
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 25 D’ABRIL DEL 2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior, si procedeix.

2. Presentació nous delegats/des i Presidents/es

3. Acomiadament Falleres Majors de Dénia 2020-22.

4. Sorteig ordre carrosses

5. Dates i sorteig presentacions falleres.

6. Tancament conters JLF.

7. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 

2. PRESENTACIÓ NOUS DELEGATS/DES I PRESIDENTS/ES:

El secretari pren la paraula per tal de començar amb la presentació dels nous 
presidents/es i delegats/des que aquest any formaran l’assemblea de Junta Local 
Fallera.

3. ACOMIADAMENT FALLERES MAJORS DE DÉNIA 2020-22:

A les 11:15 serà la concentració dels càrrecs 2020 en la plaça de la constitució, els 
càrrecs 2023 aniran al centre social. A les 11:30 donarà inici la cercavila des de 
l’ajuntament fins al centre social i una vegada allí es farà una recepció i a les 12:00 
donarà inici l’acte d’acomiadament de les Falleres Majors de Dénia 2020, en finalitzar 
l’acte es dispararà la mascletà que no es va poder disparar en faller per la pluja, serà a 
les 14:30h en la Glorieta del País Valencià. A les 15h donarà inici el dinar en el saló del 
Real Club Nàutic de Dénia

4. SORTEIG ORDRE CARROSSES

Es procedeix a fer el sorteig de l’ordre d’eixida de carrosses, que també s’aprofitarà per a la 

resta de desfilades durant l’exercici així com per a triar les dates de les presentacions.

L’ordre és el següent:

1. Falla Darrere del Castell

2. Falla Campaments



3. Falla Baix la Mar

4. Falla Les Roques

5. Falla Diana

6. Falla Oeste

7. Falla Paris Pedrera

8. Falla Saladar

9. Falla Centro

10. Falla Camp Roig

11. Falla Port Rotes

5. DATES I SORTEIG PRESENTACIONS FALLERES: 
Es passa a fer l’elecció de les dates de presentacions de cada falla i són les següents:

Falla Darrere del Castell: Conjunta divendres 14 d’Octubre.

Falla Campaments: Gran divendres 30 de setembre i infantil diumenge 2 d’octubre.

Falla Baix la Mar: Infantil diumenge 16 d’octubre i gran divendres 7 d’octubre.

Falla Les Roques: Gran divendres 18 de novembre i infantil diumenge 20 de novembre.

Falla Diana: Gran divendres 23 de setembre i infantil diumenge 6 de novembre.

Falla Oeste: Gran divendres 9 de desembre i infantil diumenge 11 de desembre.

Falla Paris Pedrera: Gran divendres 13 de gener i infantil diumenge 4 de desembre 

Falla Saladar: Gran divendres 2 de desembre i infantil diumenge 25 de setembre

Falla Centro: Gran divendres 4 de novembre  i infantil diumenge 15 de gener

Falla Camp Roig: Conjunta divendres 3 de febrer

Falla Port Rotes: Gran divendres 20 de gener i infantil diumenge 5 de febrer

6. TANCAMENT DE CONTERS JLF:
Pren la paraula el vicepresident Antonio Vargas per tal de fer un resum de les despeses i 

ingressos de JLF des del 31 d’octubre fins ara.



7. PRECS I PREGUNTES:

El secretari demana que es faça bon ús dels contenidors de les naus de les carrosses.

També recorda que no està permés estacionar els vehicles en carrer de les naus, s’ha de fer en 

el pàrquing.

El delegat de la Falla Diana comenta que el candado de la cadena de les naus ja fa dies que no 

està i ja hi ha matalafs tirats. Es parlarà en l’ajuntament per a donar-li solució, ja que la cadena 

era provisional i ara amb tanta gent entrant i eixint és poc viable.

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


