
 

BASES CAVALCADA DEL NINOT MAJOR  2014 
 

BASES 
 
 Es convoca a les comissions de falla que desitgen participar en aquest acte i els 
recorda l’obligació d’aportar el dia de la cavalcada el tema general de la comparsa, que 
haurà d’estar construït per fragments de la falla que es planta en l’exercici. 
 En la formació i desenvolupament de la cavalcada es mantindrà l’organització 
tradicional. Es tindran en compte, per a la puntuació dels premis a atorgar, els següents 
conceptes:  
 
 - UNITAT DEL TEMA. 
 - ORIGINALITAT DE LA IDEA. 
 - INTENCIÓ SATÍRICA. 

Grup: S'entén per la unió de tres o més actuants que sota un lema concret 
desenvolupa la intenció satírica, dins del lema general a que es refereix la 
comparsa. 

 - ACCIÓ (moviment dels actuants). 
- EXALTACIÒ DEL PRESIDENT I DE LA FALLERA MAJOR (es tindrà en compte 
l’exaltació i ràpida identificació d’aquesta parella). 

 - RITME DE L’ACTE. 
 - VESTUARI.  

Es valora la qualitat, harmonia i originalitat amb relació al tema presentat. 
 - FÀCIL COMPRENSIÓ PER A TOT EL PÚBLIC. 
  

 
S’atorgaran els següents PREMIS (a la millor comparsa): 

 
11é premi 
10é premi 
9é premi 
8é premi 
7é premi 
6é premi 
5é premi 
4t premi 
3r premi 
2n premi 
1r premi 

 
 
 
 



 

 
COMPARSA: És el conjunt de grups i figures que intervenen en la cavalcada sota el 

lema que presenta cada comissió participant. 
 Els porta-cartells es consideren necessàriament part integrant de la comparsa. 

 
Cada concepte serà valorat amb un màxim de 10 punts. La suma total de tots els 

conceptes donarà l’ordre dels guanyadors. 
La valoració final serà la suma de la valoració de la comissió major. 

 
 

A tots els efectes les comissions participants es basaran en les normes tradicionals 
de presentació, tenint en compte que s’entén per: 

 
 

NORMES DE PARTICIPACIÓ 
 

1. Cada comissió participant presentarà per comparsa, obligatòriament, la comissió 
infantil distingida de la major. 

El tema haurà d’estar relacionat amb el lema del monument faller, indicat al llibret 
de falles de cada comissió fallera. 

 
2.  No s’estableix un número màxim ni mínim de participants per comissió. 

  
3. No es podrà presentar qualsevol tipus de vehicle mecanitzat ni animal viu. 
 
4. La inscripció per falla serà automàtica, és a dir, no cal comunicar-la a JLF. En cas 

de no voler participar, sí que s’haurà de comunicar amb un mínim de 30 dies d’antelació a 
la celebració de l’acte, encara que per a poder participar es OBLIGATORI el lliurament de 
9 llibrets de la falla a JLF abans de l’inici de la cavalcada. En cas contrari, la falla quedarà 
exempta de la participació en aquest concurs. 

 
5. IDENTIFICACIÓ. Cada falla haurà d’anar identificada pel seu número o nom, i pot 

portar els dos. 
Es podrà portar qualsevol tipus de missatge o pancarta, sempre que no es dirigisca 

de forma despectiva a l’alteració de la imatge del món faller d’Alaquàs. 
  

6. No es podrà portar a la vista qualsevol tipus de beguda alcohòlica, s’haurà de 
portar en elements decoratius que la comparsa utilitze per a fer la cavalcada, sempre i 
quan estiguen relacionats amb el tema en qüestió. 

 
 7. La Junta Local Fallera fixarà el lloc, forma, dia i hora de concentració.  



 

Si una comissió arribara tard, entenent tard com que no arriba per a desfilar en el 
seu ordre, es quedarà sense desfilar i quedarà desqualificada en la participació d’aquest 
concurs.  
 

8. No existirà cap lloc especial per a efectuar determinades actuacions; aquestes 
s’hauran de fer al carrer al llarg de tot el recorregut. 
 

9. Queda expressament prohibida la paralització de la desfilada en tot el 
recorregut de la cavalcada, inclús al seu pas per la tribuna presidencial. 

 
10. El jurat estarà presidit pel secretari de Junta Local Fallera o persona en qui 

delegue, i composat per 3 persones que designe Junta Local Fallera. 
Estarà ubicat on JLF ho considere oportú. 

 
11. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
12. En tot moment serà precís atendre a les instruccions dels components 

d’aquesta Junta Local Fallera. 
 

13. La participació en aquest concurs porta implícita l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 
 

                          Alaquàs, 28 d’Octubre de 2013 
 
 
                                              JUNTA LOCAL FALLERA 

 
  
 


