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Nota Informativa núm. 169/2016-17 Data: 14/12/2016         

Tipus: Actes Assemblees Presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta assemblea de novembre 2016 

 
Acta de l’Assemblea General Ordinària de Presidents de falla celebrada a la 
Sala Rodrigo del Palau de la Música de València el dimarts  22 de novembre de 
2016 a les 22.00 hores davall la presidència de Pere Fuset i Tortosa, com a 
Secretari General José Martínez Tormo i amb l’assistència dels representants 
de les comissions falleres relacionats al marge d’acord amb els punts de l’orde 
del dia establits en la convocatòria. 

 PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix de les actes anteriors  

  El representant de la comissió fallera núm. 360 (R. Dario-Fra L. Colomer) 
sol·licità el 17 d’octubre que la seua intervenció siga arreplegada literalment i 
en l’acta  es va reflectir que s’arreplegaria la seua intervenció. La va enviar a la 
Secretaria Virtual i no la troba incorporada. La Secretaria General li esmenta 
que sí està incorporada però que encara no s’ha canviat l’acta en eixa pàgina 
web. 

  Posteriorment és aprovada l’acta per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència  

  En primer lloc s’aprova que el punt quart passe al tercer. 

La presidència exposa que el Centre “la Petxina” va acollir la jornada 
informativa amb les comissions falleres per a tractar el tema dels permisos i fer 
els aclariments relatius a l’aplicació de la finestreta única.  

 Els cursos CRE es realitzaran del 12 al 17 de desembre. 

El 15 de desembre hi haurà una reunió informativa dedicada al concurs de 
carrers il·luminats. 

El còctel de nadal es realitzarà al palau de l’Exposició. Pròximament se’n 
donarà més informació. 

El pròxim Ple de Junta Central Fallera serà el 13 de desembre i l’Assemblea de 
Presidents el 20 de desembre. 
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  S’estan realitzant reunions amb la Societat General d’Autors per a revisar i 
ampliar el conveni que es manté amb eixa entitat. 

  El President de Junta Central Fallera i la Fallera Major han viatjat fins a 
Brusel·les per a promoure la candidatura de la festa fallera com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. Han mantingut reunions amb  diverses entitats 
europees. Han tingut una reunió a l’ajuntament de Brusel·les i s’ha plantejat la 
possible realització d’una falla per a plantar-la en la ciutat. 

   

  Seguidament la presidència fa lectura d’unes paraules que es reprodueixen de 
manera literal: 

“La gent de les falles hem viscut  uns dies i uns moments molt difícils. Unes 
hores molt dures per a tota la gent que portem la festa de les falles als nostres 
cors. 

Estic convençut que tota la gent que ací esteu, la gent que vos entregueu a fer 
possible la festa, com molta altra gent, acumuleu moltes hores de cabreig, de 
sorpresa i sobretot de tristesa.  

Com podeu comprendre, com a president de tots els fallers i falleres, i per esta 
directiva, estos són els dies més durs al front de la nostra institució. 

Crec que ningú que realment porte les falles al cor pot estar content pel que 
està passant. 

Les falles són, i mai em cansaré de dir-ho, un dels fenòmens més importants 
que tenim el poble valencià. Un dels principals motors que tenim com a poble, i 
sobretot, per als que estem ací, , una part fonamental de les nostres vides a les 
que dedicar-nos en cos i ànima, sacrificant moltes coses, i com feu els 
presidents i presidentes,  sense esperar més a canvi que la possibilitat de fer 
festa. 

Per desgràcia el que estos dies hauria de ser notícia i pel qual  tant s’ha 
treballat està sent eclipsat per una imatge que en absolut es correspon a la 
realitat d’una festa gran i diversa que fa possible la seua gent amb el seu 
treball i germanor.  

En uns moments que la gran família fallera hauríem d’estar  més units que 
mai, expectants davant un dels majors reptes que tenim com a col·lectiu, com 
és eixe reconeixement de la festa com a Patrimoni de la Humanitat no ens 
podem permetre ni un minut més de discòrdia i conflicte estèril i hem de 
treballar, a partir d’esta assemblea sobirana per trobar les solucions.  



 
JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARIA GENERAL 

 ___________________________________________________________________________ 
Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 

www.fallas.com         jcf@fallas.com 

És ací, i només ací, dins d’esta assamblea  del món faller on després de la 
reflexió més prudent hem de ser capaços de tancar episodis que mai es deurien 
d’haver produït. 

Hui com a president d’un col·lectiu que engloba a milers de persones, com a 
president dels fallers i falleres, vull demanar en nom de tots i totes, disculpes a 
la pròpia festa. Disculpes per uns dies que no podrem borrar però dels quals sí 
podrem aprendre per eixir més forts. 

Mai m’ha tremolat la veu per fer autocrítica, ni a mi ni a esta directiva. I hui és 
evident que toca fer-la, per que s’han comès alguns errors greus i no s’ha sabut 
parar a temps errors que venen des de fa massa temps. 

Crec que només des del reconeixement dels errors propis es pot construir en la 
búsqueda de solucions i crec que és exactament això el que en esta assemblea 
sobirana tenim l’oportunitat de fer. 

Estos dies s’ha parlat llargament sobre diversos documents que des de fa 
temps regulaven alguns recomanacions per a les components de les Corts 
d’Honor i de les Falleres Majors. Unes figures, absolutament respectades per 
tots, que tots devem respectar com a màximes embaixadores de la nostra festa 
i les nostres il·lusions com a falleres i fallers. 

No vaig a extendrem més a parlar sobre problemes i em centraré en tractar 
d’aportar solucions. Com vaig anunciar fa ja un mes, en esta mateixa 
assemblea davant dels presidents,  considere que ja és hora que l’assemblea 
de presidents i presidentes siga la qui realment determine si és necessari un 
document i com ha de ser eixe document. 

Crec que hem de ser crítics en el fons i en la forma d’unes recomanacions que 
mai han pogut comptar amb el consens del món faller i que mai haurien 
d’entrar en àmbits on el sentit comú i la suficient preparació de la dona fallera 
són més que suficients. 

Per dir-ho clar i ras, i que no quede cap tipo de dubte. Com a president de 
Junta Central Fallera i en nom d’esta directiva anuncie que queda 
completament invalidat qualsevol document present o passat que no haja 
comptat amb el debat i aprovació del ple i d’ esta assemblea de presidents i 
presidentes.  

Com ja vaig avançar en la passada assemblea la última paraula la tindrà esta 
assemblea.  
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Si el món faller creu convenient l’existència d’algun tipus de recomanacions 
que puguen ajudar a les nostres representants a fer el seu treball per la festa, i 
a dignificar el paper de la dóna fallera en unes coordinades pròpies del segle 
XXI haurem de fer-ho des de zero. Començant pel pròxim ple de JCF on les 
falles estan representades i acabant, si toca, en esta mateixa assemblea. Fins a 
eixe moment cap document anterior tindrà la més mínima validesa. 

Que siga la pròpia voluntat fallera qui expresse  quan i com.  Estic convençut 
que si ho fem així, amb total transparència, el resultat només pot ser el propi 
d’una festa que vol la plena igualtat entre homes i dones.   

Vaig a referir-me a un altre dels motius que pareix provoca la moció de 
reprovació amb que començava esta dura setmana i que em sorprenia fent 
escala d’un viatge on vam acompanyar a la nostra fallera major a defensar les 
falles davant diverses institucions europees. 

Parle dels versos a les falleres majors. 

Com recordareu, la passada assemblea vaig anunciar  que a banda de la 
novetat incorporada el passat any dels saludes de les falleres majors enguany 
es mantindrien els versos. Un versos que haurien de ser escollits amb un 
concurs públic, obert a tot el món i sense cap tipo de barrera, per a que 
qualsevol dels nostres poetes festius, sense més condicionant, optara a 
escriure els versos del llibre oficial faller. 

Ho vaig fer una vegada que coneixíem els noms de les pròpies falleres majors 
de València, de manera que qualsevol persona puguera presentar-se a este 
concurs de poesia lírica, expressament sabent els noms de les dones falleres 
que opta a lloar amb els seus poemes. 

Però sobretot ho vaig fer respectant escrupolosament  el manament de 
l’assemblea de presidents del passat mes de desembre que de manera 
abrumadora es va manifestar a favor que es respectara la pluralitat i que per 
tant , tant la normativa oficial com la dels poetes de Lo Rat Penat tingueren 
opcions. 

Ho vaig anunciar en la passada assemblea, i  al torn obert de precs i preguntes 
no es va produir cap crítica o qüestionament de la mateixa. Així queda clar a 
l’acta que acabem d’aprovar.  
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Al dia següent va eixir suficientment reproduït als mitjans de comunicació i 
eixe mateix dia, amb l’objectiu de garantir eixa pluralitat reclamada per esta 
assemblea, vaig posar-me en contacte amb el president de Lo Rat Penat per tal 
d’abordar i consensuar el jurat que ha de garantir que tots i totes tinguen 
oportunitats. 

 

Ho vaig fer com dic, sense més línia roja, que la pròpia expressada per esta 
assemblea de presidents i presidentes del respecte a la pluralitat. I amb una 
formula, que per tal de respectar el manament d’esta assemblea, no podia 
limitar-se a  vincular a un concurs privat on només els poetes de determinada 
sensibilitat tingueren opcions. 

Vaig fer eixe anunci en la passada assemblea i vaig fer eixa crida al consens de 
la pluralitat a Lo Rat Penat. Ningú es va manifestar en contra i així ho reflexa 
l’acta. 

A pesar d’això hui vull llançar una proposta ben clara i reflexionada  al conjunt 
d’esta assemblea que considere pot ajudar com a solució de consens i unitat 
sempre dins de la voluntat de pluralitat expressada per esta assemblea. 

Si allò que realment volem és que siga esta assemblea sobirana la que prenga 
les decisions importants, i esta dels versos es considera com a tal,  convocaré 
una consulta en la pròxima assemblea de presidents i presidentes de desembre 
per a que de manera clara i meridiana la veu de les falles puga triar entre si vol 
incloure els versos del guanyador del Bernat i Baldoví d’ un concurs públic, on 
s’accepten poemes de qualsevol sensibilitat i qualsevol poeta sense major 
restriccions.  

Crec que tenim tot un mes per davant, per a de manera més relaxada, i en un 
moment més oportú,  puguem contruir un consens com s’han construït altres, 
a partir d’una comissió de treball que garantisca que guanye la festa i es 
respecte la voluntat dels fallers i falleres. 

Crec que són dos propostes de solució que li donen a esta assemblea de 
presidents i presidentes la capacitat de decisió reclamada, en dos matèries on 
fins ara no havia tingut oportunitat d’expressar-se.  

 

 

 



 
JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARIA GENERAL 

 ___________________________________________________________________________ 
Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 

www.fallas.com         jcf@fallas.com 

Si allò que realment motivava la reprovació són  dos decisions qüestionades, 
confie que les solucions aportades, de donar-li la paraula de manera clara a la 
pròpia assemblea són suficients per a puguem tancar este capítol que s’està 
allargant massa, que no fa cap be a ningú de la festa i que no pot xafar-nos al 
conjunt de família fallera l’extraordinari moment de la declaració de les falles 
com a patrimoni de la Humanitat que hauríem d’estar preparant. 

Com a president de la Junta Central Fallera, i  davant el seu màxim òrgan de 
decisió, expresse i reitere que devem superar els error comesos, i esta directiva 
assumirà els  que s’han pogut cometre i les seues responsabilitats, devem 
reflexionar serenament i pensant en les falles i només en les falles, i aconseguir 
que hui la festa isca reforçada d’esta situació davant una oportunitat històrica. 

Si allò que es reclama és que l’assemblea tinga la veu crec que hui s’han 
anunciat i reiterat dos propostes que ho deixen ben clar. No hi haurà cap 
reglament que no compte amb l’aprovació del col·lectiu faller i per descomptat 
que puga projectar una imatge injusta de la nostra festa i de les seues 
màximes representants, una imatge que no podem tolerar.  Serà l’assemblea 
qui decidisca la seua conveniència com serà l’assemblea qui decidisca si es 
reitera en una proposta sobre la pluralitat en els versos de les seues falleres 
majors. 

Crec en conseqüència que els promotors dins del món faller de la moció de 
reprovació plantejada poden donar un pas hui, ajudar a construir un nou 
consens i donar una oportunitat a la capacitat de decisió de l’assemblea 
presidents apostant per que esta tinga la paraula. Els demane com a president 
d’esta Junta Central Fallera que retiren una reprovació que parla d’acords 
sobre els quals es pronunciarà l’assemblea. Qui necessita reprovar quan pots 
proposar?  

Vos demane a tots que aprofitem esta crisis per convertir-la en oportunitat i 
enviem hui un missatge d’unitat del món faller propi del moment al qual 
afrontem. Considereu-ho per què és l’assemblea sobirana qui té la última 
paraula. 

Confie en la decisió dels presidents i presidentes, en la pròpia assemblea i vos 
demane que esta assemblea confie també en eixe desig i la capacitat del 
col·lectiu faller per a eixir reforçats d’esta situació, prenent les seues pròpies 
decisions.” 
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QUART PUNT: Moció de reprovació  

 Es presenta la moció de reprovació a l’Assemblea que ha estat firmada per les 
següents comissions falleres: 

Núm cens Comissió fallera 
122 Cervantes – Pare Jofré 
102 Félix Pizcueta – Ciril Amorós 
322 Barraca – Columbretes 
45 Sagunt – San Antoni – Pare  Urbano 
88 Bailén – Xàtiva 
294 Jacint Labaila – Manuel Simó 
310 Doctor Gil y Morte – Doctor Vila Barberà 
158 Albacete – Marvà 
384 Santa Genoveva Torres – Arquitecte Tolsà – 

Alfahuir 
63 Ripalda – Soguers 
97 Garcia Morato – Iecla 
298 Pedro Cabanes – Comte de Lumiares 
257 Music Espí – Gravador Fabregat 
360 Rubén Darío – Fra L. Colomer 
161 Regne de València – Ciscar 
278 Joaquim Costa – Comte d’Altea 
164 Pérez Galdós – Calixte III 
137 Quart – Túria 
300 Santa M. Micaela – Martí l’Humà 
366 Santiago Rusiñol – Comte de Lumiares 
35 Joan d’Aguiló – Gaspar Aguilar 
289 Isabel la Catòlica – Ciril Amorós 
187 Regne de València – Duc de Calàbria 
20 Salamanca – Comte d’Altea 
283 Jacint Benavente – Reina Na Germana 
107 Fra Pere Vives – Bilbao – Maximilià Thous 
14 Almirall Cadarso – Comte d’Altea 
287 Riu Bidasoa – Comte de Torrefiel 
205 Nord – Dr. Zamenhoff 
290 Cases de Bàrcena 
227 Gayano Lluch – Dr. M. Merenciano 
199 Veneçuela – A. Sales 
340 F. Climent – Uruguai 
61 Montortal – J. Esteve 
89 S. Vicent – Periodista Azzati – Padilla 
138 Pare Viñas – Agustín Lara 
165 Pizarro – Ciril Amorós 
140 Sant Josep de la Muntanya – Terol 
56 Azcárraga – Ferran el Catòlic 
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215 Baró de Patraix – Conca 
147 Mare de Déu de Lepant 
178 Illes Canàries – Trafalgar 
282 M.D. de la Cabeça – Josep Maria Mortes 

Lerma 
130 Plaça de Patraix 
240 Mestre Bellver – M. Ribera 
367 Pobla de Valverde – II República Espanyola 
352 Emili Baró – Enric Ginesta 
259 Olta – J. Ramon Jimenez 
172 Pérez Galdós – Jesús – Mestre Sosa 
19 Plaça Sant Bult 
104 Pl. Rojas Clemente 
106 Primat Reig – Sant Vicent de Paül 
38 Costa y Borrás – Agustina d’Aragó – 

Santander 
18 Sant Miquel – Pl. Vicent Iborra 
188 Primat Reig – Vinaròs 
52 Misser Rabasa 
157 San Joan Bosco – Duc de Mandas 
117 Daroca – Pare Viñas 
295 Camí Moncada- Jacomart 
196 Guillem Sorolla – Recared 
50 Corretgeria – Bany dels Pavesos 
53 Pintor Segrelles 
149 Comte de Salvatierra – Ciril Amorós 
313 Pl. Poble Sant Roc (Carpesa) 
43 Marqués de Montortal – Berni Català 
302 Xiva – F. de Llano 
131 Iecla – Cardenal Benlloch 
391 Montesa – Doctor Marañón (Nou Patraix) 
22 Exposició 

 

 

  El representant de la comissió fallera núm. 107 (Bilbao-Maximilià Thous) 
li dóna l’enhorabona a la presidència i expressa que ha sigut una intervenció 
acceptable. És el millor per a la festa. Este representant sols parla per ell. Li 
manifesta que ha reconegut el que no ens fa sentir-nos fallers i així anirem 
avant. Manifesta que l’únic és que la reprovació l’han firmada quasi 80 
comissions. Com que no hi ha un portaveu oficial, demana quinze minuts de 
recés perquè les comissions falleres  que han signat puguen raonar. Si no es 
para, no hi haurà manera de democratitzar el desenrotllament de l’Assemblea.  
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  Se sotmet a votació este tema i 75 representants es mostren a favor i 41 en 
contra. En eixe moment, l’Assemblea es deté uns minuts i es continue la sessió 
a les 22.45 hores. 

  El representant de la comissió fallera núm. 107 (Bilbao-Maximilià Thous) 
comunica que, després d’escoltades les opinions de les comissions que han 
signat la reprovació, per majoria absoluta s’ha decidit de continuar amb esta. 

  El representant de la comissió núm. 165 (Pizarro-Ciril Amorós), en nom 
de les comissions que han firmat la reprovació intervé. Agraïx les paraules de 
la Presidència però li comunica que les falles han dit que arriba massa tard. La 
reprovació no demana la dimissió de la Presidència sinó que expressa que la 
Junta Directiva no ha escoltat ni ha  actuat com ha manat l’Assemblea. Pel que 
fa  al que es va aprovar en l’assemblea de presidents de desembre del 2015, les 
comissions deixaren ben clar que en el Llibre Faller s’havien d’incloure els 
versos del poeta que haja obtingut el premi de llibrets Bernat i Baldoví de Lo 
Rat Penat, com tots els anys. L’esperit que va eixir d’aquella reunió no deixa 
lloc a dubtes. No vol dir que tots estigueren a favor de les normes ortogràfiques 
de la RACV sinó que les comissions digueren que s’havia de comptar amb totes 
les sensibilitats. L’any passat va dir-se que se n’aprovava excepcionalment la 
inclusió un any. L’informe jurídic municipal deia que JCF podrà exigir que 
s’exigisca la normativa ortogràfica de l’AVL però que no era obligatori. L’altre 
motiu de la reprovació és el tema de les normes protocol·làries per a les 
Falleres Majors i les Corts d’Honor. Este representant agraïx el canvi d’actitud 
de la Presidència. No entra a valorar el que es feia en els anys anteriors. Totes 
les Falleres Majors des de 1980 han dit que mai no se’ls va imposar cap norma 
de manera oficial i que eixe fet sols s’ha produït enguany. Amb eixa normativa 
no sols es denigra la dona, de fet ha estat rebutjada per la vicepresidenta del 
Consell Mónica Oltra per l’alcalde Joan Ribó i per la tinent d’Alcalde Sandra 
Gómez, sinó que  a més s’ha fet d’esquena a l’Assemblea. No sap si tirarà 
endavant la reprovació però de segur que suposarà que a partir d’ara es 
realitzarà tot d’una altra manera i sempre amb l’acord de l’Assemblea. Hi ha 
expressions indignants, ja que es diu que el col·lectiu és còmplice de la 
normativa que es va aprovar en el seu moment. Tots els qui han firmat la 
reprovació mereixen disculpes pel tracte que han tingut per la Presidència. 
Demana que es realitze la votació de la reprovació de manera secreta. La 
Presidència contesta que la reprovació que es vol votar és sobre una normativa 
que s’acaba de derogar i per tant no té molt de trellat. La moció té també 
motivacions extrafalleres. Si els firmants de la reprovació s’han sentit ofesos 
per alguna declaració, demana disculpes. La Presidència reitera que no 
compartix ni el contingut ni la forma de la normativa protocol·lària derogada. 
La directiva reconeix errades comeses i se’n disculpa. 
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 La seua derogació és immediata i vol que el Ple i l’Assemblea decidisquen i no 
els òrgans polítics. Pel que fa a l’Assemblea de desembre del 2015, on es va  
aprovar la inclusió dels versos del poeta guanyador del premi de llibrets Bernat 
i Baldoví de Lo Rat Penat, recorda que es va fer en una votació d’urgència que 
es reclamà a partir d’una proposta avalada per diferents firmes que mai no es 
van entregar. Llig l’extracte de l’acta i l’acord aprovat s’ha respectat: la llibertat 
de normativa. La proposta que hui fa la Presidència suposa generar un 
consens en un mes per  a vore quins versos s’inclouen el Llibre Faller i per no 
limitar l’ús de cap normativa. L’Assemblea de desembre ho decidirà.  

  La representant de la comissió fallera núm. 366 (Santiago Rusiñol-comte 
de Lumiares) manifesta la seua defensa dels poetes festius i dels poetes de Lo 
Rat Penat, ja que són part de l’expedient que s’ha presentat a la Unesco per a 
ser declarada la festa com a patrimoni de la humanitat. Com a valenciana i 
fallera està orgullosa que s’haja mantingut 138 anys el concurs de Lo Rat 
Penat i la Presidència hauria d’estar d’acord. Exposa que la Presidència es posa 
a l’Assemblea en contra amb la convocatòria del concurs públic de poesia. 
Critica les paraules insultants per a Lo Rat Penat i per als guanyadors del 
concurs de llibrets Bernat i Baldoví. Tots són mestres en gai saber. A més per  
a major agravi es convoca des de l’Ajuntament i no des de JCF per a evitar el 
mandat de l’Assemblea. A banda la temàtica és fallera i no està dedicada a la 
Fallera major. Per eixe motiu, davant eixa ofensa, demana que deixe de fer 
eixos ultratges i que no enganye el món faller. La representant li prega a la 
presidència que demostre que és un home i obeïsca l’Assemblea. La 
presidència agraïx les paraules. No fa valoracions lingüístiques i es mostra 
defensora de tots els poetes sense excepcions i també de la poetessa Ampar 
Cabrera. Declara que l’Assemblea és sobirana i pot decidir per quins versos vol 
optar per a posar-los en el Llibre Faller. 

  El representant de la comissió fallera núm. 45 (Sagunt-sant Antoni-Pare 
Urbano) expressa que ha tingut molts enfrontaments amb la Presidència 
perquè no era escoltat. Considera que calia reprovar perquè l’Assemblea és 
sobirana. Però quan una persona reconeix les seues seues errades i demana 
perdó, cal entendre que significa que s’han de prendre mesures i que cal que 
isca gent d’eixa Junta Directiva. Hui ha estat bé la presidència i dol la imatge 
que han transmés les falles. En la següent Assemblea no ha d’estar tota la 
Directiva. La presidència agraïx la intervenció i la crítica. Expressa que 
s’assumiran responsabilitats. 
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  El representant de la comissió fallera núm. 205 (Nord-Dr. Zamenonhoff) 
manifesta que retirar la reprovació és com votar no al reglament faller i deixar 
que la Junta Directiva continua fent el que vullga i que incomplisca el 
reglament. Si ix que sí ,no passa res però almenys sap la Junta Directiva que 
no representa la voluntat de l’Assemblea. Cal que ho pensen bé els presidents. 
La presidència li contesta que ací al davant estan tots els documents que des 
de fa molts  anys no s’han passat a l’Assemblea. Per primera vegada es 
passaran. El representant torna a intervindre per a dir que el més lògic és que 
en l’anterior Assemblea haguera estat la normativa protocol·lària en un punt de 
l’orde de dia i no dins de l’informe de la presidència, ja que l’informe no es vota 
i els punts de l’orde del dia sí. Ha llegit en premsa que el tripartit decidirà els 
versos que es publicaran en el Llibre Faller i la normativa protocol·lària i eixe 
titular senta mal al món faller perquè el Llibre Faller els dels fallers i no han de 
decidir els polítics. Pregunta si el Llibre Oficial Faller és dels fallers. La 
presidència li diu que els continguts del Llibre Faller els decidirà l’Assemblea. 
El Llibre Oficial Faller està editat i coordinat per la Junta Central Fallera. 

  El representant de la comissió fallera núm. 22 ( Exposició-misser Mascó-
A.Baca) expressa, amb estima i respecte, que si la presidència vol estar prop 
dels fallers s’ha d’acostar a estos perquè si no els perdrà. Li expressa que si 
accepta el col·lectiu, i es fa cada vegada més faller, tindrà els fallers de la seua 
part. Pel que fa a la normativa protocol·lària, el representant exposa que ell 
quan va ser vicepresident de JCF ni cap de les persones que aleshores estaven 
compartixen el fet que les dones foren vexades. Li dol que les falles hagen eixit 
per este tema en la televisió. Cal unes normes de protocol pel bé de les falleres. 
La responsabilitat d’eixe tema és de la Junta Directiva i els responsables de 
l’àrea de Protocol han de decidir. Cal dir als fallers el que s’ha de fer. L’exercici 
anterior tingueren moments difícils amb les falleres i per eixa raó enguany han 
optat per fer-les firmar les normes de protocol. Fins a este moment no n’hi 
havia hagut cap necessitat. Recorda que no necessàriament el qui en cada 
moment ha de dir-li a les falleres la indumentària que han de posar-se no és 
sempre un home. Si algun aspecte destaca especialment de la festa fallera és el 
seu protocol, envejat i conegut per tot Espanya. Les falleres no són florers. 
Manifesta  amb estima  a la Presidència que s’ha clavat la Junta Directiva en 
un toll gran. Les normes protocol·làries no es poden firmar sinó recomanar. És 
una llàstima que una festa tan gran isca a l’exterior amb una imatge 
retrograda. La Presidència contesta que estos dies s’han comés excessos 
verbals i, que per l’estima que li té al representant faller que ha parlat, no vol 
entrar en contestacions. Expressa que en parlarà en uns dies. 
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  El representant de la comissió fallera núm. 374 (Pere Cabanes-Joan XXIII) 
expressa que després de les disculpes per part de la Presidència i dels canvis 
que ha proposat no cal continuar avant amb la reprovació. Considera que si cal 
aprovar unes normes protocol·làries, estes han de ser conegudes per tots i 
abans que siguen seleccionades les Falleres Majors. També creu que aquelles 
normes que no es puguen reflectir per escrit que no es consideren. 

  El representant de la comissió fallera núm. 162 (Grups Mare de Déu del 
Carme) expressa el seu disgust per la repercussió que ha tingut este tema en 
els mitjans de comunicació que ha fet que hui l’assemblea estiga plena de 
televisions. Es troba burlat. Crítica el sistema de votació a mà alçada perquè 
no és rigorosa. La votació de la reprovació havia d’haver afectat també al 
reglament. Considera que la presidència ha començat mal i que ho està 
solucionant una miqueta. Confia que l’Assemblea ajude per a conéixer-nos 
millor i ajuntar-nos. La presidència contesta que les actes s’envien i es voten, i 
que els  acords es voten en les assemblees. També que la sala adjunta és per a 
fer el recompte de vots amb més tranquil·litat. 

  El representant de la comissió núm. 44 (Mestre Gozalbo-comte d’Altea)  
manifesta que esta nit s’ha recordat de 5 grans fallers (José María Rey de 
Arteaga, Pepe Monforte, Aquilino Broseta, Miguel Calap i Moncho) amb ells 
sempre s’acabaven solucionant els problemes. Estos dies ha parlat amb molta 
gent. Veu que la gent està dolguda i amb ganes de retrobar-se i reconciliar-se. 
Prega que les televisions espanyoles vagen a actes fallers de veritat i no este de 
hui. Com homenatge als qui no estan hem de fer-nos més forts i units i ser en 
majúscules les Falles de València. Hui ha vist per primera vegada al president 
de Junta Central Fallera i no al regidor. Pel que fa a la composició de jurat de 
la poesia del Llibre Faller considera que ho ha de decidir l’Assemblea. 

  El representant de l’Agrupació de Sagunt-Quart exposa que tots els fallers 
en les comissions han errat alguna volta i han demanat disculpes. La 
Presidència ha sigut sincera i ha retirat els temes que creaven conflicte. 
Considera que és convenient estar tots units i que la disculpa és suficient per a 
retirar la reprovació. 

  La representant de la comissió fallera núm. 298 (Pere Cabanes-comte de 
Lumiares) pregunta pel format del Llibre Faller i pels terminis d’edició, ja que 
ho va preguntar pel mes de setembre i encara no se sabia. Per octubre es va dir 
el tema del concurs de poesies per al llibre i que l’organitzava l’Ajuntament i no 
la Junta Central Fallera. La Presidència li contesta que no ho sap encara.  
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El concurs de poesies es va convocar per octubre quan ja es coneixien les 
Falleres Majors perquè se’ls poguera dedicar versos. Finalment el representant 
expressa que està a favor de la reprovació per la forma de portar a terme eixe 
assumpte i per uns altres fets. 

   Després de les intervencions es passa a la realització de les votacions. 
Posteriorment és realitzat l’escrutini. Actuen com a interventors els 
representants de les comissions falleres núm 20(Salamanca-comte d’Altea), 
núm. 196(Guillem Sorolla-Recared), núm.272(Menéndez y Pelayo – Av. 
Catalunya) i núm. 217 (Espartero-mestre Plasencia)  El resultat és el següent:  

Vots emesos: 230  

Vots a favor de la reprovació: 134  

Vots en contra de la reprovació: 85  

Abstencions: 3 

Vots en blanc: 8   

  La reprovació és aprovada. 

  La Presidència demana a l’opinió pública que es mantinga el màxim respecte 
a les Falleres Majors i a les seues Corts. 

 

TERCER PUNT: CLASSIFICACIÓ DE FALLES 2017  

  La Secretaria General demana disculpes per enviar la classificació sense dir 
que era provisional. Explica que l’assignació a una categoria no sols depén del 
pressupost, ja que en cas d’empat compten els premis obtinguts en els darrers 
anys. Presenta la classificació provisional que és la següent: 

 

FALLES GRANS 

SECCIÓ – PREU MÍNIM I MÀXIM FALLES PREMI % 

Secció Especial (de 200.000 a 85.000 euros) 11 10 90 

Secció 1A (de 84.000 a 38.000 euros) 14 12 85 

Secció 1B (de 36.5000 a 20.000 euros) 16 13 80 

Secció 2A (de 19.800 a 16.500 euros) 20 15 75 

Secció 2B (de 16.500 a 15.000 euros) 20 14 70 

Secció 3A (de 15.000 a 13.700 euros) 20 13 65 
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Secció 3B (de 13.500 a 12.500 euros) 20 12 60 

Secció 4A (de 12.500 a 10.900 euros) 20 11 55 

Secció 4B (de 10.900 a 10.000 euros) 20 10 50 

Secció 4C (de 10.000 a 9.000 euros) 21 9 45 

Secció 5A (de 9.000 a 8.000 euros) 22 9 40 

Secció 5B (de 8.000 a 7.000 euros) 22 9 40 

Secció 5C (de 7.000 a 6.400 euros) 22 9 40 

Secció 6A (de 6.200 a 5.800 euros) 22 9 40 

Secció 6B (de 5.766 a 5.000 euros) 22 9 40 

Secció 6C (de 4.999,50 a 4.000 euros) 22 9 40 

Secció 7A (de 4.000 a 3.295,65 euros) 22 9 40 

Secció 7C (de 2.400 a 600 euros) 22 9 40 

Secció 7B (de 3.100 a 2.500 euros) 22 9 40 

Fora de concurs 1   

 

 

 

 

FALLES INFANTILS 

SECCIÓ – PREU MÍNIM I MÀXIM FALLES PREMI % 

Secció Especial (de 32.000 a 20.000 euros) 10 9 90 

Secció 1 (de 16.950 a 9.000 euros) 16 14 85 

Secció 2 (de 8.500 a 7.500 euros) 18 14 80 

Secció 3 (de 7.500 a 6.100 euros) 20 15 75 

Secció 4 (de 6.000 a 5.500 euros) 21 15 70 

Secció 5 (de 5.500 a 4.950 euros) 21 14 65 

Secció 6 (de 4.920 a 4.250 euros) 21 13 60 

Secció 7 (de 4.250 a 4.000 euros) 21 12 55 

Secció 8 (de 4.000 a 3.500 euros) 21 11 50 

Secció 9 (de 3.500 a 3.000 euros) 21 9 45 

Secció 10 (de 3.000 a 3.000 euros) 21 8 40 

Secció 11 (de 3.000 a 2.640 euros) 21 8 40 

Secció 12 (de 2.600 a 2.500 euros) 21 8 40 

Secció 13 (de 2.500 a 2.200 euros) 21 8 40 

Secció 14 (de 2.200 a 2.000 euros) 21 8 40 

Secció 15 (de 2.000 a 1.500,01 euros) 21 8 40 
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Secció 16 (de 1.500 a 1.100 euros) 21 8 40 

Secció 17 (de 1.100 a 850 euros) 21 8 40 

Secció 18 (de 800 a 200 euros) 21 8 40 

Fora de concurs 1   

 

  Finalment, sense cap inconvenient, s’aprova la classificació de falles de 2017 
per unanimitat. 

 

QUINT PUNT: Precs i preguntes  

  El representant de la comissió fallera núm. 107(Bilbao-Maximilià Thous) 
pregunta per l’assistència de les Corts d’Honor i de les Falleres Majors als actes 
d’inauguracions de casals. Reconeix que no poden acudir a tot però li agradaria 
que assistiren a este tipus d’actes. La vicepresidenta 3a de l’àrea de Relacions 
Públiques i Juntes Locals Mercedes de la Guia Maciá contesta que la prioritat 
és l’assistència a les preseleccions, actes d’agrupacions i sectors, presentacions 
d’esbossos i  finalment les setmanes culturals i les inauguracions de casals. El 
representant contesta que entén que les setmanes culturals es realitzen tots els  
anys i que per tant la seua assistència no pot ser una prioritat però considera 
que la inauguració de casals és un acte singular que no es realitza tots els anys 
i al qual s’hauria d’intentar assistir. La vicepresidenta contesta que es 
reconsiderarà.  
 

  El representant de la comissió fallera núm. 165 (Pizarro-Ciril Amorós) 
expressa que espera que es puga treballar per les falles, independentment del 
resultat de la reprovació,  i que l’Assemblea de presidents de falla i les 
comissions puguen treballar per la festa. La Presidència  agraïx la intervenció i 
la compartix. 

  El representant de la comissió fallera núm. 360(Rubén Dario-fra Luis 
Colomer) llig la seua intervenció. Expressa que en l’acta de setembre apareix 
escrit que es pensava obrir el debat relatiu a la idoneïtat de convocar un 
congrés faller amb garantia i que en estos quatre anys es treballaria per a 
aconseguir-ho. Pregunta si la velocitat és esta. Els fallers esperen canvis. Afig 
que el debat per les normes protocol·làries ha estat mogut per unes altres 
finalitats. Està fart que siguen els polítics els que barregen falles i política. Els 
fallers estan per  a tot menys per a fer política Pregunta qui dels fallers que 
han firmat la reprovació ha tingut motius polítics per a fer-ho. La presidència 
contesta que no desitja parlar de temes polítics. Afig que més avant es parlarà 
del congrés faller. 
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 La representant de la comissió fallera núm. 298(Pere Cabanes- comte de 
Lumiares) pregunta si des de la pàgina web de JCF es poden descarregar les 
actes sense entrar en la Secretaria Virtual, ja que abans sí es podia i sembla 
que ara no. Des de Secretaria General es contesta que les actes no són 
públiques i per eixe motiu sols apareixen en l’apartat de secretaria virtual. 
Totes les comissions poden vore-les amb la seua clau d’accés. 

 El representant de la comissió fallera núm. 49(Barraca-Espadà) manifesta 
que les falles no és una festa maleïda ni ancorada en el passat. Demana que 
els mitjans de comunicació diguen que en les falles s’exalta la fallera. Sol·licita 
un respecte a la festa i que el seu tractament es dignifique per part dels 
mitjans de comunicació. La Presidència contesta que valorarà eixa possibilitat. 
No vol que uns fets embruten la imatge de les falles. Compartix la tristor i 
valorar el que s’acaba de dir. 

  El representant de la comissió fallera núm. 22(Exposició-Misser Masco-
A.Baco) pregunta si el 10 de març es podran fer activitats nocturnes. Prega es 
tinga en consideració a l'hora d'elaborar el ban municipal.. La Presidència 
contesta que les dates no les posa la regidoria de Cultura Festiva i que per tant 
no pot afirmar-ho. 

  El representant de la comissió fallera núm. 116(Àngel de l’Alcàsser-Josep 
Maestre) manifesta que els cursos CRE es realitzen en dies feiners i que podria 
fer-se’n un dissabte de matí perquè pogueren anar aquells que treballe. El 
vicepresident 4t de l’àrea d’Incidències, Demarcacions i falla Javier Tejero 
Zabal contesta que n’hi ha un programat per al dissabte 17 de de desembre. El 
representant prega que la disparada de la “mascletà” que es realitza al final de 
la “macrodespertà” estiga més separada en el temps perquè tots els 
participants hagen arribat a la plaça de l’Ajuntament. El vicepresident 1r de 
l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports de José Manuel Acosta García 
contesta que fou una errada disparar-la l’exercici anterior tan prompte i que 
enguany no tornarà a passar. 
 
  El representant de la comissió fallera núm. 19( plaça de Sant Bult) 
pregunta si les entrades per a les exaltacions de les Falleres Majors no les 
podrien arreplegar els delegats del sector perquè no hagueren de passar-se els 
representants de les comissions falleres per Junta Central Fallera. La 
Secretaria General contesta que les comunicacions de Junta Central Fallera 
s’establixen directament amb les falles i no amb els sectors. Un altre tema és 
que un delegat de sector, amb l’autorització d’una comissió, puga passar a 
arreplegar les entrades. Per correu electrònic encara no es pot realitzar esta 
tramitació i amb el temps caldrà que es puga gestionar també d’eixa manera. 
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 La Presidència incidix en el fet que un delegat de sector amb l’autorització de 
la comissió fallera  pot arreplegar les entrades per a les exaltacions de les 
Falleres Majors. 

  El representant de la comissió fallera núm. 194(Visitació-Oriola) exposa 
que el regidor Carlos Galiana es va comprometre a visitar el casal en l’última 
Assemblea i encara no ho ha fet. La presidència li contesta que li ho farà saber. 

  El representant de la comissió fallera núm. 196(Guillem Sorolla-Recared) 
manifesta que es va enviar una invitació a la regidoria de Cultura Festiva 
perquè el regidor assistira a la inauguració de la Setmana Cultural. A 24 hores 
de l’acte encara no tenien cap resposta per part de la regidoria. Li prega que 
esta conteste d’una manera més eficient i cordial, ja que se’ls envià tard una 
contestació dient que el regidor no podria anar perquè estaria en un altre acte i 
precisament este tampoc va anar a l’altre lloc. La Presidència contesta que li ho 
comunicarà al funcionari. Creu que és important arribar a tot, en la mida de 
les possibilitats, i no fer distincions entre els actes de les xicotetes comissions i 
i les grans. Es compromet a anar al casal i agraïx la invitació que li feren. 

El representant de la comissió fallera núm. 384 (Santa Genoveva Torres-
Arquitecte Tols) manifesta per al·lusions que el regidor va excusar 
l’assistència a l’acte faller de l’anterior representant faller perquè havia d’anar a 
la presentació de les maquetes de les falles de la categoria 1A, acte al qual 
s’havia compromés anteriorment, però que tampoc va estar en eixe acte. 
Finalment manifesta que no hi ha hagut temps per a opinar del punt dedicat a 
la classificació de falles. Des de Secretaria General se li contesta que quan s’ha 
tractat el punt ningú ha volgut intervindre ni s’ha preguntat res.  La 
Presidència contesta que finalment no va anar a la presentació de les maquetes 
de les falles de la categoria de 1A, com tenia previst, perquè es va allargar la 
celebració de la reunió de la Junta Vicentina a la qual pertany com a regidor. 

 Finalment intervé la Presidència per a tancar l’assemblea. Manifesta que la 
Junta Directiva acceptava el resultat de la reprovació i lamenta la mala 
situació que ha creat este acte. Confia siga positiu i ajude a passar pàgina. 
Expressa la seua satisfacció perquè la candidatura de les falles com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat haja estat validada pels tècnics de la 
Unesco reunits a París i puga passar a l’assemblea que se celebrarà a Adís 
Abeba. Informa que si la candidatura fóra aprovada per la Unesco, eixe mateix 
dia hi haurà una celebració, però que el gran acte serà el 4 de desembre per la 
qual cosa demana a les comissions falleres que reserven eixa vesprada en les 
seues agendes. Acaba les seues paraules dient que el resultat de la reprovació 
convida la reflexió, que esta ja ha començat i que continuarà. Invita els mitjans 
de comunicació a anar tot l’any a les assemblees de presidents. 
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  La sessió s'alça a les vint-i-quatre hores i vint minuts de la nit de la qual com 
a secretari estenc la present acta amb el vistiplau del president. 

V i P El President 

 
 
 
Signat: Pere Fuset i Tortosa                                 

 
 
 
 

 José Martínez Tormo 
Secretario General 


