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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2016.
PRESIDENT EXECUTIU
Rafael Burgos Oliver
SECRETARIA GENERAL
Nathalie Martín
Patricia Burgos Sayas
REPRESENTANTS DE JUNTA
DIRECTIVA
Miguel Huguet
Antonio Fresno
Ricardo Antonino
Aitor Muñoz
Rubén L. Lucas
David Pardo Martín
COMISSIONS PRESENTS :
02.- LA PALMERETA
03.- EDUARDO MERELLO
04.- XURRUCA-HISPANITAT
05.- SANTA ANNA
07.- LA VILA
08.- SANT FRANCESC
09.- LA MARINA
10.- LUIS CENDOYA
11.- AVDA DOCTOR PALOS
12.- EL REMEI
15.- TEODORO LLORENTE
17.- EL MOCADOR
18.- EL PALLETER
19.- EL ROMANO
20.- LA PALMERA
22.- GILET
24.- LA VICTORIA
26.- PLAÇA IBÈRICA
29.- EL MERCAT
31.- EL TABALET
32.- AVINGUDA
33.- EL TRONAOR
34.- PLAÇA MARE NOSTRUM
35.- PLAÇA DEL SOL
37.- PLAÇA RODRIGO
38.- BALADRE
39.- VILA DE FAURA
41.- AVDA. 3 D’ABRIL
44.- NOU MONTIBER
45.- ELS VENTS

Sent les 20:00 hores del dia abans indicat, es reunixen en el
domicili social de Federació Junta Fallera de Sagunt, els membres
de la mateixa que al marge es relacionen , amb l'objecte de
constituir l'Assemblea General Ordinària de JUNTA DE
PRESIDENTS.
Oberta la sessió en primera convocatòria pel President Executiu
de l'òrgan el senyor Rafael Burgos Oliver, qui actua assistit per la
Vicesecretaria General (ACTES) Patricia Burgos Sayas, es
debaten els assumptes establits en l'orde del dia de la
convocatòria prèviament establida a aquest efecte, adoptant-ne
els acords que a continuació s'indiquen.
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació si procedeix de l’acta anterior
2- Actes Fallers Passats
3- Informe de Presidència
4- Calendari Definitiu de Presentacions
5- Proclamació FFMM 2017
6- Exaltació FFMM 2017
7- Votació Proposta Sectors 1,2,3 i 4 ( Mar Blau )
8- Precs i Preguntes
9- Proposta ordre del dia pròxima reunió junta de
presidents de data 27 de Setembre 2016.

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Teodoro Llorente comenta que a l’ordre del dia de hui falta
la votació de la proposta de sectors.
Rafa diu que és cert i que es va a votar.
Es aprovada l’acta nº 6 de data 23 d’agost de 2016 per
UNANIMITAT.
2- ACTES FALLERS PASSATS:
Assistirem en aquests últims dies als següents actes:
El dia 27 d’agost tinguérem l’acomiadament de les nostres
Falleres Majors Maria i Beatriz a l’Auditori de Sagunto,
l’acte va ser molt emotiu. A continuació celebrarem el
sopar als Salons El Palau de la Vall d’Uixó on passarem
una vetllada molt bona, el sopar va estar molt ben
organitzat per l’equip de festejos.
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Rafa comenta que deuríem controlar el tema dels regals per
als anys successius, per que entenem que més de 2 hores
amb aquest tema és massa per aixó seria interessant agilitzarlo en les pròximes ocasions.
El Diumenge dia 28 va assistir el Vicepresident General Sr. Huguet junt amb
Bea la nostra FM al Teatre Romà a la Gala AFACAM.
Aquest mateix dia la FMI Maria acudia amb el President, Rafa, a Sogorb a la
Proclamació de la Reina de les Festes de Sogorb a les 22:00 hores.
3.- INFORME DE PRESIDÈNCIA:
El dia 2 la Delegació de FJFS va acudir a Cecina a les festes organitzades per
la Targa on hem passat uns dies inoblidables el tracte ha sigut com sempre
excepcional i els 16 membres de la Delegació han tingut un comportament
perfecte.
Rafa dona les gracies a Toni Fresno ( Vicepresident i Responsable
d’agermanament de FJFS ) per la bona organització dels horaris i actes als que
hem tingut que acudir.
Rafa comenta que vol fer una reunió de Presidents Infantils i podran acudir els
Presidents dels 3 últims anys , amb la finalitat de que cadascun puga
preguntar-nos i vore com funciona aquesta taula de Presidents, diu que seria
millor fer-la un divendres per la vesprada o un dissabte.
La data prevista no la tenim encara, quan ho tinguem clar, Nathalie informarà.
El dia 25 de setembre diumenge, tenim homenatge a les FFMM de la
Comunitat Valenciana a Sueca, Rafa comenta que coincideix amb la jornada
organitzada per Presidents i que si no diuen el contrari ell assistirà a Sueca.
4.- CALENDARI PRESENTACIONS DEFINITIU:
Rafa diu que cada comissió deu comunicar ja l’horari de la seua Presentació
per a poder realitzar la nostra agenda de executiva de FJFS.
Nathalie apunta els horaris que faltaven (S’ADJUNTA CALENDARI).
Rafa comenta que ho va a passar ja a l’Ajuntament.
5.- PROCLAMACIÓ FFMM 2017
Nathalie com a Secretaria Gral. ens comenta com està previst l’acte de la
PROCLAMACIÓ.
Nathalie diu que l’acte s’avança a les 19:30 hores, serà com sempre a
l’Ajuntament de Sagunt i la FJFS passarà a recollir a les FFMM a les 19:00
hores. L’ acte es breu durarà uns 30 o 40 minuts.
Aitor com a Vicepresident pren la paraula referent al vi d’honor de la
PROCLAMACIÓ.
El vi d’honor serà al Restaurant El Faro a les 21:30 hores, demana que per
favor es confirmen les places.
Xurruca pregunta que si tenen menys places si es deu d’avisar i Aitor diu que
si.
Miguel Huguet anota les places que confirmen les comissions. (S’ADJUNTEN).
Aitor comenta que sis places les paga Federació i pregunta si els Presidents i
Falleres Majors tenen previst fer regal a les FFMM de FJFS. Es demana que
avisen amb anterioritat a l’acte i Xurruca li diu que si que tenen previst fer-ho.
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Aitor diu que el vi d’honor al ser més dels previstos es tindrà
que fer de peu. Per a evitar problemes comenta que es donarà el regal, si els
pareix bé als Presidents, abans de començar el vi d’honor i així evitarem que
s’allargui més del comte.
Aitor comenta que antigament existia el problema de que podia entrar qui
vullguera al vi d’honor, per a evitar aquest problema s’ha pensat fer unes
polseres, ja que es difícil controlar-ho donat que serem més de 300 persones.
Rafa diu que no es cap capritx per part de FJFS que el vi d’honor es faça de
peu, abans era més fàcil per a nosaltres trobar un local en el qual ens feren un
vi d’honor per 10€ per persona (Mar Blau) però que afortunadament tenim
aquesta opció però tenint que fer-lo de peu per l’aforament.
Rafa diu que les FFMM eixiran del carrer Josefa Daroqui en la Proclamació.
6.- EXALTACION FFMM 2017
Rafa comenta de l’exaltació que acudirà València i Castelló junt a Sogorb, el
G6 i Na Violant. Alacant no podrà assistir per que tenen les festes de Elda.
La resta de juntes locals se’ls ha explicat que no pujaran a l’escenari però
tindran ocasió de parlar amb les nostres FFMM al vi d’honor.
Les cases regionals i la Federació de Penyes de Sagunt i Port faran pleitesia a
les FFMM.
La Mantenidora es Estefania López Montesinos FMV 2015 com ja sabeu.
Com a novetat, vindrà el tenor David Montolio Torán a cantar els Himnes de
Sagunt i València.
Nathalie ha enviat per @ la ubicació i per on deuran accedir les comissions al
Teatre.
A més Rafa informa que la Generalitat ens ha deixat el muntatge de Sagunt a
escena d’aquesta manera, no xafarem les pedres però les rampes les hem
tingut que confeccionar, i respecte a les cadires de plàstic hem llevat respecte a
altres anys, les FFMM estaran més còmodes.
David Pardo diu que els fotògrafs de les comissions deuran acreditar-se a
l’entrada però només podrà aparèixer quan la seua falla puge ja que aquest
any no podran amagar-se com feien anys enrere i recorda que només es
permés acreditar-se un fotògraf per comissió.
Eduardo Merello pregunta si hi ha que enviar algo i David li contesta que no fa
falta, simplement presentar-se el mateix dia.
Santa Anna pregunta si es poden col·locar en la rampa en el moment de fer la
foto i es diu que sí.
Rafa afegeix que aquest any el pirotècnic estarà al mateix escenari junt a la
música i que ens ho regala. Altres anys ha estat baix i havia que avisar-li en el
moment de disparar.
Rafa informa que s’ha aplegat a un acord amb TELE 7 i gravarà l’acte de
l’exaltació, a més el CD amb l’acte gravat serà obsequiat a les FFMM i a les
CCHH.
David Pardo comenta que la Proclamació es retransmetrà en directe i es podrà
vore des de la web de l’Ajuntament i des de la web de FJFS.
Rafa informa que el sopar de l’exaltació serà a l’Hotel NH.
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Nathalie pregunta si hi ha cap data de FM o President mal.
Avinguda (Óscar) comenta que pujarà per acompanyar als
seus infantils. Nathalie li diu que ok.
Romano diu que a la FMI li acompanyarà el seu pare y Nathalie li pregunta si el
nomenen com acompanyant i diu que sí.
Plaça del Sol comenta que la seua FMI no pujarà a l’escenari, se li diu que ok.
Nathalie informa que hauran 1 o 2 membres de FJFS a cada costat, per favor
es prega als Presidents que es faça cas al costat que li ha tocat a la seua
comissió per accedir al teatre.
Si una persona en particular no pot accedir pel costat de les escales podrà ferho pel costat contrari, però per favor fer-ho extensible a la resta de la comissió.
Respecte als estandarts Nathalie informa que hauran membres de FJFS per a
ajudar i respecte a la pleitesia els membres de FJFS aniran a per vosaltres
cada quatre comissions se vos cridarà. Demana per favor que no s’alcen tots a
la vegada.
Rafa demana que s’utilitzen les rampes com sempre, la pujada per la del mig i
la baixada per la rampa del costat que li corresponga a cada comissió.
Nathalie informa que es nomenarà a les comissions per abandonar el teatre i
David Pardo diu que es tinga en comte que el moment de nomenar a les
comissions és molt ràpid, les comissions deurien eixir ràpidament darrere dels
estandarts i una vegada s’hagi abandonat el teatre ja es deuran “enganxar”
amb la xaranga més baix.
Nathalie llig l’ordre de baixada (l’ordre d’abandonar el teatre) (S’ADJUNTA).
Nathalie pregunta si hi ha alguna falla que no agafarà l’autobús i Luis Cendoya
comenta que en principi no l’agafaran.
Rafa pregunta a Gilet i Faura si tenen pensat agafar, Gilet diu que sí i Faura no
ho sap.
Juanlu comenta que si alguna falla canvia la parada de autobús que per favor
ho diga.
Vents diu que ho agafarà a l’Albereda.
Eduardo Merello pregunta per l’horari d’autobús.
Aitor li diu que a les 16:00 hores al Port i a les 15:45h Faura/Gilet.
Rafa pregunta a les comissions Eduardo Merello i Plaça Mare Nostrum si
participaran a l’ofrena floral, ambdues contesten que sí.
Nathalie comenta que les cistelles les trauran per l’escenari i que els fallers de
les dues comissions estiguen preparats.
Sant Francesc pregunta per l’horari de concentració, Rafa diu que a les 17:00
hores a la Glorieta per a eixir desfilant a les 17:15 hores.
Mocador pregunta per l’ordre d’estendards i Nathalie explica que començaran
Sector III i IV (llig l’ordre) per la dreta i per l’esquerra les comissions del Port
depèn de l’ordre d’autobús.
Faura comenta que no necessitaran autobús.
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7.- VOTACIÓ PROPOSTA SECTORS 1, 2, 3 i 4 MAR BLAU:
Es procedeix a votar la proposta dels quatre sectors i queda de la següent
manera:
A Favor………………. 29
En Contra …………… 1 (Tabalet)
Abstencions………….. 0
8.- PRECS I PREGUNTES:
Rafa dona la paraula a Toni per a que expliques la nova idea que porten
referent al Llibre de FJFS.
Toni diu que es pretén ampliar el contingut literari del llibre de Federació, per
aixó han pensat que en el lloc que hi ha destinat per a cada comissió, estes
aporten informació de cada falla com cens, punts forts, dades d’interés…Per
aixó, es precisa que cada comissió envieu dita informació i des de FJFS se li
donaria “forma” i una vegada se li haja donat “forma” es tornarà a enviar a les
comissions per a que donen el vist i plau abans de fer-ho públic.
Toni comenta que fins la primera reunió de Novembre es deixarà el termini
obert per a que cada comissió aporte aquesta informació.
Rafa pregunta si hi ha algun dubte i ningú comenta res.
Tabalet pregunta si al vi d’honor hi hauran taules, Aitor li contesta que sí i
Tabalet li pregunta si les comissions estaran ubicades. Aitor comenta que
hauran taules però no ubicació per a cada comissió.
Rafa comenta a les comissions que ja poden anar ingressant els diners del
sopar de germanor.
S’ha pensat en el Huerto de Santamaría, el menú seria el de major 33€ i
l’infantil 15,40€.
Tronaor comenta que segons la proposta recent aprovada es deuria
proporcionar altra opció i votar el Restaurant.
Rafa diu que es donarà altra opció.
Gilet pregunta si serà Mar Blau i Rafa diu que es portarà el menú en la pròxima
reunió de 2 o 3 restaurants més.
Teodoro Llorente pregunta per la data prevista del Sopar de Germanor, Rafa
comenta que serà el 18 de febrer de 2017.
Tronaor comenta que ho parlen per el be de tots i que si ens equivoquem ens
equivoquem tots.
Rafa diu que El Huerto de Santamaría és una de les millors opcions per que
sopem tots junts i al Palau no podem anar per que té problemes econòmics.
Tronaor comenta que els sectors pensen per el be de tots.
Santa Anna pregunta si no es podria “rascar” els 40 cèntims del menú infantil i
Miguel diu que si ix el Huerto aixó es negociarà.
Nou Montiber pregunta la última data per a fer l’ ingrés i que si ja s’ingressa
sense saber el menú.
Rafa diu que si una vegada tinguem el menú a algú que ha ingressa no li
agrada el menú, se li pot tornar els diners.
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Gilet pregunta que part es deu ingressar i Miguel diu que a
partir de la pròxima reunió es deurà de donar les places i
l’ingrés deu ser per adult 16€ i per menú infantil 15€.
Juanlu comenta que es pretén un Restaurant en el qual puguem sopar tots en
un mateix saló.
Rafa informa a les comissions que s’ha firmat el conveni en Cecina i que es
penjarà a la web de FJFS en italià i espanyol d’aquesta manera, tots els que en
un futur siguen de la delegació oficial tindran fàcil l’accés a l’ informació.
Teodoro Llorente pregunta si ha contestat la Confraria Sants Patrons i Rafa diu
que no.
Teodoro Llorente dona les gracies principalment a Juanlu ja que en el sopar
d’acomiadament en la seua taula faltava un comensal per error de la seua falla
i es va solucionar ràpidament. L’ ingrés d’aquest comensal ja s’ha efectuat.
Plaça Rodrigo dona les gracies en nom de la seua comissió per la mostra de
carinyo rebuda després de la pèrdua del faller César A. Sanz Faus.
La Palmera pregunta fins quan es pot fer l’ ingrés del vi d’honor de la
proclamació i se li diu que ja, donat que és aquest divendres.
Sant Francesc comenta que sempre l’ ingrés que fan les falles del sopar de
germanor es fa per a que FJFS vaja treballant i pregunta si totes les falles han
fet l’ ingrés dels 100€.
Miguel comenta que només hi han 3 falles que han fet l’ ingrés a dia de hui.
Rafa li comenta a Gilet que li acompanyarà per a tractar aquest tema amb
l’Ajuntament i Gilet li diu que aquesta és la intenció.
La Marina diu que per favor els horaris si pot ser s’avisen amb més temps ja
que no han tingut molt de temps per a informar als fallers.
Rafa li diu que si.
Gilet pregunta por la data final per a fer l’ ingrés del sopar de germanor.
Rafa li diu que les comissions que puguen per a la pròxima reunió i si no fins a
la següent reunió que serà per al 11 d’octubre i si tenim l’ofrena del Pilar es
passarà a dijous dia 13 d’octubre.
S’alça la sessió a les 20:57 hores en lloc i data indicats a l’encapçalament
d’aquesta acta, quedant convocada la pròxima sessió per al dimarts 27 de
setembre de l’any 2016 a les 20:00 hores.

9- PROPOSTA ORDRE DEL DIA PRÒXIMA REUNIÓ
PRESIDENTS DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2016.

JUNTA

DE

1º APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
2º ACTES FALLERS PASSATS
3º INFORME DE PRESIDÈNCIA
4º SOPAR DE GERMANOR
5º DOCUMENTACIÓ PER AL LLIBRE OFICIAL DE FJFS 2017
6º ENTREGA FITXES PRESSUPOSTOS MONUMENTS FALLERS 2017
7º BALANÇ PRESSUPOST FJFS 2017
8º PRECS I PREGUNTES
9º PROPOSTA ORDRE DEL DIA PRÒXIMA REUNIÓ DE JUNTA DE
PRESIDENTS DE DATA 13 D’OCTUBRE DE 2016
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