
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 26 DE SETEMBRE DEL 

2022 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l´acta anterior, si escau. 

2. Gala 75º Aniversari JLF. 

3. Llibre Foc i Flama. 

4. Precs i preguntes. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

S´aprova l´acta anterior per unanimitat. 

2. GALA 75º ANIVERSARI JLF: 

El secretari general de Junta Local Fallera pren la paraula per tal d´oferir els detalls de la 

gala fallera, la qual tindrà lloc el diumenge 27 de novembre, amb la col·laboració del 

Col·lectiu d´Estudis Fallers (CEF) de Dénia, i s´enviaran saludes a FFMMDD, presidents 

JLF, regidors de festes d´anys anteriors i alcaldes.  

En tindre més informació de la Gala es comunicarà a les falles. 

3. LLIBRE FOC I FLAMA 

El secretari informa els delegats que com cada any, es començarà a treballar en el llibre 

de les Falles de Dénia 2023, per la qual cosa es demanarà el saluda del president/a, les 

fotos oficials dels càrrecs 2022-23, els censos del que consta cada comissió, les imatges 

dels esbossos, entre altres dades d’interès. Com cada any s’establirà un termini per a la 

subsanació de les faltes que s´hi troben de cada una de les comissions falleres. 

 

 

 



     

 

 

 

4. PRECS I PREGUNTES 

El delegat de la falla Centro desitja saber quan s´han de presentar els contractes dels 

esbossos. Se li contesta que a fins al 30 de novembre, s’enviarà un recordatori via correu 

electrònic. 

La delegada de la falla Paris Pedrera pregunta per què només es van donar 6 entrades a 

cada falla per a la presentació de les Falleres Majors de Dénia, tant gran com infantil, 

perquè considera que l’amfiteatre del centre social estava buit. Se li respon que es va 

fer una estimació i un càlcul aproximat perquè cap falla tingueren més o menys 

entrades. 

El delegat de la falla Campaments pregunta si s´ha produït alta o baixa d’algun membre 

de Junta Local Fallera. Se li contesta que la vicesecretaria d´actes i delegada de censos i 

recompenses es baixa.  

El delegat de la falla Darrere del Castell comenta que el passat 12 de juliol, dia del faller, 

no se sentia la banda de música, i demana que de cara al següent exercici, no siga la 

comissió que li toque anar davant qui hi haja d´anar obrint pas. El vicepresident li respon 

que no es va poder contractar dolçaina i tabalet per falta de pressupost i que es tindrà 

en compte de cara a futur.  

El delegat de la falla Diana fa un prec sobre les presentacions de les Falleres Majors de 

Dénia, per comoditat, considera que haguera sigut millor un sopar assegut que no de 

peu. Se li contesta que no es fa assegut per falta de pressupost i per no demorar a l´hora 

de sopar. 

El delegat de la falla Paris Pedrera sol·licita l´acta de l´assemblea on es va establir el tipus 

de faixí que es considera oficial, ja que no recorda que s´haguera aprovat en assemblea 

la indumentària valenciana. Se li respon que es van presentar diverses propostes, es va 

votar en assemblea general ordinària, de la mateixa forma es buscarà l´acta i se li enviarà 

a totes les comissions falleres per tal que hi haja coneixement d´aquesta. 

La delegada de la falla Paris Pedrera sol·licita de nou que s´envie l´acta on va quedar 

reflectida la indumentària oficial. 

 

 

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 


