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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 30 DE GENER DEL 2023 

Ordre del dia: 

 

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

2. Exposició Ninot. 

3. Actes mes de febrer. 

4. Jurat de monuments fallers. 

5. Jurat d´altres premis. 

6. 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 els delegats i delegades de les falles que 

enguany hi haurà un dia per a entrar els ninots, aquest serà divendres 17 de febrer en 

horari de 10:00 a 13 h i de 16:00 a 19:00 h. Del mateix mode, s´indica que el dia 12 de 

març s´hauran de retirar tots els ninots del museu. 

 

3. ACTES MES DE FEBRER: 

El secretari anuncia a l´assemblea els actes que es duran a terme durant el mes de 

febrer: 

Visita Casals i Bans Fallers  

Divendres 10 de febrer, a les 19.45 hores, concentració en el carrer Federico Garcia 

Lorca. A les 20.00 hores, inici cercavila. Dissabte 11 de febrer, a les 18.15 hores, 

concentració en la plaça de la Constitució. A les 18.30 hores, inici cercavila.  

Muntatge Exposició del Ninot 2023  

L’horari per tal de dur els ninots al lloc de l’Exposició serà el següent: Divendres 17 de 

febrer de 10:30 a 13:00 hores, i de 16:00 a 19:00 hores. El diumenge 12 de març, de 

10.30 a 13.00 hores, s´han de retirar tots els ninots, ja que els dilluns el museu no obri.  
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Inauguració Exposició del Ninot  

Dissabte 18 de febrer: L'hora de concentració dels càrrecs en el final del carrer Campos 

serà a les 18:15 hores. A les 18:25 hores arribaran les FFMM de Dénia i les seues Corts 

d'Honor. A continuació, cercavila fins a la Casa de la Marquesa Valero de Palma en el 

carrer Cavallers.  

Sopar de Gala  

Dissabte 18 de febrer: L'acte començarà a les 21:00 hores en el saló d’actes del Club 

Nàutic de Dénia. El preu dels tiquets és de 35 € pels adults i de 22 € els xiquets, i s'hauran 

d'arreplegar els tiquets i pagar el dilluns 13 de febrer, en la seu de Junta Local, de 20:00 

a 21:00 hores. Els càrrecs infantils no tenen obligació d'assistir al sopar.  

Gala Infantil  

Diumenge 19 de febrer: L'acte començarà a les 18:30 hores, amb el lliurament dels 

distintius i a continuació MiniDisco per a tots els assistents. En finalitzar hi haurà un 

berenar per a tots els xiquets assistents. El berenar és gratuït, però voldríem que 

confirmàreu el nombre de xiquets que vindran. També cal que comuniqueu si hi ha algun 

xiquet, amb intoleràncies alimentàries, per poder fer el menjar adaptat, i que tots 

puguem gaudir del berenar. Lloc: Saló actes Club Nàutic de Dénia  

Crida  

Dissabte 25 de febrer Concentració dels càrrecs de les falles i dels fallers que heu 

desitgen a les 19.30 hores, en el final del carrer Campos, per realitzar la cercavila fins a 

la plaça de la Constitució. A les 20.00 hores inici de l’acte.  

Sopar de Germanor 

Dissabte 25 de febrer: El preu de les polseres és de 5 €, i deuran pagar-se les venudes, i 

tornar les sobrants, el dilluns 20 de febrer de 20:00 a 21:00 hores, en la seu de Junta 

Local. No us passeu entrades sobrants d'unes comissions a altres, perquè el muntatge 

de taules anirà amb relació a les polseres venudes per cadascú. Si alguna comissió 

necessita més, haurà d'esperar a la devolució de les sobrants. En tindre confirmació de 

la capacitat de la carpa, us avisarem perquè passeu per les polseres. 

4. JURAT DE MONUMENTS FALLERS: 

La proposta que hi ha és demanar jurat a JCF, el secretari pregunta si es desitja que se 

sol·licita com en anys anteriors a Junta Central Fallera. Al no hi tindre cap proposta més, 

s´aprova que el jurat sigui designat per JCF. 
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5. JURAT D´ALTRES PREMIS: 

 

El secretari comunica la relació de diferents premis amb el corresponent jurat: 

 

• Premi al risc, pintura i ornamentació: Junta Central Fallera. 

• Premi Sacabutx: els seus components. 

• Premi a la crítica local de Canfali Marina Alta: els seus components.  

• Premi a la millor ofrena de flors: Dorian Gray. 

 

El delegat de la falla centro pregunta quin és el criteri per a donar un d´aquests premis. 

El secretari li respon que és el patrocinador l´encarregat de donar el premi, però no de 

fixar les seues pròpies bases. 

 

6. PRECS I PREGUNTES: 
 

El secretari comunica a l´assemblea que enguany hi haurà premi amb dotació econòmica 

al millor casal faller engalanat. Per tal de participar, cada falla s´haurà d´inscriure 

mitjançant model d´instància general dirigida al departament de festes. 

 

Del mateix mode, el secretari recorda que en el dia de hui s´enviarà per correu electrònic 

a totes les comissions falleres la documentació necessària que demana l´ajuntament 

relacionada amb pirotècnia, carpes, inflables, xurreries, etc.   

 

El president pren la paraula per tal de recordar que aquest diumenge 5 de febrer se 

celebrarà al Centre Social de Dénia un concert benèfic a càrrec de l´Agrupació Artística 

Musical on tot el recaptat anirà per a l´associació “Cerebrum”. 

 

La delegada de la Falla Paris Pedrera demana que es parle bé en aquest cas a membres 

de la seua falla la qual va quedar desqualificada per falta de puntualitat als jocs fallers. 

El delegat d´intervenció respon que hi va haver mala interpretació per part dels càrrecs 

de la falla Paris Pedrera. 

 

El delegat de la Falla Centro sol·licita que enguany s´apliquen mesures perquè no es 

desfile en les pleitesies sense la indumentària valenciana corresponent a cada comissió.  
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Seguidament, es sol·licita assemblea general extraordinària per tal de presentar i si cal, 

votar les propostes per a la modificació de determinats articles del reglament faller de 

les falles de Dénia.  

 

El secretari comunica que l’assemblea general extraordinària serà el dilluns 20 de febrer, 

i tot el que es debata i després s´aprove, entrarà en vigor el dia 20 de març de 2023. 

 

La delegada de la Falla Paris Pedrera pregunta si per error se’ls ha enviat el cens d´altra 

falla. La delegada de censos i recompenses li respon que s´ha revisat el cens de cada 

comissió i s´ha tornat a enviar al correu de cada falla de forma correcta.  

 

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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FALLA PORT - ROTES      FALLA SALADAR 

 

 

 

 FALLA DIANA      FALLA PARIS – PEDRERA 

 

 

 

FALLA DARRERE DEL CASTELL    FALLA CAMPAMENTS  

 

 

 

              FALLA CAMP ROIG 

 

 

 


