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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TELEMÀTICA 26 D'ABRIL 

ORDRE DEL DIA: 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (SI ESCAU). 

2. PRECS I PREGUNTES. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

S'aprova l'acta anterior per unanimitat 

 

2. PRECS I PREGUNTES: 

El secretari li dóna la paraula a Raquel perquè explique a l'assemblea les 

novetats de la mesa de seguiment de les falles. 

Comunica que s'està llançant una campanya en les xarxes socials per a 

incentivar la celebració de les falles en 2021, i demana la col·laboració de 

les falles. Després contínua dient que es compondrà una taula virtual 

perquè qualsevol persona puga preguntar els dubtes que tinga. D'altra 

banda es faran entrevistes en la ràdio per a donar visibilitat a les falles i el 

perquè s'han de celebrar enguany. 

En la reunió amb el tècnic de sanitat, es va informar que s'ha presentat 

aquest document en la mesa interterritorial que és comuna en tota 

Espanya amb la finalitat de configurar un protocol a escala nacional per a 

les celebracions massives. Els ajuntaments hauran de regir-se a aquesta 

normativa i permetre els actes que es reflecteixen en ella sempre 

comptant amb la situació sanitària del moment. La setmana vinent hi 

haurà una altra reunió. 
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El delegat de la Falla Campaments pregunta si a part d'incentivar el sector 

productiu de les falles, s'ha parlat en aquesta mesa d'ajudes per als quals 

mouen aquest sector que són les falles. 

Raquel respon que hi ha hagut reunions per al tema de subvencions, però 

que de moment no hi ha res clar. El delegat li respon que aquesta d'acord 

a salvar el sector productiu, però que ha passat un any i ningú s'ha mogut 

per a salvar a les falles, té la impressió que són els fallers de la seua 

butxaca els que han de salvar el sector i nota poc entusiasme per a salvar 

a les falles, que són les que han de salvar aqueix sector. 

El tresorer li contesta al mateix delegat que respecte a les ajudes, li han 

plantejat a l'ajuntament un nou conveni amb ajudes d'una partida per a 

monuments i una altra per a la despesa corrent de les falles, després 

d'estar diversos minuts debatent el tema, el tresorer li respon que 

l'esborrany del conveni el té el departament de serveis econòmics de 

l'ajuntament per a estudiar-lo. Quan el mateix departament l'analitze 

avisaren a la JLF per a debatre'l. 

El delegat de la Falla Paris Pedrera pregunta si se li pot traslladar a 

l'Ajuntament la petició de les falles per a cedir-los un espai públic per a 

poder reunir-se, ja que la resposta que els han donat a ells és que només 

es poden cedir aquests espais per a actes culturals i que ell considera que 

les falles són culturals, se li respon que l'ordre ve de Conselleria i s'està 

treballant en la mesa de seguiment perquè es puguen obrir els casals per a 

reunions. No obstant això se li diu al delegat que faça la petició per escrit 

dient que és un acte cultural i així la Junta podrà defensar-lo a 

l'Ajuntament. 

El delegat de la Falla Centro pregunta si es cobraria la subvenció 

d'enguany ara i si es planten les falles en el 2022 es tornaria a cobrar, el 

tresorer li respon que si sempre que les falles es cremaren en 2021 i es 

poguera justificar la despesa de la subvenció. 
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El delegat de la Falla Campaments li pregunta a Raquel que en cas que es 

done llum verda a la celebració de les falles en el segon semestre 

d'enguany, cada localitat podrà decidir si es fan o no. Se li respon que cada 

població podrà triar la data a partir de la decisió que es prenga en la 

reunió amb la consellera de Sanitat. 

El delegat de la Falla Baix la Mar arran de la suspensió de San Fermín 

pregunta si havent-hi tanta massificació de gent durant la setmana fallera, 

cosa que serà molt difícil de controlar si es té en compte totes aqueixes 

dades per a la celebració de les falles. Raquel li respon que San Fermín no 

és iguals que les falles, les falles poden descentralitzar els actes per a 

evitar les massificacions, de totes maneres es valoraren tots els temes 

quan arribe el moment. 

El mateix delegat comenta que a Alcoi s'estan duent a terme amb 

persones influents en la festa de moros per a donar visibilitat a festa i 

pregunta si a Dénia s'ha pensat fer una cosa semblant. El delegat de 

premsa li respon que a Dénia durant els mesos de Febrer i Març s'han dut 

a terme entrevistes amb gent vinculada al món de les falles i que s'han 

publicat en xarxes socials, en la web de la Junta i en el canal de Youtube. 

 

Sense més assumptes per a tractar el secretari alça la sessió.     

 

 

 

 

PRESIDENT J.L.F.                                                        SECRETARI  J.L.F. 
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F. LES ROQUES                                                                F. BAIX LA MAR 

 

 

 

 

 

F.ELS CAMPAMENTS                                F.DARRERE DEL CASTELL 

 

 

 

 

 

F. OESTE                                                                            F. CAMP ROIG 

 

 

 

F. PARIS PEDRERA                                                         F. SALADAR 

 

 

 

 

 

 

 

F. DIANA                                                                           F. PORT-ROTES 
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F. CENTRO 

 

 

                  

 


