibre Faller i de les activitats 
complementàries. Exposició del Ninot. 

Diumenge 5 de febrer 

A les 09.00 hores -Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

09.15 hores - sector Benicalap - sector Campanar. 

10.30 hores - sector Patraix. 

11.45 hores - sector Mislata. 
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13.00 hores - sector Olivereta 

A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

16.30 hores - sector Quatre Carreres. 

17.45 hores - sector Creu Coberta. 

19.00 hores - sector Pilar – sant Francesc. 

Dissabte 11 de febrer 

A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major Infantil de 
València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició. 

09.15 hores - sector l’Olivereta - sector Poblats al Sud - sector Quart de Poblet 
– Xirivella. 

10.30 hores - sector Benicalap- sector Campanar- sector Patraix - sector 
Mislata. 

11.45 hores - sector Pla del Real – Benimaclet- sector Jesús - sector Rascanya. 

13.00 hores - sector Quatre Carreres - sector la Creu Coberta - sector Algirós. 

A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

16.30 hores- sector Botànic-la Petxina 

Diumenge 12 de febrer 

A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

09.15 hores - sector Quart de Poblet – Xirivella. 

10.30 hores - sector Poblats al Sud. 

11.45 hores- sector Rascanya 

13.00 hores - sector el Carme 
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A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

 
16.30 hores-sector Pla del Real – Benimaclet. 

17.45 hores - sector Benimàmet - Burjassot – Beniferri. 

19.00 hores - sector Algirós. 

Dissabte 18 de febrer 

A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major Infantil de 
València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició. 

09.15 hores - sector Saïdia - sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret 
sector Russafa-sector Russafa B. 

10.30 hores- sector Camins al Grau- sector Malva-rosa–el Cabanyal-Beteró - 
sector el Pilar – Sant Francesc. 

11.45 hores- sector la Roqueta - sector la Seu - la Xerea – el Mercat 
sector Pla del Remei – Gran Via. 

13.00 hores - sector Benimàmet – Burjassot – Beniferri - sector el Botànic – la 
Petxina - sector el Carme. 

A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions al Palau de l’Exposició i intercanvi de 
fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les 
comissions al Palau de l’Exposició. 

16.30 hores - sector la Saïdia. 

17.45 hores - sector La Seu – la Xerea – el Mercat. 

 
Diumenge 19 de febrer 

A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions i imposició de bunyols d’or amb fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

09.15 hores - sector Camins al Grau 

10.30 hores - sector Malva-rosa – el Cabanyal - Beteró 



 
JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARIA GENERAL 

 ___________________________________________________________________________ 
Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 

www.fallas.com         jcf@fallas.com 

11.45 hores - sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret 

13.00 hores - sector La Roqueta - Arrancapins 

A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i 
les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de 
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició. 

16.30 hores - sector Jesús 

17.45 hores - sector Pla del Remei – Gran Via 

19.00 hores - sector Russafa “A”- sector Russafa “B” 

Divendres 24 de febrer 

A les 21.00 hores - Gran Gala Fallera al Pavelló 5 de la Fira de València. 

Diumenge 26 de febrer 

A les 07.30 hores – “despertà” Infantil. 

A les 07.40 hores – “despertà”. En acabar, final amb un terratrémol 
espectacular. A continuació, s’oferirà un desdejuni faller a tots els participants. 
A les 12.30 hores -Entrada de Bandes de Música. 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 20.00 hores - Crida a les Torres dels Serrans. En acabar, efectes de llum i 
color amb espectacle pirotècnic. 

MARÇ 

Dimecres 1 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dijous 2 de març 

A les 14.00 hores- “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Divendres 3 de març. 

A les 14.00 hores – “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 21.00 hores - Gran Gala de l’Esport 
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Dissabte 4 de març 

A les 11.00 hores – Al parc de Bombers de l’avinguda de la Plata, celebració de 
la festivitat del patró del cos amb visita de la Fallera Major Infantil de València 
i la cort d’honor. 

A les 14.00 hores 

“mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 18.00 hores - Cavalcada del Ninot per l’itinerari següent: 
Eixida de la Glorieta, pel carrer de la Pau, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament, 
Marqués de Sotelo i final al carrer de Xàtiva. 

A les 00.00 hores - “mascletà” de colors a la plaça de l’Ajuntament. 

Diumenge 5 de març 

A les 10.00 hores - Concurs del Cant de l’Estoreta, organitzat per la Falla Plaça 
de l’Arbre i patrocinat per la Junta Central Fallera. 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dilluns 6 de març 

A les 14.00 hores - ”mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

 

Dimarts 7 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dimecres 8 de març 

A les 11.00 hores -Visita de la Fallera Major de València i la Cort d’Honor al 
parc de bombers de l’avinguda de la Plata. 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dijous 9 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 18.00 hores - Homenatge de les Forces Armades a les falleres majors de 
València. 
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Divendres 10 de març 

A les 12.00 hores -Eixida de la Ronda Fallera de Cotxes de l’Antigor. 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dissabte 11 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 00.00 hores - Espectacle nocturn amb pirotècnia. 

Diumenge 12 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dilluns 13 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Dimarts 14 de març 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 17.00 hores - Clausura de l’Exposició del Ninot Infantil.  

A les 18.00 hores- Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot 
Indultat infantil del 2017. 

A les 18.15 hores - Recollida dels ninots infantils per part de les comissions 
falleres. 

Dimecres 15 de març  

A les 09.00 hores – “Plantà” de totes les falles infantils. 

A les 14.00 hores- “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 17.00 hores - Clausura de l’Exposició del Ninot.  

A les 17.30 hores- Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot 
Indultat del 2017. 

A les 17.45 hores - Recollida dels ninots per part de les comissions falleres. 
A les 00.00 hores - L’Alba de les Falles amb espectacle pirotècnic. 
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Dijous 16 de març 

A les 09.00 hores – “plantà” de totes les falles. 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 16.30 hores - A la tribuna instal•lada davant de l’Ajuntament, 
repartiment de premis obtinguts per les falles infantils en les diferents 
seccions, així com de presentacions infantils, Cavalcada del Ninot i llibrets de 
falla. 

A les 00.00 hores - Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda. 

Divendres 17 de març 

A les 09.30 hores - A la tribuna instal•lada davant de l’Ajuntament, 
repartiment de premis obtinguts per les falles en les diferents seccions, així 
com pels concursos de carrers adornats i il•luminats, presentacions i de 
llibrets de falla. 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Des de les 15.30 hores –  

 
OFRENA - CARRER SANT VICENT 

15.30 hores: la Seu - el Mercat. 

16.00 hores: Botànic.  

17.00 hores: Quart de Poblet – Xirivella. 

18.00 hores: Jesús. 

19.30 hores: Mislata. 

20.30 hores: la Creu Coberta. 

21.30 hores: el Pilar – Sant Francesc. 

22.30 hores: Patraix. 

23.30 hores: cases regionals. 

23.35 hores: juntes locals. 

23.40 hores: Falla Sapadors – Vicent Lleó. 
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23.45 hores: Fallera Major Infantil de València i Cort d’Honor. 

OFRENA - CARRER DE LA PAU 

15.30 hores: la Xerea. 

16.00 hores: Rascanya. 

17.15 hores: Camins al Grau. 

19.00 hores: Russafa A. 

19.45 hores: Russafa B. 

20.30 hores: Pla del Real – Benimaclet. 

22.00 hores: el Canyamelar – el Grau – Natzaret. 

A les 01.00 hores - Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda. 

 
Dissabte 18 de març 

A les 11.00 hores - Homenatge al poeta Maximilià Thous, al seu monument, 
situat a l’encreuament dels carrers de Sagunt i Maximilià Thous, amb la 
col•laboració especial de la Falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous. 

A les 12.00 hores - Homenatge al mestre Serrano, que tindrà lloc al seu 
monument de l’avinguda del Regne de València. 

 
A les 14.00 hores - “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

Des de les 15.30 hores 

OFRENA- CARRER SANT VICENT 

15.30 hores: la Saïdia. 

17.00 hores: el Carme. 

17.45 hores: Benicalap. 

19.00 hores: Campanar. 

20.00 hores: la Roqueta – Arrancapins. 

21.30 hores: l’Olivereta. 

23.00 hores: cases regionals. 
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23.15 hores: Falla Ferran el Catòlic – Àngel Guimerà. 

23.20 hores: Fallera Major de València i Cort d’Honor. 

OFRENA - CARRER DE LA PAU 

15.30 hores: Algirós. 

16.30 hores: Poblats al Sud.  

17.30 hores: Quatre Carreres. 

19.00 hores: Pla del Remei – Gran Via. 

20.00 hores: Benimàmet – Burjassot – Beniferri. 

21.45 hores: la Malva-rosa – el Cabanyal – Beteró. 

A les 01.30 hores 

 
GRAN NIT DEL FOC Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda. 

Diumenge 19 de març 

A les 11.00 hores - Al pont de Sant Josep, les Falleres Majors de València i les 
seues Corts d’Honor faran una ofrena de flors davant de la imatge del 
Patriarca. En acabar l’acte, “mascletà” patrocinada per la Falla Doctor Olóriz. 

A les 12.00 hores - Missa solemne en honor de Sant Josep a la Seu de 
València, oficiada per l’arquebisbe de València, monsenyor Antonio Cañizares, 
oferida per Junta Central Fallera i el Gremi de Fusters, amb l’assistència de les 
Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor. 
 

A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament. 

A les 19.00 hores - Cavalcada del Foc pel carrer de Colom, des del carrer de 
Russafa fins a la plaça de la Porta de la Mar. 

A les 22.00 hores- “cremà” de les falles infantils. 

A les 22.30 hores – “cremà” de la falla infantil que haja obtingut el primer 
premi de la secció especial. 

A les 23.00 hores – “cremà” de la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament. 
A les 00.00 hores – “cremà” de totes les falles de València. 
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A les 00.30 hores – “cremà” de la falla que haja obtingut el primer premi de la 
secció especial. 

A les 01.00 hores - Focs aeris a la plaça de l’Ajuntament i “cremà” de la falla 
municipal. 

  Este és aprovat per unanimitat. 

SEXT PUNT: Precs i preguntes  

  El representant  de la comissió fallera núm.5 (Dr. Olóriz-arquebisbe 
Fabian i Fuero) pregunta per la “despertà” infantil i demana que es faça 
constar que esta falla patrocina la “mascletà” que es realitza després de l’ofrena 
a Sant Josep i que a més que col·labora en eixe acte amb un desdejuni.  El 
vicepresident 1r José Manuel Acosta García de l’àrea de Festejos, Infantil, 
Joventut i Esports que com que no es necessita el curs CRE per a la 
participació en la “ mascletà” infantil encara no s’ha proporcionat tota la 
informació referida a l’activitat, ja que hi ha més temps per a fer-ho. Esta es 
remetrà a les comissions per gener. 

  El representant de la comissió núm.165 (Pizarro-Ciril Amorós) dóna 
l’enhorabona pel nomenament de la festa de les falles com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. Pel que al tema relatiu a 
l’elecció del sistema de triar a la persona que realitzarà els versos per al Llibre 
Oficial Faller, exposa que la possibilitat que JCF convoque un concurs no s’ha 
explicat bé, ja que l’Assemblea desconeixia si n’hi havia bases i quines eren 
estes. Prega que, en cas que l’Assemblea decidisca aprovar eixe concurs, se’n 
facen públiques les bases i siguen sotmeses al Ple i a l’Assemblea. La 
Presidència li contesta que el reglament no diu que les bases dels concursos les 
haja de fer l’Assemblea. El que es pretén és que els versos estiguen en valencià 
sense especificar la normativa en la qual estiguen redactats. 

  El representant de la comissió fallera núm. 289(Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) dóna la benvinguda a la Fallera Major de València del 2017 i a la seua 
Cort d’Honor. Desitja que es valore  el protagonisme de l’antic vicepresident 
Jorge Guarro Monllor en la tramitació de l’expedient per al nomenament de la 
festa fallera com a Patrimoni Immaterial de la humanitat des del principi. 
Voldria que l’Assemblea li ho agraira. També prega que no s’empre l’argument 
de la vinculació política per a justificar el fet que diferents comissions hagen 
presentat una moció de reprovació, com així ha repetit en diverses ocasions la 
Presidència. El representant es troba enfadat per eixe tipus de declaració que 
se li atribuïx a la Presidència. La seua comissió és apolítica encara que haja 
participat en la reprovació. Demana que s’aclarisca eixa declaració. 
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 La Presidència respon que no vol parlar de política en este lloc. S’afig al 
reconeixement de l’anterior vicepresident de JCF Jorge Guarro i per eixa raó va 
estar convidat a la Crida de la Humanitat. 

  El representant de la comissió núm.89 (Sant Vicent-periodista Azzati) 
agraïx a l’assemblea que se li haja autoritzat a desfilar en primer lloc en 
l’ofrena, amb motiu del 75 aniversari de la seua comissió i per fet de ser una 
falla impulsora de l’acte de l’Ofrena. La Presidència el felicita pel seu 
aniversari.  

  El representant de la comissió fallera núm.50 (Corretgeria-Bany dels 
Pavesos) demana que es puguen realitzar les sol·licituds de les comissions per 
correu electrònic, com per exemple la relativa  a l’assistència a actes com a les 
exaltacions de les Falleres Majors perquè així s’agilitzara la tramitació. El 
representant exposa que li fa mal com a president que es diga que estos 
puguen votar tenint en compte criteris personals i sense escoltar prèviament 
als membres de la seua comissió i que eixa realitat s’haja esmentat en algunes 
xarxes socials. La Secretaria General expressa que es vol potenciar les 
possibilitats del correu electrònic i es desitjaria que tinguera més efectes legals, 
ja que actualment sols es pot emprar per a aspectes molt concrets.  

  El representant de la comissió núm. 6 (Llanterna-na Rovella-baró de 
Càrcer) demana ajuda  a la JCF, ja que els han telefonat per a dir-los que no 
podran ubicar en este exercici la carpa en l’espai sol·licitat. Tenen una tradició 
de 22 anys i la seua situació no afecta el trànsit. 300 fallers es troben sense res 
i demanen solució. La Presidència contesta que les regidories no donen els 
permisos i que la regidoria de Cultura Festiva es compromet a fer de mediador 
en eixe tema. Li diu que els representants de la comissió poden passar per la 
regidoria a parlar-ne.  

  El representant de la comissió fallera núm.187 (Regne de València–duc 
de Calàbria) proposa que es registre el terme “faller” en totes les seues 
variacions perquè fora del món faller no se’n puga fer mal ús com a ara en 
corregudes taurines i concerts, per exemple. La Presidència contesta que el 
tema és complex i no es fàcil controlar la denominació en determinats casos 
comercials.   

  El representant de la comissió núm.175 (barri Mont de Pietat) agraïx la 
presència de la Fallera Major del 2017 i la Cort d’Honor. Considera que és de 
justícia reconéixer el treball realitzat per JCF perquè la festa fallera haja estat 
nomenada com a  Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. 
Pregunta si els resultats de les dos votacions plantejades sols tindran vigència 
en l’actual exercici. 
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 Prega que tinguen validesa per a uns altres exercicis. Demana que tots els 
participants en el concurs de betlems tinguen algun premi o reconeixement per 
haver concursat. També demana que per  a posteriors edicions el concurs de 
Declamació celebrat al Centre Cultural “la Rambleta” canvie el format de l’acte 
de lliurament. La vicepresidenta 5a de les àrees de Cultura i Documentació 
Inma Guerrero Bolinches contesta que en el concurs de Declamació participen 
70 xiquets i xiquetes i resulta difícil que esperen tantes hores. Per eixa raó 
l’acte s’ha fet més lleuger i amb animació perquè no es cansen. No obstant 
això, considerarà este suggeriment. El vicepresident 1r José Manuel Acosta 
García de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports contesta que han 
hagut més betlems presentats al concurs i que es dóna al 50% dels 
participants un premi i que no és possible que tots els participants tinguen 
premis. Proposa que es realitze l’any que ve una reunió amb els sectors 
implicats per  a tractar eixa proposta.  

  El representant de la comissió fallera núm.260 (barri de Sant Isidre) 
exposa que han convocat la campanya dedicada a la història de Maite, una 
fallera de la seua comissió. Relata el que li ha passat. Després d’això, informa 
que han convocat la campanya “Una medul·la salva vides” per al 14 de gener al 
seu casal amb la finalitat d’ajudar a les persones que no tenen familiars 
compatibles per a fer trasplantaments i a les quals la quimioteràpia acaba amb 
elles. Cal fer-se donant per Maite i per qui ho necessite. La presidència agraïx 
que recorde esta campanya i li exposa que hi ha una nova àrea per a ajudar a 
les comissions que realitzen campanyes solidàries.  

  El representant de la comissió fallera núm. 10 (av. de l’Oest)  exposa que 
se solidaritza amb la demanda que ha realitzat la comissió fallera núm.6 
(Llanterna-na Rovella-baró de Càrcer) pel que fa a la intercessió de Junta 
Central Fallera perquè col·labore amb les comissions que han sigut 
perjudicades per la negació del permís per a la instal·lació de carpes en la 
setmana fallera. Ells també són una comissió afectada. La Presidència els 
contesta que passen per la regidoria i que allí se’ls atendrà.  

  El representant de la comissió fallera núm.43 (marqués de Montortal-
Berni Català) prega que se solucione l’accés al lliurament de premis del 
concurs de betlems perquè l’entrada al Saló de Cristall es fa lenta i recorda que 
han de ser els representants infantils els qui han d’acudir a eixe acte. S’han 
d’adaptar les comissions a les normes de protocol que estan establides per a 
l’acte. Demana que no torne a passar.  
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El vicepresident 1r José Manuel Acosta García de l’àrea de Festejos, Infantil, 
Joventut i Esports contesta que el problema potser haja estat en el control al 
qual la policia ha de sotmetre  a les persones que accedixen a l’Ajuntament. 
Resulta difícil de controlar l’accés. No obstant això, s’intentarà millorar en 
l’edició del pròxim exercici.  

  El representant de la comissió núm. 45 (Sagunt-sant Antoni-pare Urbà) 
prega es torne a estudiar el tema de trobar línies de finançament per a ajudar 
al finançament de les comissions. Cal buscar solucions, que han de ser 
polítiques i més ara que la festa és Patrimoni Immaterial de la humanitat. Li 
demana al vicepresident 1r de Festejos que enguany s’estudie la gratuïtat de 
l’assistència de les Falleres major a la gala fallera. El vicepresident 1r José 
Manuel Acosta García de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
contesta que no és de la seua área i que es tindrà en compte. La Presidència 
respon que en les reunions que va mantindre amb les entitats europees a 
Brusel·les va estar interessant-se per les possibles línies d’ajudes. També vol 
mantinre reunions amb el Ministeri. 

  Finalment altres representants pregunten pel concurs de microteatre i els 
seus premis, per les ajudes  als casals i per la relació amb la SGAE. La 
vicepresidenta 5a de l’àrea de Cultura i Documentació Inmaculada Guerrero 
Bolinches contesta que en les primeres setmanes de gener se’n donarà 
informació relativa al concurs de microteatre. La Presidència contesta que es 
continua treballant amb el tema dels casals. No es poden donar ajudes per a 
les compres de casals i sols per a l’adaptació dels espais. Es vol traure ajudes 
per a la insonorització dels casals i s’està treballant en eixe tema. La Secretaria 
General esmenta que es continua treballant amb el tema del conveni amb la 
SGAE i quan se sàpia alguna cosa més se n’informarà. 

  La sessió s'alça a la una i vint minuts del 21 de desembre de la qual com a 
secretari estenc la present acta amb el vistiplau del president. 

V i P El President 

 
 
Signat: Pere Fuset i Tortosa                                 
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Secretario General 


