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Carta oberta a tots els fallers
No som com ells, som com tu

1.- Tu decidixes quí mana en Junta Central Fallera
Cansats d'ingerències polítiques, de la crispació constant que genera l'inclusió dels fallers en
bandos per colors que mai han segut prioritaris en els casals. Des de Poble Democràtic volem
acabar d'una volta per totes en l'utilisació de la festa i que siguen els fallers qui decidixquen.
Les comissions falleres han segut i són eixemple de democràcia participativa des de molt abans
d'establir la pròpia democràcia actual en Espanya. Des de Poble Democràtic volem que açò
seguixca sent la bandera i l'orgull del principal teixit associatiu de la ciutat de Valéncia. Unes falles
eixemple d'igualtat, sense distincions per creències, ideologies o sexe.
Nosatres no som com ells, som com tu, per això nos comprometem en fer efectiva aquella
recurrent frase que utilisen constantment per a distraure l'atenció, mentres seguixen controlant
la festa. Nosatres sí volem que les falles siguen lo que els fallers vullguen, i ho evidenciarem en
fets, des del primer dia, sense necessitat d'escissions o chantages. Sense mentires.
No és un problema de dins o fòra. Els fallers podem seguir estant dins d'un Organisme Autònom
Municipal dependent de l'Ajuntament de Valéncia, i ser com el seu propi nom indica, autònoms.
Si contem en el teu respal, en la primera Assamblea de presidents es constituirà una directiva
provisional que es faça càrrec de Junta Central Fallera mentres dure el procés.
Establirem uns criteris que tindran que ser ratificats per la pròpia assamblea, i iniciarem una
consulta convocant a tots els fallers i falleres majors d'edat que estiguen censats en una comissió
pertanyent a JCF, elegint entre tots a la fallera o faller que comandarà la festa en nom del colectiu.
En les teues mans posem la solució.

Tan senzilla com a transparent. Tan just, com a llegal.
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2.- Les Falles en el Consell Rector
Des de Poble Democràtic exhortem a tots els partits polítics el respecte al colectiu associat més
important de la nostra ciutat, acceptant l'inclusió en el Consell Rector de Junta Central Fallera
d'un representant en veu i vot del colectiu faller elegit per ells mateixos, els artífexs de la festa.
De negar-se, una volta més, a la participació dels representants de la festa fallera en el Consell
Rector, des de Poble Democràtic nos comprometem a cedir un assent a la fallera o faller que
decidixca el colectiu en representació de la seua festa. Sense tuteles, ni cap exigència o
contraprestació.
Des de Poble Democràtic exigim que el Consell Rector de Junta Central Fallera tinga establida
una reunió mensual, a on s'exponga i refrende, el seguiment del presupost de Junta Central
Fallera, sent este publicat de colp i repent per al coneiximent general del colectiu.

3.- El presupost de JCF
Des de Poble Democràtic comprenem i acceptem la funció del Consell Rector de Junta Central
Fallera com a orgue fiscalisador de la OAM-JCF, pero açò no justifica baix cap concepte que el
presupost de Junta Central Fallera no siga consensuat i aprovat prèviament per l'Assamblea de
Presidents, orgue sobirà en matèria fallera.
Des de Poble Democràtic exigim el compliment de l'actual Reglament Faller referent al seu
Artícul 58.a, a on s'especifica en claritat que l'Assamblea de Presidents deu aprovar sense perjuí
de la competència municipal, i previ debat, les propostes que hi haguera referents a les llínees
presupostàries de l'eixercici faller.
Des de Poble Democràtic reivindiquem que deuen ser els fallers els qui proponguen, consensuen i
aproven, el presupost anual de Junta Central Fallera, sense obviar en això la funció del Consell
Rector de Junta Central Fallera com a orgue fiscalisador.
Des de Poble Democràtic apostem per un presupost de JCF coherent en la realitat econòmica
actual i proporcional als ingressos que genera la festa, a on s'incloguen totes les partides
vinculades, licitacions, subvencions, premis, etc., sent estes gestionades des de l'orgue festiu
creat a l'efecte. Un presupost vinculat de forma percentual al presupost de l'Ajuntament de
Valéncia.
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4.- Un nou organigrama festiu
El primer pas per a una festa democratisada i actual naix des de la pròpia base al punt més alt de
la piràmide fallera. Un nou organigrama festiu adaptat a les necessitats i a la realitat actuals. A
on no es puga caure en vicis adquirits supeditats a una cúpula política.
Des de Poble Democràtic entenem com a primordial profesionalisar certs estaments de
l'organisme rector de la festa. Des de la secretaria, en informació i decisió sobre qualsevol aspecte,
centralisant totes les necessitats internes de la festa fallera, com l'externa. Promoció exterior,
patrocinis que no minven els ingressos de les comissions, i un gabinet de prensa objectiu, que done
el servici adequat a les necessitats informatives actuals, per a una correcta image interna i externa
de la festa.
5.- Les Falles, un gran event menyspreat per les administracions
Els fallers no volem ser més que ningú, pero tampoc menys. Les administracions locals,
autonòmiques i estatals no poden ignorar una festa que els reporta beneficis.
a.- Exenció Impost sobre Bens Immobles (IBI)
En l'actualitat entitats sense fins lucratius, ONGs associacions socials, confessionals, o
entitats adscrites a fundacions com succeïx també en alguns partits polítics, estan exents
de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) mentres que les falles, Associacions Culturals sense
Ànim de Lucre, no poden acollir-se a esta exenció, tenint potestat per a subsanar este
agravi comparatiu el propi Ajuntament de Valéncia.
Des de Poble Democràtic considerem com a inacceptable esta situació, i apostem per
suprimir esta desigualtat, eliminant l'IBI d'aquells locals establits com a casals fallers, ya
siguen propietària la comissió fallera, o a els qui lloguen la seua propietat per a este comés,
siga de forma directa o via reintegre de lo abonat.
b.- Reconeiximent d'utilitat pública per a les falles
Un fet similar succeïx en la possibilitat d'accedir a exencions i beneficis fiscals a els que
poden accedir atres entitats de diversa índole pel seu reconeiximent d'utilitat pública.
Des de Poble Democràtic entenem que les comissions falleres no són únicament
Associacions Culturals sense Ànim de Lucre en ser el seu fi principal el mantindre viva una
cultura declarada com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Per això
reclamarem que totes les entitats falleres que s'ajusten als requisits establits puguen ser
reconegudes en la condició de “utilitat pública”. Un reconeiximent que els permetria gojar
de les exencions i beneficis fiscals que les lleis reconeixen a favor de les mateixes, aixina com
l'exenció de l'IBI de forma automàtica.
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c.- Obtenció de Beneficis Fiscals
Les Falles són el major event cultural de la ciutat de Valéncia. Generant més de 750 millons
d'euros d'impacte econòmic cada any segons l'últim informe datat fa ya més de dèu anys.
Un motor econòmic de primer nivell que ha segut ningunejat pels diferents governs
municipals, autonòmics i nacionals, a lo llarc de l'història. Sense anar més llunt, fa menys
d'un any, Les Corts Valencianes varen aprovar, per unanimitat, una nova llei denominada
del mecenage cultural, científic i deportiu no professional en la Comunitat Valenciana. Ni
una sola paraula destinada al colectiu faller, pero sí a les associacions declarades d'utilitat
pública.
Resulta paradòxic que tant el Partit Socialiste, com Compromís, el Partit Popular o
Ciutadans, hagen coincidit en alguna ocasió en reclamar a l'Estat, segons l'inquilí de la
Moncloa, que es mantinguen els beneficis fiscals per als patrocinadors de la Volvo Ocean
Race, en un impacte econòmic infinitament inferior al de les falles de la ciutat de Valéncia,
mentres encara estem esperant que facen una petició similar en la defensa de les falles.
Els fallers són els grans inversors d'un event de proporcions econòmiques clarament
constatades, l'inversió de les quals genera una riquea econòmica i laborar de primer orde.
Són per tant els propis fallers a nivell individual, per mig de les seues aportacions mensuals
a la seua comissió fallera, o qualsevol individu o empresa que vullga colaborar en el colectiu
faller, qui deu tindre els mateixos beneficis fiscals que se'ls apliquen a atres grans events.
Des de Poble Democràtic proponem un acort municipal de tots els partits polítics, exigint
a les nostres administracions, autonòmica i estatal, acabar d'una volta per totes en este
tracte discriminatori.
d.- Supressió o bonificació de l'IVA
Partint del reconeiximent de les comissions falleres com a entitats d'utilitat pública, s'obri
una porta fins a la data inexplorada pel colectiu faller, a on l'incentivament al mecenage i
l'exenció d'IVA es convertirien en una possibilitat real, tant per a la facturació des de les
comissions falleres, com de les factures que sobre estes recauen.
Unes possibilitats que caldria contemplar, per eixemple, referent a la falla. Un ben cultural
que es compra directament a l'autor, i es crema. No es revén, no s'especula en este al no
eixercir el faller d'intermediari d'una posterior venda.
Ademés tenim que recordar que per a l'Agència Tributària es contemplen diverses
exencions en l'IVA, entre elles les corresponents a servicis professionals, inclosos aquells la
contraprestació dels quals consistixca en drets d'autor, prestats per artistes plàstics,
escritors, colaboradors lliteraris i gràfics. ¿No són els artistes fallers artistes plàstics? ¿No
són les comissiones entitats en una primordial raó de ser que està declarada com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat?
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Des de Poble Democràtic advoquem per una exenció o bonificació de l'IVA para la falla, de
la mateixa manera que en la compra de material o espectàculs pirotècnics vinculats a la festa
fallera, com en les contractacions de les nostres Bandes de Música. Les administracions
implicades deuen replantejar la naturalea d'un tribut que recau sobre el consum i grava
injustament tant a fallers com als artistes vinculats a la festa fallera, Artistes Fallers,
Pirotècnics i Músics. Evidenciant el seu compromís.
6.- Nous reptes, nous métodos de finançació
Les Falles del sigle XXI no poden estar supeditades a la potestat municipal depenent del partit
que governe. Existix una necessitat real d'assentar unes bases sòlides que garantisen el present
i el futur de la festa. Un event que per molt festiu que siga supon el sustent de centenars de
famílies que no poden estar al caprig de la simpatia o antipatia del consistori valencià.
Des de Poble Democràtic defenem l'implantació d'una taxa turística percentual i equitativa.
Establint de forma justa uns percentages que comprenguen des de l'hostaleria al transport.
Hotels, apartaments, restaurants, bars, tramvies, trens, autobusos, totes i cada una de les
empreses que d'una forma o una atra es beneficien del treball anual dels fallers deuen aportar el
seu granit d'arena per a poder mantindre-la, per a poder millorar-la, per a poder perpetuar-la.
Des de Poble Democràtic entenem que estos beneficis deuen recaure tant en el propi consistori,
en la finalitat de paliar les despeses generades a les arques municipals com són els reforços de
seguritat, bombers, neteja, etc., com en les comissions falleres, responsables de la festa fallera
gràcies a la quota mensual de tots els fallers i falleres. Uns ingressos que deuran ser repercutits
en la pròpia festa, i prioritàriament en les raons que l'han fet mereixedora de la declaració com
a Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat.
Des de Poble Democràtic apostem per la necessitat de contar en uns patrocinis concordes a lo
que oferixen les falles, en la voluntat de sumar, mai de restar ingressos a les comissions.
Des de Poble Democràtic reclamem un compromís estable de les institucions valencianes per a
que en els seus respectius presuposts conten en la festa fallera com a motor econòmic de la
nostra ciutat i Comunitat.
Des de Poble Democràtic defenem les falles com a part indissoluble del nostre patrimoni cultural.
Una Denominació d'Orige pròpia que tenim que fer valdre com a senyes inequívoques de marca,
en l'objecte de revalorisar la seua image i evitar, d’acort en llei, l'utilisació sense control dels
térmens vinculats.
Des de Poble Democràtic estem convençuts de que hi ha possibilitat d'establir nous recursos
econòmics segons la difusió de la nostra cultura pròpia.
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7.- Municipalitat de la Ciutat de l'Artiste Faller
La Ciutat de l'Artiste Faller és sense dubte alguna un dels grans patrimonis culturals de la festa
fallera. Un polígon artesà únic en el territori nacional, i l'abandó del qual per part de les
institucions valencianes ha segut constant des de temps immemorial.
La Ciutat de l'Artiste Faller només ix a la palestra en época electoral, en fotografies, firmes i
declaració d'intencions en les que podríem omplir pàgines i pàgines de propostes incomplides.
El món encara es troba commogut en les imàgens de la catedral de Notre-Dome en flames. Més
de 1.000 millons d'euros s'han recaptat ya per a la seua reconstrucció.
Salvant les distàncies llògiques, la Ciutat de l'Artiste Faller és la catedral del món faller. Deixar
que se seguixca consumint, que els seus tallers siguen ocupats per empreses o entitats de
diversa índole no vinculades a la realisació de falles, és una ofensa mayúscula a un patrimoni
cultural d'incalculable valor.
En Poble Democràtic no som com ells. Ha aplegat el moment de posar fre a la demagògia política
i obligar a totes les administracions a treballar en la seua defensa, aünant els esforços necessaris
per a conseguir la partida econòmica que fora menester en la que perpetuar en el temps un icon
de la festa de semblant valia.
Des de Poble Democràtic advoquem per la municipalitat de tota la Ciutat de l'Artiste Faller i el seu
entorn, convertint-la en el parc temàtic de la festa més singular del món. A on la propietat d'unes
naus concordes al sigle XXI recaiga exclusivament en artistes fallers i en uns lloguers assumibles
per al seu ofici, part del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat que són les falles.
8.- Una sèu de JCF concorde a les necessitats
Junta Central Fallera no és una entitat més. És la sèu de la millor festa del món. Ho hem escoltat
en innumerables ocasions quan “als nostres” polítics els posen un micròfon prop. Ningú pot
negar l'esforç realisat en el seu moment per a l'adquisició i rehabilitació de l'actual sèu, pero la
realitat actual és molt diferent.
Les seues instalacions estan tan caduques com el seu organigrama festiu. És hora de deixar-se
de paraules i passar de l'orgull davant els micròfons, a la realitat.
Des de Poble Democràtic apostem per revitalisar també la Ciutat de l'Artiste Faller construint allí
la nova sèu per a Junta Central Fallera. Un complex faller les instalacions del qual siguen
concordes a l'envergadura actual i necessitats de la festa. A on un saló poli funcional puga acollir
des d'una Assamblea de Presidents al concurs de teatre amateur més important d'Espanya. Una
sèu a on estrenar un organigrama festiu per a gestionar una festa, una part indissoluble de la
cultura pròpia d'un poble.
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9.- Un patrimoni de Museu
Les Falles són festa, tradició, cultura. Un patrimoni llegat, que devem respectar, difondre,
perpetuar, i del que hem adquirit un compromís de salvaguarda davant l'UNESCO.
Des de Poble Democràtic apostem per un nou Museu Faller, que ocupe la totalitat de l'espai que
ocupa actualment sumant les dependències de Junta Central Fallera. Un Museu baix el control del
nou organigrama de JCF, dels beneficis del qual siguen també partícips els propis fallers,
responsables directes dels fondos que nutrixen el citat Museu, i que ho han convertit en un dels
més visitats de la ciutat.
Des de Poble Democràtic defenem la necessitat d'un nou Museu en la ciutat vinculat a
l'indumentària valenciana, i que en l'assessorament dels professionals del sector pugam mostrar
a veïns i foràneus el mestrage dels nostres antics i actuals velluters. Un Museu únic en el món a
semblança d'atres Museus del sector i de les festes a on podem admirar l'evolució dels nostres
trages propis, a on es concentren els trages de les Falleres Majors de Valéncia per a l'admiració
de tot el món. Un Museu que puga, a la seua volta, convertir-se en una nova font d'ingressos.
Des de Poble Democràtic creem fermament que la pirotècnia és part primordial de la festa fallera,
per això és inconcebible que a dia de hui la ciutat de Valéncia no conte en un Museu dedicat
exclusivament a la pirotècnia, al recort i el bon fer dels nostres Mestres Coeters. En un festival
concorde a la cultura de la pólvora pròpia. En un proyecte de divulgació pensat en el present i
futur de la pirotècnia.
Des de Poble Democràtic no concebem la festa fallera sense música. És la banda sonora de la
nostra festa i un patrimoni constantment ignorat per les nostres administracions. Valéncia,
capital de la música nacional, no pot permetre's el lux de menysprear als nostres versadors,
cantadors i cantadores, bandes o compositors, el reconeiximent internacional dels quals és
major fòra de les nostres fronteres que en la seua pròpia casa. La música té que tindre en Valéncia
el seu punt de trobada, la seua fonoteca festiva pròpia, el seu lloc d'estudi, coneiximent i difusió.
10.- Centre de Documentació de les Falles
No existix el futur si perdem o oblidem el nostre passat. El Centre de Documentació de les Falles
no pot ser un reducte aïllat, un desconegut, un lloc al balanceig dels interessos polítics.
Des de Poble Democràtic apostem per un CDF en personalitat pròpia, coordinat des de Junta
Central Fallera, i en colaboració en el servici de Biblioteques Municipals. A on la conservació del
patrimoni faller siga tan rigorosa com a efectiva. Un CDF a on la digitalisació i la divulgació pública
siga una constant diària. A on poder, des de les nostres cases, accedir a un catàlec històric de la
festa fallera que nos permeta conéixer-la, estudiar-la i divulgar-la.
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Des de Poble Democràtic assumim com un repte irrenunciable que des de la documentació i
l'estudi que nos aporte el CDF i en coordinació en professionals de la docència, establir a curt
determini un temari que puga aplegar a les nostres aules. Que permeta als nostres escolars
conéixer les falles de Regino Més; els pentagrames de Salvador Giner; els sainets de Josep Bea;
la poesia festiva d’Anfós Ramon, el mestrage en la pólvora de la família Caballer o les sedes de
Vicente Enguídanos, entre molts atres que han fet de la festa fallera lo que és l'actualitat.
10.- Centro de Documentación de las Fallas
No existe el futuro si perdemos u olvidamos nuestro pasado. El Centro de Documentación de las
Fallas no puede ser un reducto aislado, un desconocido, un lugar al vaivén de los intereses
políticos.
Desde Poble Democràtic apostamos por un CDF con personalidad propia, coordinado desde Junta
Central Fallera, y en colaboración con el servicio de Bibliotecas Municipales. Donde la conservación
del patrimonio fallero sea tan rigurosa como efectiva. Un CDF donde la digitalización y la
divulgación pública sea una constante diaria. Donde poder desde nuestras casas acceder a un
catálogo histórico de la fiesta fallera que nos permita conocerla, estudiarla y divulgarla.
Desde Poble Democràtic asumimos como un reto irrenunciable que desde la documentación y el
estudio que nos aporte el CDF y en coordinación con profesionales de la docencia, establecer a
corto plazo un temario que pueda llegar a nuestras aulas. Que permita a nuestros escolares
conocer las fallas de Regino Más; los pentagramas de Salvador Giner; los sainetes de Josep Bea;
la poesía festiva de Anfós Ramon, la maestría en la pólvora de la familia Caballer o las sedas de
Vicente Enguídanos, entre otros muchos que han hecho de la fiesta fallera lo que es la actualidad.

No som com ells, som como tu

POBLE Democràtic
EL VOT EN TRELLAT
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