JUNTA CENTRAL FALLERA
SECRETARIA GENERAL

Nota Informativa núm. 188/2016-17

Data: 10/01/2017

Tipus: Actes Plens JCF
Delegació remitent: Secretaría
Assumpte: acta ple desembre 2016
Acta del Ple de J.C.F. celebrat al Saló d’Actes de J.C.F. el dia 13 de desembre
de 2016 a les 20.00 hores davall la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa,
assistit pel Tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia, per
delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. José
Martínez Tormo i amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.
Es va comptar amb l’assistència de la Fallera Major de València del 2017
Raquel Alario Bernabé i de la seua Cort d’Honor com a convidades.
En primer lloc es va guardar un minut de silenci en record de Rita Barbera
Nolla, qui va ser presidenta nata de la Junta Central Fallera.

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior
L’acta és aprovada per unanimitat.
SEGON PUNT: Informe de presidència
La Presidència dóna en primer lloc la benvinguda a la Fallera Major de
València del 2017 Raquel Alario Bernabé i a la seua Cort d’Honor.
Seguidament va informar el Ple que a les 12.49 hores l’XI Comité
Intergovernamental de la UNESCO va confirmar que la festa de les falles era
reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Un reconeixement
que ha estat possible gràcies al treball a favor de la festa de moltes generacions
de fallers i de falleres. Els felicita i també felicita la Humanitat per tindre a les
falles com a patrimoni. Agraïx l’esforç realitzat pels anteriors presidents de JCF
Francisco Lledó, i Félix Crespo i pel qui va ser vicepresident de Junta Central
Fallera Jorge Guarro, el qual va formar un equip de treball de redacció del
projecte amb Javier Mozas, Pepe Martínez, Gil-Manuel Hernández i Josep-Lluís
Marín. Aprofita per a agrair la tasca desenrotllada per la direcció general de
Patrimoni, pel ministeri de Cultura i també el treball de l’ambaixadora
d’Espanya davant la Unesco i de l’ambaixador d’Espanya a Etiòpia. Finalment
mostra el seu agraïment al món faller per la gran participació en la la
celebració de la notícia i en tots els actes que amb eixe motiu es van realizar,
des de la “plantà” de la falla a la “Crida a la Humanitat”.
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La Presidència informa que el 14 de desembre a les 19.30 hores es
presentaran al Palau de l’Exposició els indumentaristes oficials de les Falleres
Majors de València i de les seues Corts d’Honor. El 15 de desembre a les 19.30
hores a la seu de la Junta Central Fallera serà la reunió amb les comissions
falleres que participen en el concurs de carrers enllumenats. El 22 de
desembre a les 20.00 hores al palau de l’Exposició tindrà lloc el brindis
nadalenc dels presidents de les comissions falleres i les falleres majors amb
l’assistència de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor.
Recorda que el termini per a la presentació telemàtica dels diferents permisos
per a les falles acaba el 31 de desembre. Si alguna comissió fallera té algun
problema tècnic, el servici municipal d’informàtica l’ajudarà. Es pot contactar
amb ells a través de la regidoria de Cultura Festiva.
El vicepresident 1r de les àrees de Festejos, Infantil, Joventut i Esports
José Manuel Acosta García informa que el 26 de desembre s’obrirà Expojove.
La Junta Central Fallera estarà present amb un estand. Comptarà amb la
participació dels guanyadors del concurs faller de playbacks. Estos rebran uns
premis de 500, 400 i 300 euros per estar presents en Expojove.S’hi exposaran
els projectes participants en el concurs de maquetes de falles. Amb la
col·laboració del Gremi d’Artistes Fallers i dels alumnes del mòdul de Formació
Professional d’artista faller es realitzarà un taller de construcció de falla que
s’hi plantarà i que posteriorment es cremarà allí el 4 de gener. La delegació
d’Esports proposa que amb la finalitat de tindre el suficient nombre d’equips
per a la realització del campionat de futbol infantil, es puga fer la inscripció per
sectors. El delegat del sector del Pla del Remei –Benimaclet Ángel Santamaría
pregunta si cada sector podrà tindre més d’un equip i se li contesta
afirmativament. El Ple autoritza la proposta. També es demana l’autorització
per a fer els tràmits per a traslladar la Gala de l’Esport i realizar-la al Palau de
Congressos i amb un format diferent de manera que no siga sopar i així puga
haver un major nombre d’assistents que en passarien de 300 a 500 i a un preu
més econòmic. El Ple ho autoritza. Finalment apunta que en el programa de
Festejos s’han introduït alguns canvis, ja que algunes activitats s’han
traslladat de data a causa de les pluges. Informa que no hi ha data encara per
a la Gala de l’Esport Infantil. El 13 de gener serà la gala de la Cultura. El 27 de
gener serà l’Exaltació de la Fallera Major, la qual començarà mitja hora abans.
L’exaltació de la fallera Major Infantil es realitzarà el 28 de gener a partir de les
18.00 hores. Del 30 de gener al 2 de febrer será la recepció de ninots a la
Ciutat de les Arts i de les Ciències. El 2 de febrer serà la Gala de la Pirotècnia
al Saló de Cristall de l’ajuntament de València. La comissió fallera Sant Vicent–
periodista Azzati ha sol·licitat, amb motiu del 75 aniversari de la comissió i per
ser la falla promotora de l’acte de l’Ofrena, la possibilitat de ser els primers a
desfilar en eixe acte el 17 de març a les 15.20 hores, abans que comence
oficialment la desfilada de les comissions de falles. Es planteja esta possibilitat
al Ple i també a l’Assemblea perquè l’aproven. El Ple per unanimitat l’aprova.
.
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TERCER PUNT: Lectura i aprovació, si procedix, del programa de festejos
del 2017
El vicepresident 1r José Manuel Acosta García de l’àrea de Festejos,
Infantil, Joventut i Esports fa lectura del programa provisional de festejos
fallers del 2017.

GENER
Divendres 13 de gener
22.00 hores - Gala de la Cultura al Teatre Principal.
Diumenge 15 de gener
18.00 hores - Gala de la Cultura Infantil al Teatre Principal.
Divendres 27 de gener
A les 22.00 hores - Solemne exaltació de la Fallera Major de València, Raquel
Alario Bernabé, i la seua Cort d’Honor al Palau de la Música. En acabar
l’exaltació, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color.
Dissabte 28 de gener
A les 18.00 hores -Solemne exaltació de la Fallera Major Infantil de València,
Clara María Parejo Pérez, i la seua Cort d’Honor al Palau de la Música. En
acabar l’exaltació, espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color.
FEBRER
Dilluns 30 de gener, dimarts 31 de gener i dimecres 1 de febrer
De 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores -Recepció dels ninots per a
l’Exposició del Ninot al Museu de les Ciències.
Dijous 2 de febrer
A las 21.30 hores -

XI

Gala de la Pirotècnia.

Divendres 3 de febrer
A les 19.30 hores- Inauguració de l’Exposició del Ninot. En acabar, espectacle
pirotècnic amb efectes de llum i color.
Dissabte 4 de febrer
A les 12.00 hores - Presentació del Llibre Faller i de les activitats
complementàries. Exposició del Ninot.
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Diumenge 5 de febrer
A les 09.00 hores -Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
09.15 hores - sector Benicalap - sector Campanar.
10.30 hores - sector Patraix.
11.45 hores - sector Mislata.
13.00 hores - sector Olivereta
A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
16.30 hores - sector Quatre Carreres.
17.45 hores - sector Creu Coberta.
19.00 hores - sector Pilar – sant Francesc.
Dissabte 11 de febrer
A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major Infantil de
València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició.
09.15 hores - sector l’Olivereta - sector Poblats al Sud - sector Quart de Poblet
– Xirivella.
10.30 hores - sector Benicalap- sector Campanar- sector Patraix - sector
Mislata.
11.45 hores - sector Pla del Real – Benimaclet- sector Jesús - sector Rascanya.
13.00 hores - sector Quatre Carreres - sector la Creu Coberta - sector Algirós.
A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
16.30 hores- sector Botànic-la Petxina
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Diumenge 12 de febrer
A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
09.15 hores - sector Quart de Poblet – Xirivella.
10.30 hores - sector Poblats al Sud.
11.45 hores- sector Rascanya
13.00 hores - sector el Carme
A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions i imposició de Bunyols d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
16.30 hores-sector Pla del Real – Benimaclet.
17.45 hores - sector Benimàmet - Burjassot – Beniferri.
19.00 hores - sector Algirós.
Dissabte 18 de febrer
A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major Infantil de
València i les falleres majors infantils de les comissions al Palau de l’Exposició.
09.15 hores - sector Saïdia - sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret
sector Russafa-sector Russafa B.
10.30 hores- sector Camins al Grau- sector Malva-rosa–el Cabanyal-Beteró sector el Pilar – Sant Francesc.
11.45 hores- sector la Roqueta - sector la Seu - la Xerea – el Mercat
sector Pla del Remei – Gran Via.
13.00 hores - sector Benimàmet – Burjassot – Beniferri - sector el Botànic – la
Petxina - sector el Carme.
A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions al Palau de l’Exposició i intercanvi de
fotografies entre la Fallera Major de València i les falleres majors de les
comissions al Palau de l’Exposició.
16.30 hores - sector la Saïdia.
17.45 hores - sector La Seu – la Xerea – el Mercat.
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Diumenge 19 de febrer
A les 09.00 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions i imposició de bunyols d’or amb fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
09.15 hores - sector Camins al Grau
10.30 hores - sector Malva-rosa – el Cabanyal - Beteró
11.45 hores - sector el Canyamelar – el Grau - Natzaret
13.00 hores - sector La Roqueta - Arrancapins
A les 16.15 hores - Intercanvi de fotografies entre la Fallera Major de València i
les falleres majors de les comissions e imposició de bunyols d’or amb fulles de
Llorer i Brillants per la Fallera Major de València al Palau de l’Exposició.
16.30 hores - sector Jesús
17.45 hores - sector Pla del Remei – Gran Via
19.00 hores - sector Russafa “A”- sector Russafa “B”
Divendres 24 de febrer
A les 21.00 hores - Gran Gala Fallera al Pavelló 5 de la Fira de València.
Diumenge 26 de febrer
A les 07.30 hores – “despertà” Infantil.
A les 07.40 hores – “despertà”. En acabar, final amb un terratrèmol
espectacular. A continuació, s’oferirà un desdejuni faller a tots els participants.
A les 12.30 hores -Entrada de Bandes de Música.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 20.00 hores - Crida a les Torres dels Serrans. En acabar, efectes de llum i
color amb espectacle pirotècnic.
MARÇ
Dimecres 1 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dijous 2 de març
A les 14.00 hores- “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Divendres 3 de març.
A les 14.00 hores – “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 21.00 hores - Gran Gala de l’Esport
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Dissabte 4 de març
A les 11.00 hores - Parc de Bombers de l’avinguda de la Plata, celebració de la
festivitat del patró del cos amb visita de la Fallera Major Infantil de València i
la cort d’honor.
A les 14.00 hores
“mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 18.00 hores - Cavalcada del Ninot per l’itinerari següent:
Eixida de la Glorieta, pel carrer de la Pau, Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament,
Marqués de Sotelo i final al carrer de Xàtiva.
A les 00.00 hores - “mascletà” de colors a la plaça de l’Ajuntament.
Diumenge 5 de març
A les 10.00 hores - Concurs del Cant de l’Estoreta, organitzat per la Falla Plaça
de l’Arbre i patrocinat per la Junta Central Fallera.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dilluns 6 de març
A les 14.00 hores - ”mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dimarts 7 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dimecres 8 de març
A les 11.00 hores -Visita de la Fallera Major de València i la Cort d’Honor al
parc de bombers de l’avinguda de la Plata.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dijous 9 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 18.00 hores - Homenatge de les Forces Armades a les falleres majors de
València.
Divendres 10 de març
A les 12.00 hores -Eixida de la Ronda Fallera de Cotxes de l’Antigor.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dissabte 11 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A las 00.00 hores - Espectacle nocturn amb pirotècnia.
Diumenge 12 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
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Dilluns 13 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
Dimarts 14 de març
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 17.00 hores - Clausura de l’Exposició del Ninot Infantil.
A les 18.00 hores- Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot
Indultat infantil del 2017.
A les 18.15 hores - Recollida dels ninots infantils per part de les comissions
falleres.
Dimecres 15 de març
A les 09.00 hores – “Plantà” de totes les falles infantils.
A les 14.00 hores- “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 17.00 hores - Clausura de l’Exposició del Ninot.
A les 17.30 hores- Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot
Indultat del 2017.
A les 17.45 hores - Recollida dels ninots per part de les comissions falleres.
A les 00.00 hores - L’Alba de les Falles amb espectacle pirotècnic.
Dijous 16 de març
A les 09.00 hores – “plantà” de totes les falles.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 16.30 hores - A la tribuna instal•lada davant de l’Ajuntament,
repartiment de premis obtinguts per les falles infantils en les diferents
seccions, així com de presentacions infantils, Cavalcada del Ninot i llibrets de
falla.
A les 00.00 hores - Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.
Divendres 17 de març
A les 09.30 hores - A la tribuna instal•lada davant de l’Ajuntament,
repartiment de premis obtinguts per les falles en les diferents seccions, així
com pels concursos de carrers adornats i il•luminats, presentacions i de
llibrets de falla.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.

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

JUNTA CENTRAL FALLERA
SECRETARIA GENERAL
Des de les 15.30 hores –
OFRENA - CARRER SANT VICENT
15.30 hores: la Seu - el Mercat.
16.00 hores: Botànic.
17.00 hores: Quart de Poblet – Xirivella.
18.00 hores: Jesús.
19.30 hores: Mislata.
20.30 hores: la Creu Coberta.
21.30 hores: el Pilar – Sant Francesc.
22.30 hores: Patraix.
23.30 hores: cases regionals.
23.35 hores: juntes locals.
23.40 hores: Falla Sapadors – Vicent Lleó.
23.45 hores: Fallera Major Infantil de València i Cort d’Honor.
OFRENA - CARRER DE LA PAU
15.30 hores: la Xerea.
16.00 hores: Rascanya.
17.15 hores: Camins al Grau.
19.00 hores: Russafa A.
19.45 hores: Russafa B.
20.30 hores: Pla del Real – Benimaclet.
22.00 hores: el Canyamelar – el Grau – Natzaret.
A les 01.00 hores - Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.
Dissabte 18 de març
A les 11.00 hores - Homenatge al poeta Maximilià Thous, al seu monument,
situat a l’encreuament dels carrers de Sagunt i Maximilià Thous, amb la
col•laboració especial de la Falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous.
A les 12.00 hores - Homenatge al mestre Serrano, que tindrà lloc al seu
monument de l’avinguda del Regne de València.
A les 14.00 hores - “Mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
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Des de les 15.30 hores
OFRENA- CARRER SANT VICENT
15.30 hores: la Saïdia.
17.00 hores: el Carme.
17.45 hores: Benicalap.
19.00 hores: Campanar.
20.00 hores: la Roqueta – Arrancapins.
21.30 hores: l’Olivereta.
23.00 hores: cases regionals.
23.15 hores: Falla Ferran el Catòlic – Àngel Guimerà.
23.20 hores: Fallera Major de València i Cort d’Honor.
OFRENA - CARRER DE LA PAU
15.30 hores: Algirós.
16.30 hores: Poblats al Sud.
17.30 hores: Quatre Carreres.
19.00 hores: Pla del Remei – Gran Via.
20.00 hores: Benimàmet – Burjassot – Beniferri.
21.45 hores: la Malva-rosa – el Cabanyal – Beteró.
A les 01.30 hores
GRAN NIT DEL FOC Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.
Diumenge 19 de març
A les 11.00 hores - Al pont de Sant Josep, les Falleres Majors de València i les
seues Corts d’Honor faran una ofrena de flors davant de la imatge del
Patriarca. En acabar l’acte, “mascletà” patrocinada per la Falla Doctor Olóriz.
A les 12.00 hores - Missa solemne en honor de Sant Josep a la Seu de
València, oficiada per l’arquebisbe de València, monsenyor Antonio Cañizares,
oferida per Junta Central Fallera i el Gremi de Fusters, amb l’assistència de les
Falleres
Majors
de
València
i
les
seues
Corts
d’Honor.
A les 14.00 hores - “mascletà” a la plaça de l’Ajuntament.
A les 19.00 hores - Cavalcada del Foc pel carrer de Colom, des del carrer de
Russafa fins a la plaça de la Porta de la Mar.
A les 22.00 hores- “cremà” de les falles infantils.
A les 22.30 hores – “cremà” de la falla infantil que haja obtingut el primer
premi de la secció especial.
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A les 23.00 hores – “cremà” de la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament.
A les 00.00 hores – “cremà” de totes les falles de València.
A les 00.30 hores – “cremà” de la falla que haja obtingut el primer premi de la
secció especial.
A les 01.00 hores - Focs aeris a la plaça de l’Ajuntament i “cremà” de la falla
municipal.
Este és aprovat per unanimitat.
QUART PUNT: Composició dels jurats de falles del 2017
La Secretaria General presenta una proposta per a la composició dels jurats
de falles del 2017 semblant a l’aprovada l’exercici passat. Esta es fonamenta en
l’existència de tres grups de jurats a partir dels anys que porten exercint com a
tal entre aquells que ho han sigut més de 5 anys, d’1 a 5 anys i els qui ho són
per primera vegada. La proposta partix que en cada grup hi haurà dos
membres amb més de 5 anys d’experiència, dos membres entre 1 i 5 anys
d’experiència i un membre sense experiència anterior. Les seccions que ho
desitgen podran triar ells mateixos els jurats. Les novetats del 2017 són que el
sorteig dels jurats es realitzarà davant notari i que caldrà que tots els jurats
realitzen el curs de jurat que enguany organitza la delegació de Falla. Este es
realitzarà a partir del temari que ha preparat la delegació de Falla, després
d’haver mantingut reunions amb el Gremi d’Artistes fallers, les federacions de
falles, la Interagrupació, els delegats i representants de falles. S’han incorporat
temes que no són estrictament fallers però que resulten del tot necessaris en la
formació dels jurats. També es planteja un vocabulari estricte i els diferents
apartats que cal considerar en valorar una falla. El curs es realitzarà el 14 i el
21 de gener i les persones que desitgen realitzar-los hauran d’estar
presentades per les comissions falleres. La Secretaria General agraïx el treball
de la delegació perquè ha actualitzat els coneixements.
El Vicepresident 4t de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier
Tejero Zabal informa que el curs será sols assistencial i no examinador. La
temàtica ha estat consensuada i eixa és la base del manual que s’ha realitzat.
Es demana el suport del Ple per a presentar la proposta a l’Assemblea.
El delegat del sector de la malva-rosa-el Cabanyal-Beteró Gabriel Aranaz
Carrión intervé. Esmenta que no s’ha deprés bé el Reglament Faller la Junta
Directiva perquè no ha enviat prèviament la documentació als components del
Ple de JCF, ja que si no es fa arribar, es perd l’oficialitat i no es poden estudiar
els temes que es discutixen. La Secretaria General li contesta que la proposta
no diferix de la de l’any anterior. La Presidència li demana que rebaixe el nivell
de les seues paraules i que es respecte el treball realitzat per la delegació de
Falla i per la Junta Directiva. El delegat contesta que no vol tirar pedres sobre
els companys de Junta Central Fallera però reclama tindre la informació.
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Ja s’ha reprovat a esta Junta Directiva pel tema de la publicació dels versos en
el Llibre Oficial Faller i per la normativa protocol·lària de les Falleres majors i
les Corts d’Honor, i, malgrat tot, esta torna a entropessar en no complir el que
mana el Reglament. La Secretaria General contesta que no hi ha modificacions
en la proposta respecte a aquella que es va fer l’any passat i que per tant es
considera que esta simplement necessita que es tramite sense més, després
d’explicats els xicotets canvis que s’aporten respecte a l’exercici anterior, ja que
esta no és nova. El delegat contesta que sí hi ha modificació respecte a la
proposta de l’any anterior i que no costa res enviar prèviament les
modificacions per a evitar les suspicàcies. La Secretaria General respon perquè
és la mateixa proposta amb dos modificacions: la realització del curs de jurat i
el sorteig de jurats davant de notari per la qual cosa s’ha pensat que no calia
enviar-la. La Presidència fa per finalitzat este debat referit a la interpretació del
Reglament.
El delegat del sector Pla del Real-Benimaclet Luis Miguel Cocera Valero
pregunta si aprofiten els cursos realitzats en uns altres anys. El Vicepresident
4t de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier Tejero Zabal contesta que sí
aprofiten però que cal actualitzar-los amb la realització del curs d’enguany.
L’experiència sí que compta.
La delegada del sector de Benimamet-Burjassot-Beniferri Pilar Barella
Gallur pregunta també per la validesa dels cursos anteriors de jurats. El
Vicepresident 4t de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier Tejero Zabal
contesta que aprofita com a formació però no per a participar com a jurat en
este exercici. Este temari ha costat molt de consensuar i fa noves aportacions
per la qual cosa és necessari tindre en compte per part de tots els jurats. Este
tindrà més d’un any de vigència.
El delegat del sector de Jesús Carlos Juan Amorós pregunta per la
possibilitat de realitzar els cursos de jurat els diumenges, ja que hi ha
persones que treballen els dissabtes. El Vicepresident 4t de l’Àrea d’Incidència,
Demarcació i Falla Javier Tejero Zabal li contesta que s’estudiarà encara que
no s’assumix cap compromís.
La Secretaria General felicita a la delegació de falla que ha fet un gran
treball en realitzar el primer temari dedicat a la formació de jurats. Encara que
els jurats històrics han de fer el curs es té en compte la seua antiguitat.
El delegat del sector de la Malva-rosa-el Cabanyal-Beteró Gabriel Aranaz
Carrión intervé per tornar a demanar que s’envie la informació per escrit
perquè el Ple vote millor en consciència.
El representant de la Delegació de Falla exposa que s’ha fet un gran esforç i
que el temari és un bon material per al món de les falles que es podrà millorar
amb el temps.
Finalment s’aprova traslladar a l’Assemblea la proposta de la delegació de
Falla dedicada a la composició de jurats per al 2017, de manera que totes les
persones que desitgen ser jurat han de realitzar enguany el curs formatiu.
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QUINT PUNT: Poemes a les FFMMV 2017
Primerament la Presidència exposa les opcions que es presenten al Ple de la
Junta Central Fallera per a triar els poemes a les Falleres Major de València
que s’inclouran en el Llibre Oficial Faller del 2017 i que també es presentaran
posteriorment a l’Assemblea de Presidents, després que en els set últims anys
s’haja optat per encarregar-se’ls a la persona guanyadora de premi de Llibrets
Bernat i Baldoví convocat per l’entitat Lo Rat Penat. En esta edició, com en
l’anterior, els versos aniran acompanyats pels saludes de les Falleres Majors.
Les opcions que se’n presenten són dos. La primera és que els versos siguen
realitzats per la persona guanyadora del premi de llibrets “Bernat i Baldoví” de
lo Rat Penat. La segona opció proposa que la Junta Central Fallera convoque
un concurs públic per a triar a la persona que farà els poemes i que tindrà un
jurat de cinc persones elegit per l’Assemblea de Presidents. Cada president
podrà votar fins a un màxim de tres persones i es respectaran totes les
sensibilitats lingüístiques. Així l’Assemblea decidirà i alhora es respectarà la
pluralitat aprovada per l’Assemblea de Presidents en la reunió de desembre del
2015.
La delegada del sector de la Saïdia Cristina Estevez Mariñas entén que
després de la reprovació es va optar per retirar qualsevol altra opció diferent de
la de l’any anterior per a incloure els poemes a les falleres Majors en el Llibre
Oficial Faller. Així ho van entendre els presidents que participaren de la
reprovació. La Presidència contesta que la reprovació es referia a revocar uns
acords que s’havien pres i estos es llevaren. A més les propostes presentades
hui són respectuoses amb l’acord pres per l’Assemblea en la reunió de
desembre del 2015. L’esperit de la reprovació va demanar que es consultara a
l’Assemblea perquè esta decidira i així s’ha fet. L’Assemblea serà la que
decidirà el que cal fer.
El delegat del sector de la Malva-rosa-el Cabanyal-Beteró Gabriel Aranaz
Carrión intervé per a exposar que ara es considera que Junta Central Fallera
convoque un concurs per a la selecció dels poemes. Anteriorment no es va
informar de les bases del concurs que va convocar l’Ajuntament de València
per a triar els poemes per al Llibre Oficial Faller i ara tampoc s’ha informat
prèviament de les bases del concurs que es proposa. És la tercera vegada que
es porta el tema al Ple i este sempre li ha contestat de la mateixa manera.
Entén que el Ple ha de donar el vistiplau per a portar el tema a l’Assemblea de
Presidents. La Presidència vol que decidisca l’Assemblea de Presidents. Mai no
s’ha fet així però ara se li vol donar el poder decisori i alhora que es respecte el
que va acordar l’Assemblea per desembre del 2015. Es té en compte l’esperit de
la reprovació. El concurs estarà organitzat per la Junta Central Fallera i no per
l’ajuntament de València. Així no serà polític sinó determinat per l’Assemblea.
El delegat pregunta per quina normativa del valencià serà la que s’adoptarà
per a escriure els textos del Llibre Oficial Faller. La Presidència contesta que no
hi ha lloc en este moment per a eixe debat sinó per a solucionar problemes i
per a debatre si es vol que els poemes triats per al Llibre Oficial Faller estiguen
vinculats a Junta Central Fallera o a l’entitat cultural privada lo Rat Penat.
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La delegada del sector de Rascanya María Eugenia Maillo Regidor exposa
que els presidents de les falles van dir amb la reprovació que el sistema de
l’elecció de poemes per a les Falleres Majors havia de ser el mateix que el de
l’exercici anterior i que estos no desitjaven que es fera d’una altra manera. Si el
tema torna a l’Assemblea, els presidents de falla pensaran que els delegats del
sector no són sabedors del que estos ja han aprovat. La Presidència vol que els
presidents decidisquen i que s’accepten totes les normatives. Amb l’aprovació
de la reprovació s’acordaren dos línies roges: que la decisió l’havia de prendre
l’Assemblea i que el respecte la pluralitat lingüística. Estes dos són
respectades. La Secretaria General especifica que l’Assemblea de Presidents del
22 de desembre del 2015 va aprovar que es publicaren els poemes a les
Falleres Majors amb independència de la normativa en la qual estigueren
escrits. No es va decidir en aquell moment el sistema per a votar-los. Un altre
tema és la interpretació que se’n fa. La Presidència insistix que la reprovació
exclusivament va demanar que no hi haguera intervenció de la regidoria i que
es respectara la pluralitat de les sensibilitats lingüístiques.
El delegat del sector de la Malva-rosa-el Cabanyal-Beteró Gabriel Aranaz
Carrión intervé per a demanar que es vote si es volen passar estes dos
propostes a l’Assemblea de Presidents i que la votació siga secreta. La
Presidència exposa que, si el Ple vol, es pot votar eixa decisió.
El Vicepresident 4t de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i Falla Javier
Tejero Zabal exposa que es pot realitzar de forma secreta la votació, si ho
demana un membre del Ple. La Secretaria General li demana que reconsidere
que la votació siga secreta i de la mateixa manera es pronuncia la Presidència
amb la intenció d’agilitzar la sessió del Ple. El delegat no ho reconsidera i
continua demanant que es faça de manera secreta la votació. En este punt és
preguntat el Ple si desitja que es vote de manera secreta. Este es pronuncia en
contra. Es realitza la votació i per unanimitat es decidix passar el punt a
l’Assemblea de Presidents del mes de desembre.

SEXT PUNT: Informe de delegacions
La delegació d’infantils informa que s’han publicat els premis obtinguts per
les diferents comissions que han participat en el 42 concurs de Betlems
organitzat per la delegació d’Infantils i Joventut de Junta Central Fallera. Es
dóna l‘enhorabona als premiats. El 18 de desembre es procedirà al lliurament
dels premis en el Saló de Cristall de l’Ajuntament amb el següent horari: a les
10.30 hores els premis als de la modalitat lliure disseny B, a les 11.15 hores
als de la modalitat tradicional B, a les 12.00 hores als de la modalitat disseny
A i a les 12.00 als de la modalitat tradicional A. Estos dos últims estan citats
alhora a causa dels pocs participants que han concursat en eixes modalitats.
L’any 2013 participaren en el concurs 92 comissions, el 2014 88 comissions i
el 2015 82 comissions. Enguany n’han participat 103, 21 comissions més que
en l’exercici anterior.
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Cal destacar la normalitat existent al llarg de tot el concurs, i l’agraïment als
components dels distints jurats pel seu treball desinteressat. Pel que fa al XXII
Concurs de maquetes de falles cal dir que fins ara se n’han presentat huit. El
termini d’admissió es tanca el 15 de desembre per la qual cosa es prega als
diferents representants dels sectors que ho recorden a les comissions. Les
maquetes hauran d’entregar-les per part de les comissions participants el 22
de desembre de 17.00 a 20.00 hores en el recinte d’Expojove.
La delegació de Juntes Locals informa que el 14 de gener se celebrarà el
campionat de juntes locals de truc a Xàtiva. S’està preparant la primera mostra
de teatre faller juntament amb la resta de juntes locals per a realitzar-la les dos
últimes setmanes de maig al Teatre Romà de Sagunt. La Junta local de Sueca
ha convocat el concurs de sainets. S’agraïx la participació de les juntes locals
en l’acte de la Crida a la Humanitat.
La delegació d’Informàtica informa que entre el 28 i 30 de desembre es
realitzaran les jornades per a secretaris de falla amb la finalitat d’informar-los
del nou programa de censos. A mitjan del mes de gener es deixarà el sistema
actual i des de l’1 de febrer n’estarà en funcionament el nou.
La delegació d’Incidències proposa al Ple l’aprovació dels Reglaments de
règim interior de les següents comissions, per ajustar-se a la normativa vigent:
exp. 188-2014/2’015 falla ceramista Ros-J.M. Mortes Lerma (núm. de cens
294), exp. 202-2015/2016 falla General Barroso-Litògraf Pascual Abad (núm
de cens 291) i exp. 112-2016/2017 falla García Morato-Iecla (núm de cens 97).
La delegació de Cultura informa que ja han finalitzat els concursos de teatre
amb un rècord de participació respecte a l’exercici anterior, amb un total de
15.065 espectadors. El diumenge 11 de desembre es va celebrar l’acte de
nominacions del concurs infantil i l’acte dels majors tindrà lloc el 16 de
desembre. El lliurament del “saragüells” i dels premis tindrà lloc a les Gales de
la Cultura que es realitzaran els dies 13 i 15 de gener al Teatre Principal.
Continua celebrant-se el Festival de Balls al Carrer a la plaça de la Mare de
Déu. El cap de setmana passat es va celebrar el concurs de Declamació.
Enguany ha comptat amb la novetat de la modalitat sènior amb una
participació de 72 infantils, 7 juvenils i 13 sèniors. El 12 de desembre es va
publicar en la pàgina web de JCF el veredicte del jurat. Els premis es lliuraran
en les gales de la Cultura. El 2 de desembre es va iniciar el concurs de
presentacions en la categoria major. El concurs en la modalitat infantil
començarà el 15 de gener de 2017. El termini de presentació de treballs per al
Concurs Literari d’obres inèdites, apropòsits i microteatre en llengua
valenciana acaba el 15 de desembre.
L’àrea de Participació Ciutadana informa que en l’àmbit de la participació ja
han mediat entre la falla Dama d’Elx-Illes Canàries i un veí que havia presentat
una sèrie de queixes a l’Ajuntament. S’ha continuat amb la xarxa de mediació
entre l’àmbit faller i les entitats veïnals. El passat 23 de novembre es van fer
les reunions amb les agrupacions del Marítim i Camins al Grau. Des del camp
de la solidaritat es va participar en una taula redona de solidaritat fallera
inclosa en els actes de la setmana cultural de la falla Nàquera-Lauri Volpi.
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Fou molt productiva la participació. També es va estar present en el mercat
solidari de la falla Baró de Patraix-Conca a favor d’un xiquet de nom Mario.
Finalment es va assistir a la Desfilada Solidària d’Indumentària organitzada
per la falla dels Generals a favor de la Fundació “Pequeños Deseos”. El dia 12
de desembre començà el curs de CRE i continuarà els dies 14, 15, 16 i 17 de
desembre. En total n’hi ha 564 inscrits.
SÈPTIM PUNT: Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.
La Presidència exposa que l’últim dia per a presentar les comissions falleres
els permisos és el 30 de desembre i no el 31 de desembre com ha dit
anteriorment.

A les 21.57 hores es va acabar el Ple de JCF.

José Martínez Tormo
Secretario General
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