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INTRODUCCIÓ: 

ESPAIS COMUNICATIUS FALLERS EN TORRENT 

En l'actual  societat  de  la  informació  en la  qual  vivim no podem 
deixar de costat les eines comunicatives que ofereix Internet. La festivitat 
de  les  falles,  entesa  com  complex  sistemes  de  relacions  socials  i 
econòmiques,  no  queda  al  marge  i  també  es  nodreix  dels  fluxos 
comunicatius globalitzats que l'envolten.

Per este motiu, la informació ha de ser entesa com un instrument 
amb una doble vessant, sempre beneficiós per a l'interès d'una institució 
oficial  com és la Junta Local Fallera de Torrent: D'una banda, hem de 
tenir  en  compte  la  informació  interna  (aquella  destinada  a  satisfer  el 
consum d'informació del col·lectiu faller: comissions i fallers del carrer) i 
d'altra  banda,  donar  suport  la  informació  externa,  de  caràcter 
promocional (destinada a tots aquells curiosos i interessats en la nostra 
festa) 

Des  de  la  seua  creació,  La  Junta  Local  Fallera  de  Torrent  ha 
practicat una política comunicativa reactiva (basada en “el deixar fer”, pel 
qual  els  diferents  mitjans  de  comunicació  eren  els  quals  havien  de 
realitzar les gestions oportunes per a aconseguir informació), de manera 
que es generava un dèficit comunicatiu i, al seu torn, la imatge de l'ens 
quedava en mans dels mitjans. 

Amb l'arribada de les noves tecnologies, la transmissió de missatges 
s'ha democratitzat i ara qualsevol ciutadà pot publicar, editar i difondre 
informació.  En la  nostra  població bona compte d'això poden donar els 
nombrosos espais dedicats a política, informació local i festiva. 

En  aquest  sentit,  el  camp  d'estudi  que  ens  ocupa  llança  espais 
d'Internet dedicats a la informació fallera local: Delinqüent Faller, Falles 
de Torrent,  Somnifaller i periòdics locals (Nou Torrentí,  La Opinión de 
Torrent,  Bon dia Torrent,  etc.),  així  com els  diversos  Fòrums d'opinió 
fallers. També hem de destacar la labor de nombroses comissions de la 
nostra població que ja han posat en pràctica espais informatius, però de 
caràcter intern: blogs, sites, spaces, etc. 

No  fa  falta  seguir  amb l'estudi,  per  a  adonar-se  de  que  Torrent 
necessita un espai oficial, sorgit d'una Delegació de Difussió de la Festa 
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(Comunicació i Relacions Públiques) que tinga com funció la Informació i 
Promoció de la Festa. 

Per totes aquestes raons la Junta Local Fallera de Torrent necessita 
posar en pràctica l'engranatge comunicatiu que, en última instància, done 
com  resultat  una  informació  objectiva,  transparent,  accessible,  ràpida, 
veraç i basada en un esperit de servei cap a la població. 

1. Públic Objectiu
 

El destinatari del missatge es bifurca en dos perfils d'usuaris d'Internet: 

•  Públic Intern: Es tracta dels usuaris fallers. En aquest cas, membres 
d'alguna  comissió  de  la  nostra  localitat  o  d'unes  altres.  Este  grup  de 
població representarà,  aproximadament,  el  80-90% de les  visites de la 
web. Ja que és el més interessat a conèixer les qüestions referides a la 
Festa. 

•  Públic Extern: Usuaris que no presenten una relació directa amb la 
Festa de les falles de Torrent. En aquest cas s'ha de potenciar l'atractiu 
turístic  de  les  nostres  Falles,  així  com  el  calendari  festiu  i  programes 
d'actes, que facen de la pàgina una eina de difusió per a tot el món. 

2. Contingut 

El contingut de la pàgina ha de ser global, accessible i directe. De 
manera que, amb un llenguatge periodístic, es puga distribuir el missatge 
en qüestió de forma clara i concisa. Per a això farem ús de material escrit, 
històric, documents multimèdia (fotogràfics i audiovisuals). 

En  un  primer  moment,  podem  contar  amb  seccions  fixes  que 
serviran de columna vertebral de la Web. Amb estos pilars documentals se 
centrarà tot l'exercici faller, a través de la Història de les nostres falles, de 
les/els representants de l'exercici en curs, premis exercits anteriors, etc. A 
manera d'Història de la pròpia Junta Local Fallera de Torrent.
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A la part superior de la web. Menú Horitzontal:

1. PORTADA 

2. Comissions: Amb direcció , correu, web, mapa google maps, etc.

3. Secretaria: Tots els secretaris de les comissions podran descarregar-se 
en PDF els següents documents: 

o Actes Assemblees Generals 
o Bases concursos 
o Comunicats 
o Formularis 
o Premis 

4. Història: Breu Història de les falles a Torrent. Historial d'anys fallers: 
2007: Premis, 2006: Premis , 2005: Premis 

a. Falleres Majors de Torrent. FFMM i Corts: 

• Any vigent: Fotos de Fallera Major Infantil i Cort Infantil. 
Fotos de Fallera Major i Cort. 

• Altres anys:  Fotos de les Falleres Majors i Infantils i llistat de 
les seues corts. Per any.

b. Els executius: Llistat dels presidents executius de Junta Local 
Fallera.

c. Falles municipals: Fotografies dels 20 monuments municipals.
d. COMFET:  Comissió d’Estudis Fallers Torrentins
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5. Hemeroteca: Totes les noticies de la web. Per mesos i seccions. Mes de 
258 entrades.

6. Imatges: Galeria Multimèdia.

7. J.L.F. : Organigrama dels membres i càrrecs de Junta Local Fallera. 

8. Contacte

3. SERVEIS

Junta Local Fallera de Torrent obri una nova etapa al costat de la 
tradició i de la modernització de la nostra festa. En esta web oferim un 
servici  per  a  que  totes  les  comissions  pugan tindre  en  la  seua  mà els 
documents administratius necessaris per al desenvolupament de la seua 
activitat de forma àgil i senzilla.

Comissions:  
Encasellat amb l'escut de totes les comissions de falla i l'opció d'accedir a 
la  seua  site.  Les  quals  no  disposen,  se'ls  cedeix  espai  per  a  publicar 
informació  i  aspectes  relacionats  amb  la  seua  comissió.  

Agenda: 
Calendari  amb  els  actes  previstos  de  cada  setmana.  Visualització  del 
calendari i el seu contingut. 

Hemeroteca: 
Dossier de Premsa en el qual s'arreplegue tota la informació de periòdics 
locals i comarcals ( jpg o Pdf) sobre les Falles de Torrent. Aquesta secció 
es  pot  actualitzar  al  final  de  cada  mes.  

Reportatges:  
Anàlisis en profunditat de les falles de Torrent. Motivacions dels fallers, 
actualitat, Interès general, etc. Per exemple: Sobre tancament de casalets, 
Artistes fallers, Pirotècnics, Qüestions legals, Assemblees de Presidents, 
etc. 
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Enllaços:  Mitjans fallers: Publicacions i Webs falleres.

• D'informació. 

• D'altres juntes locals.

Multimèdia: 
• ÀLBUM: Falles. 
• FACEBOOK
• VIDEOS: Enllaços a vídeos d'entrevistes, actes, presentacions, etc. 
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