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NORMES GENERALS
-

Cap fallera de la comissió podrà portar “redesilla” en cap acte.
En cap acte oficial es podran portar sabata esportiva.
L’exercici faller amb els nous càrrecs comença a partir de l’acte de proclamació; per
tant, a les presentacions falleres ja aniran els nous càrrecs.
A partir de l’acte de la proclamació ja no ha d’haver cap ensenya de l’exercici anterior
ja que a partir d’eixe acte ja són oficials els càrrecs de l’exercici actual.
La banda de música va a per tots els càrrecs el dia de la presentació. El dia de l’ofrena i
el dia de Sant Josep només va a per les Falleres Majors.
Quan una Fallera Major o Reina vullga acudir a algun acte amb la banda fora de la
Falla, haurà de demanar parèixer a la Junta i acatar lo que allí es decideixca.
Els càrrecs acudiran al màxim número d’actes que comporte el seu càrrec, a no ser
que no es puga acudir per força major. En aquest cas s’informarà en temps i forma
adequada.
La falla farà un detall d’un centre de flors quan es casen a aquelles persones que hagen
segut Falleres Majors o President. Anirà el President, Secretari@ i protocol
corresponent a fer-li entrega del Ram.
D’un altra banda, la falla es farà càrrec també de fer una corona de flors als Presidents
i Falleres Majors quan falten. Estos detalls es faran encara que les persones ja no
pertanyen a la falla.
La banda de música anirà a arreplegar als càrrecs acompanyant a la junta el dia de la
Presentació, el dia de l’Ofrena i el dia de San Josep, de matí per anar a missa. El dia de
la presentació s’anirà a per tots el càrrecs, mentre que en l’ofrena i en San Josep sols
s’arreplegarà a les Falleres Majors, tan Gran com Infantil.
En els menjars de Presentació, Proclamació i altres menjars d'actes o esdeveniments
oficials, no es guardaren preferència en els llocs de les taules, respecte a l'escenari, i es
col·locaren complint el benestar de tots els fallers, intentant aproximar les taules dels
càrrecs el més endavant possible, sempre que el local ho permeta.

-

-

-

-

-
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PROCESSONS
-

Indumentària: màniga llarga (si en tenen), mantilla i ciri (si no volen el de cera hauran
de comprar-se’l)
Ordre: infantils davant i majors darrere.

-

SOPAR D’ESTIU
-

A aquest sopar acudiran els càrrecs nous per a poder donar-los un ramellet i que la
falla els conega. Eixa nit tot el protagonisme (traques, rifa...) el tenen els càrrecs eixint.

DEMANAES
-

Aquest acte és voluntari.
Els càrrecs que assistiran de la junta són els següents:
o President@ i senyor@
o Secretari@ i senyor@
o Delegat/da infantil (si són càrrecs infantils)
o Protocol i acompanyant
o Vice president@ i acompanyant ( si hi ha més d’una demanà s’elegirà un o dos
Vice Presidents)
o Càrrecs de l’exercici anterior i càrrecs nous
Tota altra persona que vaja a la demanà haurà de ser convidada per la persona que
faça la demanà. Se li farà entrega d’un ram de flors al càrrec que faça l’acte.
L’ordre d’entrada serà el següent:
o Els càrrecs nous entren, besen i se’n van.
o Entren els càrrecs eixint i es fa la demanà.
o Després de l’acte es farà la foto en els càrrecs eixits i després amb els càrrecs
de l’exercici.
En la demanà la persona que fa la demanà decidirà qui es posa al seu costat, amb un
màxim de 10 persones.

-

-

PROCLAMACIÓ
-

En aquest acte pagaran tots els càrrecs. Hi haurà rams de flors tant per als càrrecs
entrants com per als eixits.
En aquest acte parlaran els càrrecs entrants.
El President acompanyarà a la Fallera Major eixint. A l’hora de l’acomiadament el
President acompanyarà a la Fallera Major eixint on corresponga.

-
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Col·locació a l’escenari per al dia de la proclamació:
Acompanyant Fallera
Major
Reina Foc

Entrant

Entrant

President

Fallera
Major

Fallera
Major
Infantil

President
Infantil

Fallera
Major
Infantil

Eixint

Eixint

Eixint

Entrant

President Acompanyant
Infantil
Reina Foc
Infantil

Entrar

Després de l’acte se’n van els càrrecs eixits i es queden els entrants per a començar l’acte de
presentació d’esbossos.
-

Per a ballar es formaran les següents parelles:
o Fallera Major eixint – President
o Fallera Major Infantil eixint – President Infantil
o Fallera Major entrant – Secretari
o Fallera Major Infantil entrant – President Infantil entrant
En cas que algun càrrec siga femení es buscaran alternatives en la Junta.
Si els infantils no tenen acompanyants, ballaran amb els pares.
El dia de la proclamació es donarà un “caramba” als càrrecs per als actes oficials que
vagen de particular.
Els càrrecs entrants parlaran el dia de la proclamació.

-

PRESENTACIÓ
-

El dia de la presentació l’ordre de l’arreplegada serà el següent:
o Es reunirà la Junta en el Casal i s’anirà a pel President, President Infantil
entrant, Reines, Fallera Major Infantil i Fallera Major.
o El president infantil de l’exercici anterior acudirà al Casal per a acompanyar a
la Junta. No s’anirà a per ell.
o La Junta podrà canviar l’ordre anterior, segons convinga per distància o
circumstàncies semblants.
o S’acudeix al casal i amb els fallers s’arreplega a la Fallera Major Infantil eixint i
a la Fallera Major eixint. L’ordre també pot variar per distància al teatre.
Per al passacarrer els rams corren a càrrec de cada acompanyant:
o President – Fallera Major eixint
o Secretari@ - Fallera Major entrant
o President Infantil – Fallera Major Infantil
o Acompanyants – Reines Majors
o Vicepresident Infantils – Reines Infantils.
En cas que no hi haja president infantil o vicepresident infantil la falla es farà càrrec
del ram amb un màxim de 10€.

-

-
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Entrat

-

La col·locació de les falleres cap a l’Olimpia és el següent:
o EstendardInfantil – Comissió Infantil – Reines entrants – Fallera Major Infantil
entrant - Fallera Major infantil eixint
o EstendardMajor (si hi ha) – Comissió Major – Reines entrants – Fallera Major
entrant – Fallera Major eixint
A l’entrada de l’Olimpia entren els càrrecs nous i es col·locaran de la següent manera:

-

Acompanyant Fallera
Major
Reines

Eixint

-

President

Fallera
Major

Fallera
Major
Infantil

President
Infantil

Fallera
Major
Infantil

Entrant

Entrant

Entrant

Eixint

President Acompanyant
Infantil
Reines

Eixint

En la presentació, si hi ha Presidenta no farà funció masculina, per tant no
acompanyarà a la Fallera Major al seu seient sinó que ho farà un “ramero”. Tampoc
s’haurà d’esperar al peu de la passarel·la per a pujar.
En la presentació si no hi ha Fallera Major imposarà les bandes el President tant Major
com Infantil. Si no hi ha President Infantil les imposarà el President de la Falla. En cas
que el President no puga assistir a algun acte ell designarà a qui vol que vaja.
L’acompanyant dels càrrecs infantils es denominaran vicepresidents.
Preferiblement el discurs dels mantenidors serà en valencià.
Els detalls entre càrrecs són voluntaris i per tant s’han de posar d’acord entre ells.
En el sopar de la presentació queden convidats els següents càrrecs: President, Fallera
Major, President Infantil i Fallera Major Infantil.
El ball serà el mateix que en la proclamació.
La Falla pagarà les bandes i seran elecció de la Falla.
El coixí per a la banda se’l portarà cadascú.
El dia de la presentació parlen els càrrecs eixits.
Cada Fallera Major portarà els detallets per a Cort d’honor i per a les Falles
convidades. El detall per als homes és voluntari. Si no hi ha Fallera Major o Infantil la
Falla es farà càrrec dels detallets de la presentació tant per a la Cort d’honor com per a
les Falles convidades.
Els rams per als convidats els donaran els Vicepresidents que vagen vestits.
El President Infantil entrant li dona el ram a sa mare.
Es donen els següents rams:
o senyora de l’Alcalde (Alcaldessa si és el cas)
o senyora del President de la Federació de Falles (Presidenta si és el cas)
o senyora del Regidor de Festes (Regidora si és el cas). Aquest últim ram és
opcional.

-

-

-
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-

-

Se li fa entrega d’un ram de flors a la fallera major d’Oliva i a la seua cort d’honor.
Als mantenidors / es se li farà entrega d’una flor i d’un detall.
Els pergamins que es fan són els següents:
o Fallera Major
o Fallera Major Infantil
o President Infantil
o Reines.
o Quan acaba el President / Presidenta a l’any següent se li dona el pergamí i el
ram a la dona. Si es Presidenta se li entrega el ram a ella.
S’han de reservar les files per a les Falles, Ajuntament i Federació de Falles d’Oliva.

-

ORDRE DE RESERVA de CÀRRECS en l’Olimpia
ESCENARI
President Infantil Eixint
FMI eixint
FM eixint
Reines infantils i Majors comparteixen
Fallera Major Infantil
President Infantil
President
Fallera Major
 Els mantenidors s’han de seure en la fila de les Falleres Majors, no
tenen cap fila reservada.
 Quan acabe el President@ s’ha de tindre en compte reservar les
cadires per a que se li done el ram i el pergamí.
 Donat les limitacions de les files del Olimpia i el nombre de càrrecs que
varia cada any, es col·locaran les files d’acord als càrrecs d’eixe any,
hagen de compartir fila alguns d’ells. Es prioritzarà que no
compartisquen fila els càrrecs entrants. Els primers en compartir fila
son les reines i presidents, tant infantils com majors.
Quan s’arriba al restaurant, entra primer tota la gent i a continuació els càrrecs seguint
aquest ordre:
o Reina infantil (Foc, Casal)
o Fallera Major Infantil
o Reina Major (Foc, Casal)
o Fallera Major
 S’ha de tindre en compte que si no hi ha acompanyant s’ha de buscar
un faller que vaja vestit. Es farà paseillo fins l’escenari i després les
acompanyaran al seu lloc.










-
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PASSACARRER OFRENA I SANT JOSEP
-

Les reines acudeixen al casal, només es va a per les Falleres Majors.
Primer s’arreplegarà a la Fallera Major Infantil i després a la Fallera Major amb la
banda de música.
L’ordre podrà alterar-se per la distància de la vivenda i per la lògica d’anar avant i
arrere.

-

ORDRE DE PASSACARRER OFRENA I SANT JOSEP
-

En la Comissió Infantil s’ordenaran de menut a major. S’haurà d’evitar que vagen els
pares o acompanyants durant el passacarrer oficial. Si això no és possible aniran amb
brusa o polar. Es respectarà un lloc per a la Fallera Major Infantil eixint, Reines actuals i
Fallera Major Infantil.
En la Comissió Major: EsdentarMajor (si hi ha), fallers amb cotxets de bebè, comissió:
l’ordre anirà determinat per l’edat de la dona de joves a majors, la Fallera Major eixint
tindrà lloc davant del / la Secretari@, Reines i Fallera Major. Donat el cas que
acompanyen a dos falleres sempre es respectarà la més major. Davant de la Fallera
Major eixint es respectaran els càrrecs dels Vicepresidents.
Serà el mateix ordre el dia de Sant Josep, tant per a anar a l’església com per a baixar a
la mascletà.
Independentment de qui vaja a per les Falleres Majors l’ordre que es respectarà serà
l’acorda’t.
En cas que hi haja una Presidenta no es posaran mai els Vicepresidents a soles darrere
d’ella, en un altre cas sí que es pot fer.

-

-

INAUGURACIÓ DEL CASAL
-

Eixe dia es farà la imposició de corbatins que pagarà cada Reina i cada Fallera Major.
Si hi ha Reines del Casal tallaran elles la cinta i el discurs anirà més dedicat a elles.
La cinta la posarà la Falla. No hi ha opció de canviar-la sense consultar-ho amb
anterioritat.
Si no hi ha Reina del Casal la cinta la tallen les Falleres Majors.
La Reina o Reines del Foc botaran la traca. Si no hi ha ho faran les Falleres Majors.
Es farà entrega d’un ramellet als càrrecs.
Es donaran les insígnies de plata prioritàriament Reines, President Infantil i Falleres
Majors. Si hi ha Vicepresident Infantil també se li donarà.

-

XOCOLATADA
-

És un acte que han d’acudir tots els càrrecs, tant majors com infantils. Normalment ho
paga el President Infantil, en cas que no hi haja si volen ho poden pagar els càrrecs
infantils i si no ho assumirà la falla.
Qualsevol acte que algun càrrec vulga fer s’haurà d’avisar en antelació al President per
tal de quadrar els actes programats.

-
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SETMANA FALLERA
-

Els fallers no començaran a dinar si no està la Fallera Major Infantil ni la Fallera Major.
En cas que alguna no vaja a assistir ho haurà d’avisar i açò quedaria anul·lat.

MASCLETÀ
-

Les Falleres Majors no poden eixir de casa sense President o acompanyant. En el cas
que açò es done hauran de quedar d’acord entre ells.
En el passacarrer ni els càrrecs ni els acompanyants poden portar ulleres de sol ni cap
got amb beguda.
L’ordre serà el següent:
o Estendard
o Comissió
o Càrrecs
o Banda de música ( si hi ha).

-

DIA 17:
DESPERTÀ:
-

Eixe dia pararan taula els càrrecs infantils. A no ser que entre ells ho parlen i canvien el
dia. En eixe cas açò quedarà anul·lat.

SOPAR FALLERA MAJOR D’OLIVA I CORT D’HONOR
-

Els convidats i convidades en aquest sopar seran els següents: Fallera Major i Reines,
Fallera Major d’Oliva i Cort d’honor, President@ i senyor@, President@ Federació de
Falles i senyor@, Alcalde/ Alcaldessa i senyor@, Regidor/a de Festes i senyor@ i
membres de la falla que pertanyen a la Federació de Falles d’Oliva.
S’asseuran tots a la mateixa taula i els cambrers els serviran.

-

DIA 18:
DESPERTÀ:
-

Eixe dia pararan taula els càrrecs majors. A no ser que entre ells ho parlen i canvien el
dia. En eixe cas açò quedarà anul·lat.

CUCANYES:
-

Els càrrecs infantils han d’estar en les cucanyes.

DIA 19:
-

No hi haurà despertà.
En el cas que els pares de les Falleres Majors no siguen fallers se’ls convidarà a dinar.
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PASSACARRER DE LA VESPRADA:
-

Durant el passacarrer tots els càrrecs hauran d’assistir.

CREMÀ INFANTIL – MAJOR
-

Els càrrecs hauran d’anar vestits sense mantilla.
A l’hora de la cremà no es podran posar polar, ni brusa ni res similar.
Encén la traca i la Falla la Reina del Foc, en cas de no haver Reina del Foc Infantil,
l’encendrà la Fallera Major Infantil. Cremarà sempre algun càrrec infantil i de no haverne ho farà la Fallera Major.
Agarren ninot:
o Falleres Majors
o President Infantil
o Reines
o Vicepresident Infantil
o Cort d’honor de la Fallera Major d’Oliva.
 Els dos últims serà un ninotet menudet, és a dir, de xicotetes
dimensions.
Al President@ se li donarà un xicotet detallet de la falla l’any que acabe.
El Casal tant en la cremà infantil com en la major estarà tancat.

-

-

PRESENTACIONS D’ALTRES FALLES
-

A les Presentacions de les falles convidades s’anirà vestida de Fallera en cap moment
vestida de particular.
Van els càrrecs del nou exercici.

-

------------------------------------------------------------------------------Per a qualsevol canvi que vullga fer-se haurà de passar per la delegació de protocol permanent
creada aquest any que està formada per tots els encarregats de protocol des de els inicis de la
falla, i que son fallers de quota.

La Comissió Protocol·lària:
Emma Miralles López

Mayte Fullana Llin

Rosa Isabel Tur Pastor

Lola Pellicer Soria
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MªLola Jordá Castillo

