
CORTS D'HONOR DE LA FALLERA MAJOR 2.020 

LA FDF ES RESERVA EL DRET DE FER QUALSEVOL CANVI EN ELS ACTES RESPECTE ALS ANYS 
ANTERIORS 

ASPIRANTS A CORTS D’HONOR 2020 

Per a ser candidata a cort d’honor de la fallera major de Tavernes de la 
Valldigna 2020, anteriorment s’ha d’estar inscrita en qualsevol comissió fallera 
federada de la Federació de Falles Junta Local Fallera almenys amb 1 any d’antiguitat i 
estar al corrent del pagament de les quotes falleres ( caldrà aportar un document 
signat pel tresorer/a i president/a que acredite aquesta condició). 

Per altra banda, aquest càrrec es pot repetir sempre que hi haja vacants, una 
vegada s’acabe el termini. 

El termini de presentació de les sol·licituds per formar part de les corts d’honor 
serà el  29 de juliol en el local de la Junta Local Fallera situat al C/Gabriel Hernández, 
de 20 a 21 hores. 

La sol·licitud l’ha de presentar en un sobre tancat la interessada, el membre de 
la Junta de la seua comissió o el president. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS 

● Sol·licitud degudament emplenada 

● Tots els fulls, tant la sol·licitud, com les normes, aclariments i actes,  les 
candidates a cort d’honor de la FMT 2020 han de signar elles els fulls sempre 
que siguen majors d’edat; posat que siguen menors, els signarà els pares o 
tutors legals. 

● Autorització  per a desplaçaments amb els membres de la Federació de Falles 
Junta Local en cas de candidates a cort d’honor de la FMT 2020 menors d'edat 
signats per pares o tutors legals de la candidata, en cas que siguen major d'edat 
han de signar elles. 

● Autorització de l’ús d’imatges de menors signats per pares o tutors legals de la 
candidata a cort d’honor 2020, en cas que siga menor d'edat.  

NOMENAMENT DE LES CORTS D’HONOR DE LES FALLERES MAJORS DE TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA 

 El nomenament de les falleres que formaran part de la Cort d’honor (queda la 
data per determinar, s'avisarà als presidents de cada comissió)  ,serà la fallera major 
de Tavernes 2020 qui farà aquesta crida telefònica. 

A partir d’aquest moment han d’acudir a tots els actes on es requerisca la seua 
presència per a acompanyar les falleres majors de Tavernes 2020. 
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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.  

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.  
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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 cort d’honor de la fallera major 
de Tavernes oficialment no pot participar en cap pacte com a fallera de la seua 
comissió, ni cercaviles ni presentació. Si té algun dubte, ha de consultar-ho amb 
els membres de la FDF abans d’acudir a l’acte. 

● Han d’acudir a qualsevol acte, encara que no estiga en la llista adjunta, sempre 
que es demane la seua presència per a acompanyar la fallera major de 
Tavernes 2020. 

● Si qualsevol acte o esdeveniment d’alguna comissió fallera coincideix amb un 
de la FDF Junta Local Fallera, prima el de la Junta Local i posteriorment el de la 
falla o qualsevol altre acte. 

● Quan es signa la sol·licitud per a presentar-se a cort d’honor de les falleres 
majors de Tavernes s’accepten totes les condicions; per tant, la falta a 
qualsevol acte de manera injustificada pot ser causa d’expulsió. 

● Als actes en què es requerisca la seua presència hi ha d’acudir amb el vestuari 
següent:  

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

- En els 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. 

● El comportament ha de ser l’adequat d’acord amb la importància que 
representa el càrrec que han 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. 

● Durant la setmana fallera han d’acudir a les despertades 

● Un membre de la FDF no pot ser membre de les corts d’honor de les falleres 
majors de Tavernes. 

● En el sopar de germanor, sopar del mig any, etc. han de seure en la mateixa 
taula que la fallera major i la seua taula ha d’estar degudament reservada. 
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● Abans de cada acte, el protocol de la FDF informarà de la indumentària 
escaient. 

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

● Són membres de la cort d’honor de la fallera major de Tavernes des del mateix 
moment que la fallera major fa la telefonada fins al moment de 
l’acomiadament. 

● El dia de l’exaltació de la fallera major de Tavernes de la Valldigna 2020 és 
l’únic moment que s’arrepleguen una per una totes les falleres de la cort 
d’honor. 

● Econòmicament, només estan obligades a abonar el seu sopar d’exaltació, 
sopar del mig any faller, sopar de germanor, sopar de després de qualsevol acte 
i esmorzars en cas que es duguen a terme aquests actes. 

● Sempre que es puga, desfilaran de 2 en 2, i sempre amb el mateix ordre. 

● Ser corts d’honor de les falleres majors de Tavernes implica l’acceptació total 
d’aquestes bases idel protocol adjunt. 
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA CORT D’HONOR DE LA FALLERA 
MAJOR DE TAVERNES 2.020 

 

Nom :__________________________________________________  

Cognoms:______________________________________________  

Adreça: ________________________________________________  

CP:___________ Població:________________________________  

Telèfon:________________________________________________  

Correu electrònic:_____________________________________  

Data de Naixement: ___________________________________  

Pertany a la Falla: _____________________________________  

 

 

 

   

 

                                      Signat  

 

 

En Tavernes de la Valldigna a__________ de ____________ de 2019  


