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BASES DEL CONCURS DE CAVALCADA DEL NINOT MAJOR 2020 

 
La Junta Local Fallera convoca el CONCURS DE CAVALCADA DEL NINOT MAJOR 2020 DE LES 
FALLES D’ALAQUÀS d’acord amb les següents BASES: 
 

1. 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. 

2. La participació en aquest concurs porta implícita l’acceptació d’aquestes bases. El 
incompliment de les mateixes suposarà la desqualificació del concurs.   

3. 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, desfilarà darrere de l’ultima falla que desfile a la seua arribada i quedarà 
desqualificada en la participació d’aquest concurs. 

4. Al llarg de tot el recorregut hi hauran components de la Junta Local Fallera, vigilant el 
correcte compliment de totes les normes. Si s’incompleixen es comunicarà al jurat. 

5. No s’estableix un nombre màxim ni mínim de participants per comissió, valorant de la 
mateixa manera el conjunt format. 

6. Requisits de participació: 
a. Esbós del monument. 
b. Crítica de la falla: breu explicació de la temàtica del monument i relació de les 

diferents escenes que han de ser representades en la desfilada mitjançant les 
comparses. 

c. “Speaker”: Explicació de les diferents comparses que formen part de la desfilada i 
que haurà de llegir-se a la mateixa vegada que es desfila. 

Aquesta documentació haurà de ser presentada de manera presencial a JLF en el 
termini establert i per triplicat. 

7. El tema haurà d’estar relacionat amb el lema del monument faller. 
8. Cada falla haurà d’anar identificada obligatòriament pel seu nombre o nom de la 

comissió al començament de la cavalcada. 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. 

9. No es podrà presentar qualsevol tipus de vehicle mecanitzat ni animal viu. 
10. No es podrà portar un carro de beguda per als majors durant el recorregut. 
11. No es podrà consumir cap beguda durant el recorregut, encara que es continga en un 

recipient decorat e integrat amb la disfressa (biberó, cantimplora, etc). 
12. En cas de fer qualsevol tipus d’espectacle o escenografia, es podrà paralitzar la 

desfilada sols en aquests punts del recorregut: Església Santa creu, Castell i tribuna del 
jurat. 

13. Totes les persones que participen sense disfressa (agafa cartells, porta carros , etc) 
tindran que anar vestit integrament de color negre. No estan permesos logotips 
identificatius, publicitat, etc. 

 
La cavalcada tindrà el desenvolupament habitual que es concreta de la següent manera: 
Identificació infantil, desfile infantil, representació infantil, identificació major, desfilada major 
i representants majors. 
Respecte als representants, tal i com indica el protocol d’actes de JLF, en cas de que alguna 
comissió estiga representada per una Junta Gestora, serà una Copresidència qui exercisca la  
representació i serà valorada. En cas de no existir la figura de Fallera Major, serà la figura de la 
Presidència o Copresidència la que serà valorada. 
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Es tindran en compte, per a la puntuació dels premis a atorgar, els següents conceptes, que es 
valoraran de l’1 al 10: 

• UNITAT DEL TEMA. 

• ORIGINALITAT DE LA IDEA. 

• INTENCIÓ SATÍRICA. 

• ACCIÓ (moviment dels actuants). 

• EXALTACIÒ DEL PRESIDENT/A I DE LA FALLERA MAJOR (es tindrà en compte 
l’exaltació i ràpida identificació d’aquesta parella). 

• RITME DE L’ACTE. 

• VESTUARI. Es valora amb prioritat la confecció de les disfresses, així com la originalitat 
en els materials utilitzats. 

• FÀCIL COMPRENSIÓ PER A TOT EL PÚBLIC. 
 
Es valora la qualitat, harmonia i originalitat amb relació al tema presentat. 
 
S’atorgaran tants premis com comissions participants hi hagen. 
 
A més, basant-se en els punts nomenats anteriorment, s’atorgarà un premi a la millor 
comparsa* i un premi a la millor parella de representants (fallera major i president/a). 
 
El jurat estarà presidit pel secretari de Junta Local Fallera o persona en qui delegue, i composat 
per 3 persones que designe Junta Central Fallera. 
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
 

JUNTA LOCAL FALLERA 
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*Comparsa: s’entén per comparsa un grup de persones que amb la mateixa disfressa, reprodueix la 
crítica d’una de les escenes a representar en la cavalcada. 


