
Vols fer falla amb 

nosaltres? 

Dades personals 
 

Cognoms: ______________________________  

______________________________________ 

Nom: _________________________________ 

NIF: _________________ 

Data de naixement: _____de _____de ________ 

Domicili: 
 

Carrer/plaça/av.: ________________________ 

___________núm.___ esc. ___ pis ___ pta ____ 

codi postal ____________ ciutat____________ 

Localitzadors: 
 

Telèfon: _______________________  

Mòbil: ________________________ 

E-mail: __________________________  

Nom i cognoms del pares (Menors edat) 

_________________________________________

_____________________________________ 

Dades Bancàries: 
 

Entitat: ________ Oficina _________ DC ____ 

C.C. __________________________________ 

Tipus de Faller 
□ Infantils ( Cal que signen el pares o tutors legals) 

□ Jovens (Cal que signen el pares o tutors legals) 

□ Majors 

□ Col·laborador 

      

       Signat__________________ 
 
Aquest formulari té com a objetiu, de conformitat amb alló disposat en l’article 37.e) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, recullir aquella informació 
necessària per la gestió de la l’associació falla del Patriarca 
 S’informa que es poden exercir els drets d’accés, oposició,rectificació i cancel·lació davant el secretari d’aquesta 
associació, C/ Altar de St Vicent 2, 46003 de la Ciutat de València, o al correu secretari@falla-patriarca.com. 

Fent falla des 1989. 

WWW:  http://www.falla-patriarca.com 

E-mail:  falla@falla-patriarca.com 

C/ Altar de Sant Vicent 2 

46003 Ciutat de València 

Associació Cultural 

 Falla Universitat Vella Plaça del Patriarca 

Full d’inscripció 

posterior 

falla@falla-patriarca.com  

Falla Universitat vella Plaça del Patriarca 



 Per què les falles no es fan per a 

quedar-se a casa ni per a mirar com es 

divertix la gent. Tu tens ara l’oportunitat de 

fer la festa i divertir-te a la teua  manera 

dins d’una comissió fallera . 

 A més, i això és el més important, 

perquè en esta comissió caben tots : els que 

mai han pensat de ser fallers, els que ho 

foren algun dia i els deixà d’atraure la festa i 

per supost els que porten les falles en la 

sang. Perquè som diferents i cabem 

tots. 

Quines obligacions tinc com a faller/a? 
 Hi han unes quotes anuals, l’obligació de 

vendre loteria per nadal  i de treballar (en la mesura 

de leves possibilitats) per la festa però divertint-te, 

com pots vore semblans a les de qualsevol 

associació. 

És molt car ser faller? 
 Molt més barat que el café diari que et 

fas al bar. Les quotes són baixes i les obligacions 

econòmiques són mínimes. Tan sols et demanem a 

canvi que treballes  divertint-te amb nosaltres. 

Quotes any 2011/12 
Majors >18 anys     15€  Mensuals 

Jovens 14-18    10€  Mensuals 

Infantils fill de faller   4€  Mensuals 

Infantils (> 3 anys)  8€  Mensuals  

Faller Col·laborador*  60€  Anuals 

 

* No pertany a la comissió, pero té accés preferent als actes 

durant la setmana fallera, llibret  i insignia de la falla i pot 

participar a l’ofrena.   

On està la falla? 
 La comissió fallera és molt fàcil de 

localitzar.  S’ubica al cor de la ciutat  de 

València, a la plaça del Patriarca, on està la 

Universitat Vella de València.  

 A més tenim una seu Social al carrer de 

l’Altar de sant Vicent, 2, on fem les nostres 

activitats al llarg de l’any 

I la loteria I altres obligacions? 
 Ja t’hem dit que hi ha poques 

obligacions i la loteria que cal vendre és tan 

sols la del sorteig de nadal. Així que no 

seran les obligacions econòmiques les 

que no et permeten apuntar-te a la 

nostra falla... que també potser la teua. 

Es fan altres activitats? 
 Al llarg de l’any es fan diverses 

activitats: excursions, tallers, festes i com no 

tot allò que a tu se t’ocórra i desitges fer. 

Tenim les nostres activitats i estem 

esperant les que tu desitges per a fer-

les també.  

Hi ha comissió infantil? 
 Tenim una colla destacada de 

xiquets i xiquetes que ens fan molta festa ia 

als quals els muntem activitats perquè 

disfruten no sols de les falles sinó 

també d’actes que fem al llarg de 

l’any.  

 
Per qué cal apuntar-se ? 


