
COMUNICAT FALLES TAVERNES 2020

El 10 de març passat, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
mitjançant el Decret 4/2020, va anunciar la suspensió/ajornament de la festa fallera a 
tot el territori. El 14/03/2020, el president Pedro Sánchez va decretar l’estat d’alarma a 
Espanya a causa de la pandèmia de la COVID

La Federació de Falles de Tavernes de la Valldigna i l’Ajuntament de Tavernes 
de la Valldigna hem estat en contacte c
telemàtiques que ha dut a terme la junta executiva i la junta de govern formada pels 
presidents de les 6 comissions falleres, el president executiu, el vicepresident, la 
secretària i la regidora de festes, Sra. Enc

Totes i tots coneixeu la situació actual que vivim, i com és d’important 
qualsevol decisió que es prenga sobre la celebració de la festa fallera. Som conscients 
que hi ha molts sectors afectats, indumentaristes, hostalers, artistes fallers, flo
pirotècnics i un llarg etcètera, als quals també volem fer una menció especial, així com 
mostrar-los el nostre suport. 

També volem agrair a les comissions falleres el suport que han mostrat en 
aquests dies tan difícils, amb activitats de tot ti

Sabem com és de difícil aquesta decisió i som conseqüents amb el que 
comporta. La junta de govern formada pels presidents de les comissions, així com el 
president executiu de la Federació de Falles i la regidora de Cult
telemàticament el dimecres 29 a les 22:00 hores, decideixen 
FALLES 2020 per a donar pas a un nou exercici faller 2020/2021
celebrar amb total normalitat. 

Volem aprofitar aquest comunicat per a 
famílies i persones als quals aquesta pandèmia ha tocat de prop i estan passant 
moments difícils, i donar força i ànim a tot el col·lectiu faller de la nostra ciutat.

Només ho tinguem permès,
 

 

 

President de la Federació de Falles

 

 

COMUNICAT FALLES TAVERNES 2020 

El 10 de març passat, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
mitjançant el Decret 4/2020, va anunciar la suspensió/ajornament de la festa fallera a 
tot el territori. El 14/03/2020, el president Pedro Sánchez va decretar l’estat d’alarma a 
Espanya a causa de la pandèmia de la COVID-19.  

La Federació de Falles de Tavernes de la Valldigna i l’Ajuntament de Tavernes 
de la Valldigna hem estat en contacte continu. I han sigut diverses les reunions 
telemàtiques que ha dut a terme la junta executiva i la junta de govern formada pels 
presidents de les 6 comissions falleres, el president executiu, el vicepresident, la 
secretària i la regidora de festes, Sra. Encar Mifsud.  

s coneixeu la situació actual que vivim, i com és d’important 
qualsevol decisió que es prenga sobre la celebració de la festa fallera. Som conscients 
que hi ha molts sectors afectats, indumentaristes, hostalers, artistes fallers, flo
pirotècnics i un llarg etcètera, als quals també volem fer una menció especial, així com 

los el nostre suport.  

També volem agrair a les comissions falleres el suport que han mostrat en 
aquests dies tan difícils, amb activitats de tot tipus a través de les xarxes socials. 

Sabem com és de difícil aquesta decisió i som conseqüents amb el que 
comporta. La junta de govern formada pels presidents de les comissions, així com el 
president executiu de la Federació de Falles i la regidora de Cultura i Festes, reunits 
telemàticament el dimecres 29 a les 22:00 hores, decideixen la SUSPENSIÓ DE LA 
FALLES 2020 per a donar pas a un nou exercici faller 2020/2021, sempre que es puga 
celebrar amb total normalitat.  

Volem aprofitar aquest comunicat per a mostrar el nostre suport als col·lectius, 
famílies i persones als quals aquesta pandèmia ha tocat de prop i estan passant 
moments difícils, i donar força i ànim a tot el col·lectiu faller de la nostra ciutat.

Només ho tinguem permès, reprendrem les nostres activitats falleres normals.

Ximo Pons Grau 
President de la Federació de Falles 
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