
             FALLERA MAJOR DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2.020 

 

Aquest document s'adjuntarà a la sol.licitud de candidata a Fallera Major de Tavernes de la 
Valldigna 2.020. Es signarà per la candidata en cas que siga major d'edat o per mare/mare o 
representant legal en cas que siga menor. 

 

OBLIGACIONS FALLERA MAJOR DE TAVERNES 

-L’obligació exigible al càrrec de fallera major és vestir-se i guardar les formes en tots els 
actes on siga requerida amb prou antelació, principalment tots els actes mencionats en l’apartat 
d’actes d’aquestes bases. 

-Econòmicament, la fallera major està obligada a abonar el seu sopar d’exaltació, sopar del 
mig any, sopar de germanor, sopar de després de qualsevol acte i esmorzars, en cas que es 
celebren. 

-Són voluntaris els vins d’honor de qualsevol acte. 

-El corbatí per a l’estendard de la Junta Local Fallera és a càrrec de la fallera major. 

-En cap cas s’obligarà la fallera major a exposar els seus vestits al públic general. Si ho fa 
serà per voluntat pròpia. 

-Si qualsevol acte o esdeveniment coincideix amb un de la FDF Junta Local fallera, prima el 
de la junta i, a continuació, el de la falla o qualsevol. 

-La Fallera Major de Tavernes no tindrà dret a elegir cap ninot de ninguna falla, si alguna 
comissió vol donar algun ninot a la Fallera Major de Tavernes, serà per voluntad propia de dita 
comissió. 

-La fallera major no té dret a entrades per a les presentacions, ja que, com que va vestida 
de fallera, no en necessita. Els membres de la junta són els seus acompanyants; per tant, les 
entrades que faciliten les comissions són per a ells. 

-En els actes informals, la indumentària oficial amb brusa és: brusa, mocador, rosetó, 
banda. 

-En actes formals és amb roba de carrer: insígnia Ajuntament i la de la Junta. 

-En actes de gala: vestit de gala, banda amb insígnia de l’Ajuntament i la de la Junta. 

ACTES 

 

1.  Exaltació Fallera Major Tavernes de laValldigna 2.020.  

2.  Concurs de postals nadalenques.  

3.  Concurs de redaccions infantils.  

4.  Campionats de futbet.  

5.  Cavalcada de Reis.  
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6.  Campionat de truc.  

7.  Visita de cortesia a les falleres majors de les diferents comissions en la  

setmana de les seues exaltacions 

8.  Exaltacions  de  les  Falleres  Majors  de  les  6  Falles  de  Tavernes  (tant  

Majors com Infantils).  

9.  Cavalcada del Ninot  

10.  Cridà Fallera i posterior lliurament de premis.  

11.  Sopar de Germanor.  

12.  Exposició del Ninot.  

13.  Nit d’albades.  

14.  Sopars i despertades amb la gent de la FDF JLF.  

15.  Lliurament de Premis.  

16.  Ofrena de Flors.  

17.  Missa en Honor a San Josep i Mascletada posterior.  

18.  ¿Cercavil.la amb la Corporació Municipal? 

19.  Cercaviles de la setmana fallera .  

20.  Cremà de la Falla del 1er premi infantil (21:30h).  

21.  Nit  del  Foc,  sopar  en  la  falla  que  millor  convingui  (decisió  de  la  FDF) 

CRENÀ FALLA GRAN 1er PREMI.  

22.  Acte Cridà telefònica de les Falleres Majors 2.021.  

23.  Inauguració de la Fira de Sant Jaume.  

24.  Processó de la baixada del Crist.  

25.  Processó de la Pujada del Crist.  

26.  Processó de la Divina Aurora.  

27.  Processó de la Mare de Déu dels Desamparats. 

28.  Mig Any Faller.  

 Formal . Vestides de gala.  Brusa 

 

ACLARIMENTS 

● Des del moment que una fallera és nomenada fallera major de Tavernes, oficialment no 
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pot participar en cap acte com a fallera de la seua comissió, ni cercaviles ni presentació. Si 
hi ha cap dubte ha de consultar-ho amb els membres de la FDF abans d’acudir a l’acte. 

● Ha d’acudir a qualsevol acte, encara que no estiga en la llista adjunta i sempre que es 
demane la seua presència. 

● Quan es signa la sol·licitud per a presentar-se a fallera major accepta totes les condicions. 
Per tant, faltar a qualsevol acte de manera injustificada pot ser causa d’expulsió. 

● El comportament ha de ser l’adequat d’acord amb la importància que representa el càrrec 
que ha assumit, per la qual cosa un mal comportament és motiu d’amonestació o expulsió. 

● El desconeixement del contingut de les normes del protocol no eximeix  de la 
responsabilitat de complir-les. 

● Abans de cada, el protocol de la FDF ha d’informar de la indumentària escaient per a l’acte. 

● La presentació de la fallera major de Tavernes és un acte solemne, sense playbacks, 
sorpreses ni videos recordatoris. Només poden pujar per la passarel·la el corbatí, el ram i el 
pergamí amb un màxim de 2 persones per cosa. 

● L'encesa  de la mascletà del dia 19 de març serà a càrrec de la Fallera Major de Tavernes de 
l'any vigent. En cas de no haver seran les les falleres majors de les falles guanyadores les 
encarregades d'encendre la mascletà. 

● Durant la semana fallera, la Fallera Major de Tavernes ha d'acudir a totes les despertades. 

● La Fallera Major de Tavernes així com la seua Cort d'Honor sols estan obligades assistir a 
veure cremar les dues falles guanyadores de l'any, tant la gran com la infantil. Si volen 
acudir a la resta de monuments, serà per voluntad seua i ho faran sense comitiva oficial. 

● L’acomiadament de la fallera major de Tavernes de l’any 2020 es durà a terme durant la 
primera quinzena de juliol de l’any 2020, sempre la setmana anterior a la crida telefònica 
de la fallera major de Tavernes 2021 

● Les entrevistes amb la premsa, l’entrega de fotografies oficials, etc. s’han de consultar amb 
els responsables de protocol i comunicacions de la Federació de Falles Junta Local Fallera. 

● En cap acte, les comissions falleres no poden anar en conjunt i de manera oficial a casa de 
la fallera major de Tavernes. És sempre la Federació de Falles Junta Local Fallera la que va a 
arreplegar-la als actes, i el punt de trobada sempre és la plaça Major. 

● Ser fallera major de Tavernes implica l’acceptació total d’aquesres bases i el protocol 
adjunt. 

 

   Signat: 

   

  En Tavernes de la Valldigna a ______ de juliol de 2.019 


