
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 27 DE JUNY DEL 2022

Ordre del dia: 

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

2. Dia del faller.

3. Desfilada de carrosses.

4. Precs i preguntes 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

El secretari li dona la paraula al delegat de la Falla Campaments que pregunta per què 

en l’acta de l’assemblea anterior no es va especificar el comentari que va fer respecte a

la redacció del conveni, quan ell va preguntar a què era degut l'increment de diners i 

se li va contestar que era degut a unes despeses que pagava l’ajuntament i a partir 

d’ara es farà càrrec JLF, però en el conveni firmat està escrit que ho paga l’ajuntament.

Se li contesta que es considerava que estava explicat correctament i que és una 

diferència d’interpretació.

2. DIA DEL FALLER

El dia 8, divendres, a partir de les 20:30h es visitaran les naus de les carrosses per part 

de les FFMM de Dénia, les Corts d’Honor i membres de JLF, altres anys aquesta visita 

es fa dijous, però aquest any s’ha decidit fer-la divendres per poder convidar a gent de 

fora perquè puga veure l’espai de les naus, que és un espai únic, que molta gent de 

fora no coneix, així com la confecció de les carrosses, se soparà allí i després hi haurà 

un DJ.

El dia 11, dilluns, a partir de les 18:00h es repartirà el confeti en la nau de JLF i les 

cadires de carrosses en ordre de desfilada, el que no estiga en el seu torn el perdrà i 

triarà en últim lloc. Després les cadires sobrants seran gestionades per Sillas Gil. El preu

de les cadires serà de 3€ i en Sillas Gil 5€. En primer torn s’agafaran 75 cadires i la resta

en segon torn.



El dia 12, dia del faller, 10:15h concentració en C/Campos, per a fer les cucanyes, 

començaran per la de JLF i després, en ordre, la resta. No es pot utilitzar begudes 

alcohòliques perquè tot el món puga participar.

A les 12:00h es repartiran els ingredients de les paelles i a les 14:00h el jurat degustarà 

les paelles per triar les guanyadores.

A la vesprada, a les 19:30h concentració de càrrecs 2023 en la plaça de la Constitució, 

19:45h realització de fotos oficials, a les 20:15h comença la cercavila fins al C/La Via i a 

les 21:00h donarà inici l’acte.

Des de JLF es farà una fideuà solidària en benefici a APAD, el donatiu serà 5€ i es faran 

unes 200 racions.

El delegat de la Falla Oeste pregunta si hi ha un punt de quedada en el C/Campos se li 

contesta que la intenció és fer les cucanyes en el tram des de BANKIA a la Tasca Eulalia 

i les paelles en el tram de dalt.

3.  DESFILADA DE CARROSSES

El dia 16 de juliol a partir de les 08:00h baixaran les carrosses de les naus en dos torns el 

primer de 6 carrosses i segon de 5. A partir de les 07:00h els del primer torn ja poden anar 

preparant les carrosses per a només arribe la policia poder baixar.

Es demana que ningú se'n vaja fins que la policia done indicacions dels horaris de baixada del 

segon torn, per no retardar la baixada.

Es recorda que cal enviar el segur del tractor per correu a incidencies@fallasdenia.es i també 

portar dos extintors i una farmaciola. Tota la documentació ha d’estar remesa abans del dia 12 

de juliol.

A la vesprada, a partir de les 17:00h passarà el jurat qualificador de carrosses i caracterització, 

es recomana que estiguen dalt de la carrossa totes les persones que desfilen en aquesta.

Els responsables de cada carrossa han d’ajudar als membres de junta a què la desfilada es 

desenvolupe el millor possible, sense talls ni parades i controlant que la distancia entre 

carrosses siga adequada.

Sobre la subvenció de la banda de música, han de ser mínim 15 músics que es comptaran en el 

moment de l'eixida al C/ Diana.

Els responsables de cada carrossa així com el tractorista han d’anar obligatòriament amb la 

camiseta verda. Un màxim de 4 persones sense contar al tractorista.

El delegat de la falla Saladar pregunta si el lloc de 4 persones poden ser 6 les persones 

responsables, se li contesta que no, ja que es va delimitar en 4 perquè no haja més persones 

en camiseta verda que disfressats en la comparsa.



El delegat de la Falla Diana diu que davant del Vessanes, hi ha uns arbres que tenen les 

branques molt llargues i que s'haurà de tindre en conter a l'hora de baixar les carrosses si han 

de passar per ahí.

El delegat de la falla Baix la Mar demana que es tinga en conter les cadires que es col·loquen 

en els quatre cantons, ja que les carrosses últimament passaven molt justes per ahí si hi ha 

gent seguda. Es parlarà en protecció civil perquè reforcen eixa zona.

JLF ha demanat a CTL Print les camisetes verdes de carrosses, per si algú necessita noves, ell té 

el logo i el color.

No es podrà anar en beguda ni gots a la mà en cap punt de la desfilada. C/Patricio Ferrandiz, 

Explanada Cervantes, C/Marqués de Campo i C/Diana, l'incompliment d’aquest punt serà 

motiu d'obertura d’expedient sancionador a la comissió.

No pot eixir cap vehicle acompanyant a les carrosses ni cap publicitat.

El delegat de la Falla Campaments pregunta si es pot traure un vehicle que vaja amb la 

comparsa, com una bicicleta. Se li contesta que si, eixa norma es va fer per a les comissions 

que treien cotxes i carros amb beguda. Tot allò que siga per a benefici de la desfilada i part de 

la comparsa sí que està permés, sempre que no s’utilitze per a portar beguda alcohòlica i que 

estiga notificat a JLF.

Els punts de ball de la comparsa seran 4, en C/Patricio Ferrandiz d’avant de l'oficina de Turisme

on està el jurat i els tres de c/ Marques de Campo, un a l’altura de la Geladeria Verdú, un en 

tribuna i un altre en la part del Comercio, però perquè cada comparsa es puga ballar davant de

la seua falla les comissions que tinguen les cadires abans tribuna, ballaran ahí i no en el punt 

de la Verdú i les que el tinguen després no ballaran en el punt del Comercio.

La duració màxima serà de 2 min i cada comparsa ha de dur el seu equip de música, no es 

podrà compartir la música en les comparses.

El delegat de la falla Saladar pregunta qui controla el temps de les comparses, se li contesta 

que el secretari de JLF.

No es llevaran les puntuacions més altes i més baixes de cada falla. Per tant, sumaran tots i 

cadascun dels vots.

Les paraules o conductes inapropiades o ofensives poden ser motiu de sanció.

El secretari comenta que les falles haurien de tindre en conter que els preus dels materials han

pujat i que s'hauria de pensar de pujar el preu del lloguer de les carrosses, ja que són carrosses

fetes a mà i que han de valorar-se.



4. PRECS I PREGUNTES

El regidor Javier Scotto va enviar un correu informant que a partir de 2023 en conter 
d’un premi d’igualtat donarà 3, no va especificar quantitats econòmiques.

Sobre la subvenció de falles hi ha dues deficiències en dues falles, la resta està tot 
correcte, però fins que eixes són falles no solucionen no pot anar avant.
Respecte a la subvenció de carrosses seria convenient que es comence a preparar tota 
la documentació per a remetre-ho al més aviat possible, només passe carrosses.

El delegat de la falla Baix la Mar pregunta si no es pot avançar els diners a les falles que
si tenen bé la documentació i se li contesta que en deu dies se sabrà, ja que tenen deu 
dies per a solucionar-ho.

El delegat de la falla Campaments pregunta si el jurat de carrosses se sap d’on ve, es 
diu que no s’ha dit, que es va quedar que serien 6 membres de jurat un de cada 
població diferent.

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
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