
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 25 D’OCTUBRE DEL 2021 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l'acta anterior, si escau. 
2. Exposició del Ninot 
3. Esborrany programa Falles 2022 
4. Concert solidari Nadal 
5. Precs i preguntes 
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.  

2. EXPOSICIÓ DEL NINOT:  

El secretari pren la paraula per tal d'informar que l'Ajuntament ens ha oferit un nou 
espai per a l'exposició del ninot. Aquest espai el nou local que s'ha reformat 
recentment en la Casa de la Marquesa Valero de Palma. 
Des de Junta Local Fallera s'ha parlat amb els patrocinadors del premi i ells estan 
dispostos a fer una exposició nova, és a dir, els ninots de l'exposició 2020 no podrien 
participar. Però és una decisió que han de prendre les falles. 
La Falla Campaments proposa que no se celebre el concurs de ninot indultat. 
El delegat de la falla Campaments explica que entén que hi ha coses del programa de 
falles que es poden repetir, però hi ha d'altres que no són necessàries, com es va 
aprovar en el règim transitori. Per això la proposta que fa la falla Campaments és que 
no se celebre l'exposició del ninot, així no se celebraria tampoc dit concurs. 
Junta Local Fallera és partidària de què se celebre l'exposició amb ninots nous per tal 
de fer concurs de ninot indultat 2022. 
En la pròxima assemblea es votarà entre les tres propostes possibles: 
Exposició amb concurs, sols exposició o que no es faça res. 
 

3. ESBORRANY PROGRAMA FALLES 2022: 
 
S'enllaça amb el tercer punt que parla de l'esborrany del programa de falles, on la 
intenció de Junta Local Fallera és aprovar un programa de falles com el d'altres anys, 
amb bans, casals, sopar de gala i de germanor, etc. Des de JLF són conscients que la 
situació és molt variable, que es pot aprovar el programa, pero és possible les 
condicions sanitàries canvien en l'últim moment i impedisca fer certes coses. 

 



     

 

 

 

Per això en l'assemblea de novembre es votarà l'aprovació de l'esborrany, sent aquest 
el mateix programa que es va aprovar per a les falles de 2020, amb la incorporació 
d'una inauguració de la placa del Tio Pep, commemorant la plantà fa 75 anys de la 
primera falla a Dénia, una donació de sang i la presentació d'una nova dansà que 
Dianium Dansa vol fer amb la participació de Falleres Majors i Presidents. 

Un altre canvi que no apareix en aquest esborrany és el correfoc, que si estava previst 
per a les falles 2020. S'haurà de valorar les mesures noves per a poder realitzar-lo 
seguint la normativa, si no és viable, s'eliminarà finalment. 

El delegat de fa falla Diana pregunta si la porta del nou local per a l'exposició del ninot 
és prou gran per a passar amb els ninots. Se li contesta que si, són portes prou grans. 

4. CONCERT SOLIDARI DE NADAL  

El secretari informa que Junta Local Fallera organitza un Concert Solidari a favor de la 
Mesa Solidària, aprofitant la responsabilitat social que tenen les falles com a grup dins 
de la societat de Dénia. 
El concert el realitzarà l'Agrupació Artística Musical de Dénia. El donatiu serà de 5€ i es 
farà fila 0 per si algú no poguera assistir però volguera col·laborar. 
Serà el diumenge dia 12 de desembre en l'auditori del centre social. 
 

5. PRECS I PREGUNTES 
 
La regidoria de Cultura sí que durà a terme aquest any el concurs de llibret. 

El delegat de la falla Centro pregunta si es podran presentar els llibrets que s'han fet 
aquest any. Es preguntarà a Cultura. 

També el secretari recorda que per favor, si no va a fer-se ús de la data del Centre 
Social que es notifique, des de Cultura han cridat l'atenció, ja que la falla Diana no va 
utilitzar l'auditori i ho va notificar. 

El delegat de la Falla Campaments pregunta si aquest any s'obrirà el reglament per a 
fer canvis, se li contesta que s'ha de fer una proposta per a obrir-lo, però està fora de 
termini. 

El delegat de la Falla Diana pregunta si hi ha possibilitat de substituir les tanques que 
l'ajuntament demana per a limitar el carrer a l'hora de fer una festa, dinar o sopar, per 
una cinta. Se li contesta que no, ja que es fa per a evitar aglomeracions. 

Junta Local Fallera està buscant tanques perquè es puguen fer servir per torns totes les 
falles. Quan es tinga clar es notificarà. 

El delegat de la Falla Centro pregunta si se sap alguna cosa del conveni.Se li contesta 
que s'està treballant, la setmana que ve potser tinga'm notícies. 



     

 

 

 

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

 

 

 

PRESIDENT J.L.F.      SECRETARI J.L.F. 

 

 

 

FALLA CENTRO      FALLA LES ROQUES 

 

  

 

 

FALLA DTE. MARÍTIM – BAIX LA MAR   FALLA OESTE  

  

  

 

 

FALLA PORT - ROTES      FALLA SALADAR 

  

 

 

 

 FALLA DIANA      FALLA PARIS – PEDRERA 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

FALLA DARRERE DEL CASTELL    FALLA CAMPAMENTS  

 

 

 

 

              FALLA CAMP ROIG 

 

  

 


