
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER DEL 2022 

Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, si escau. 
2. Falles 2022 

3. Precs i preguntes. 
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.  

2. FALLES 2022:  

El secretari pren la paraula per tal d'explicar alguns actes del programa de falles 2022. 
 
Per començar es dispararan unes caixes de coets el dia 16 de març a les 22:00 hores, 
els coets els proporcionarà JLF i estan tots els permisos demanats, en cada falla hi hau-
rà un membre de junta per tal de fer el llançament com es va fer el dia de faller. 
 
Per a la inauguració de la placa de la penya del Tio Pep es farà una invitació perquè 
assistisquen totes les falles, ja que es considera un acte important que commemora 
l’inici de les falles a Dénia fa 75 anys. 
 
Respecte a les cadires de l’ofrena s’informarà de la persona responsable de la venda. 
El preu per a les comissions serà 3 € i el preu de venda al públic és 4 €, només estiguen 
els tiquets, s’avisarà per tal de repartir-les. 
Hi haurà una zona gratuïta per a gent amb mobilitat reduïda que estarà ubicada en el 
solar de l’antic ambulatori. 
 
S’està treballant en el conveni, però fins que no s’aproven els pressupostos no es pot 
aprovar. Junta Local Fallera ja ha presentat documentació a l’ajuntament. 
 
Normalment el dia de la visita del jurat, el 17 de matí, es fa el sorteig de l'ordre de visi-
ta de les falles, però com no assisteix quasi ningú es procedeix a fer el sorteig per tal 
d’establir ja l’ordre i així totes les falles queden assabentades del recorregut. 
 
L’ordre queda de la següent forma: 
 
 
 



     

 

 

 
Falles Especial: 
 
Falla Centro 
Falla Paris Pedrera 
Falla Oeste 
Falla Baix la Mar 
 
Falles Primera:  
 
Falla Darrere del Castell 
Falla Campaments 
Falla Camp Roig 
Falla Saladar 
Falla Diana 
Falla Port Rotes 
Falla Les Roques 
 
Els acompanyants del jurat seran la vicepresidenta Raquel Martín i el vicepresident 
Vicent Ivars. 
 

3. PRECS I PREGUNTES: 

El president pren la paraula per tal de remarcar la importància del fet que els fallers 
acudisquen a la donació de sang del pròxim dimecres en llunàtics. 
 
Grup Melic tradicionalment realitza un plànol de la ciutat de Dénia amb la ubicació de 
cada falla. Aquest any en lloc d’un plànol es farà mitjançant una web que es diu visi-
tando.es, ha utilitzat els esbossos de cada falla i sol·liciten un poc d’informació de cada 
monument per a poder completar un poc més la pàgina. Es dona el telèfon perquè 
cada falla li proporcione la seua informació. 
 
L’ajuntament per mitjà de la regidoria d’igualtat i inclusió comenta que si alguna falla 
vol ficar el logo de les falles inclusives en les seues camisetes que ho diga i ells cediran 
el logo. 
 
La Falla Les Roques comenta que com que és el 75 aniversari de la falla sol·licita si po-
den desfilar en l’ofrena persones sense vestir-se de fallera, ja que són persones molt 
majors i que estan commemorant un aniversari. Es contesta que a condició que siga 
una fallera major, per força major i en futurs casos sempre que es parle d'un aniversari 
de falla. 
 
Els llibres de falles estaran a finals de la pròxima setmana, s’avisarà perquè passen a 
arreplegar-los. 
 



     

 

 

 
El delegat de la Falla Baix la Mar pregunta si hi ha canvis en l’aforament del saló de 
plenaris a l’hora dels premis, es contesta que tot està igual que estava, els xiquets pu-
jaran de matí i els majors de vesprada. 
 
El delegat de la Falla Oeste comenta que en la reunió que va haver el dimarts passat va 
quedar pendent saber si es concedirien els concursos de paelles en les condicions que 
ells van marcar, se li contesta que no va quedar pendent, que s'ha de demanar així 
com ells van explicar. 
 
El delegat de la Falla Centro pregunta com és possible que coincidisquen els actes de 
moros amb les de les falles, se li contesta que va haver una reunió amb els moros per 
tal de sol·licitar que canviaren les seues dates i van dir que no, ja que eixes són les se-
ues festes. 
Es tornarà a parlar amb ells, ja que en agost a les falles per part de l’ajuntament no ens 
deixen fer res i als moros no se'ls limita de cap forma. 
Creguem que el mes de febrer i març ha de ser de les falles. 
Junta local fallera va triar eixes dates, ja que es va considerar la millor perquè les falles 
puguen tindre també temps per a fer els seus actes i festes en el casal la setmana 
d’abans. 
 
El delegat del Centro pregunta si hi ha un error en el programa de falles, ja que fica que 
l’hora d’inici de l’ofrena és a les 11:00, la mateixa hora d’inici de la missa de Sant Jo-
sep, se li contesta que no, s’ha avançat mitja hora l’ofrena, ja que a la missa no assis-
teix cap falla i així l'ofrena acabaria abans. 
 
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 

 

  

 


