
La delegació de cultura de Junta Local Fallera vol fer sabedores a les comissions falleres dels terminis per 
entregar la documentació necessària que apareixerà al Llibre Faller 2014. El termini per a l'entrega de la 
documentació finalitzarà el dia 15 de gener de 2014. Els arxius que han de fer arribar a Junta Local 
Fallera són els següents:

· Fotografies oficials del President Infantil, President, Fallera Major Infantil i Fallera Major de l'any 
2014, totes acompanyades dels seus respectius noms i cognoms.
· Fotografies de cadascuna de les components de les Corts d'Honor de les Falleres Majors 2014, 
acompanyades dels seus respectius noms i cognoms.
· Relació de noms i càrrecs que conformen la directiva o comissió, així com la comissió infantil.
· Esbós del monument faller acompanyat del seu lema i l'artista faller (Serà optatiu adjuntar l'autor 
de la crítica).
· Esbós del monument faller infantil acompanyat del seu lema i l'artista faller (Serà optatiu adjuntar 
l'autor de la crítica).
· Fotografies en màxima qualitat dels monuments fallers (gran i infantil) de l'any 2013. *
· Fotografies de l'any 2013 que la comissió desitge que apareguen al llibre, amb una breu explicació de 
cadascuna. *
· Relació d'actes de caràcter cultural i/o esportiu que organitze la comissió fallera amb les corresponents 
data, hora i lloc de cadascun, sent requisit que siguen oberts a tots els assistents. **
· A més, la Falla Pensat i Fet adjuntarà les fotografies del seu Ninot Indultat i la seua Creu de maig de 
l'any 2013, i la Falla L'Ambient adjuntarà una fotografia del seu Ninot Indultat Infantil de l'any 2013. 
Totes les fotografies en màxima qualitat. *

Tota la documentació s'haurà de fer arribar a Junta Local Fallera en un CD amb el títol escrit “Llibre 
JLF” i el nom de la corresponent comissió fallera. Esperem complisquen amb el termini d'entrega per a 
la correcta elaboració del Llibre Faller. Gràcies!

Atentament, 
Junta Local Fallera de la Vall d'Uixó

* Junta Local Fallera es reserva el dret d'elegir quines fotografies apareixeran al Llibre Faller d'entre les entregades.
** Junta Local Fallera es reserva el dret de considerar que algun dels actes reflectits en la relació no complixen amb 
els requisits, i per tant decidir que no apareguen al Llibre Faller. Nota: Junta Local Fallera considera el Món 
Infantil i els Jocs Populars com a actes culturals lúdics, que per tant es poden afegir a la relació. A més, en el cas 
que al final del termini la comissió no tinga clara la data d'algun acte cultural, es podrà fer sabedora a Junta Local 
Fallera del corresponent acte amb les seues respectives data, hora i lloc per a incloure'l al Llibre Faller, sempre que 
la documentació no s'haja fet arribar ja a la impremta.

Si alguna comissió fallera no entrega qualsevol part de la documentació demanada al final del termini màxim o 
acordat, Junta Local Fallera no inclourà al Llibre Faller eixa informació que la corresponent comissió no haurà 
entregat a temps.


