
Premis Amparo Belda Merino



Amparo Belda va formar part de la comissió de Plaça de Jesús part des de la seua 

fundació en 1973. Deu anys després va ocupar el càrrec de Fallera Major.

Amb el temps, i dins de la comissió, va desenrotllar diferents responsabilitats, 

arribant a la presidència en l’any 2006 i fins a 2012. En eixos anys era de les po-

ques dones que ostentaven dit càrrec a les falles de la ciutat.

Quan va abandonar-la, ocupà llocs destacats a la junta directiva —de la que ja 

formava part des de l’any 1986, en diferents càrrecs—, sempre aportant la seua 

capacitat de treball i amor per la Festa, i la seua capacitat d’aglutinar al seu vol-

tant l’esperit de conjunció que va importar a l’Agrupació de Falles del Mercat de 

Jesús, on va tindre un paper destacat en la unió creada entre les comissions que 

encara la formem.

A més Amparo va estar sempre al costat dels què hem segut els seus fallers, i 

una infinitat de vegades davant, tirant el carro, resolent situacions complicades, 

oferint sempre la seua mà, el seu somriure, i el seu talant conciliador. En altres 

ocasions també oferí la seua visió crítica, i més d’una vegada, el seu geni per dis-

cernir moments que ho requerien.

Però la seua empremta més significativa la va deixar quan, des de l’arribada a la 

presidència de Plaça de Jesús, Amparo va impulsar el canvi estètic i temàtic, tant 

en les falles que hem plantat, com en els llibrets que les completen, així com, a 

les accions solidàries i culturals que han caracteritzat el seu treball faller, i defi-

nit l’esperit i la manera d’entendre les Falles de la comissió, defenent eixe esperit 

allà on anava.

I per damunt de tot açò Amparo era la nostra amiga, la nostra germana en el 

foc, per a molts el nostre espill de com fer falla, i per sempre serà la jefa, i segur 

que allà on es trobe estarà organitzat saraos fallers, i a falla plantada dirà, en un 

somriure a la cara, «ja tenim altra».

Per això, i per honrar el seu treball faller, la seua manera de ser, i en tot, la seua 

memòria de la forma que mereix, l’ A. C. Falla Plaça de Jesús crea el Premi Am-

paro Belda Merino.

Este Premi vol ficar el valor el treball de dones, xiquetes, jóvens o majors, vincu-

lades a les falles o no, que desenrotllen la seua labor en qualsevol àmbit, i que la 

majoria de vegades no són reconegudes, per molt d’esforç, èxit o repercussió en 

la societat que tinguen les accions que porten a terme.



Bases

1. Les candidatures les podran presentar les interessades, els i les components 

de la A. C. Falla Plaça de Jesús —que no podran concórrer al Premi—, i qualsevol 

persona que coneixedora de qualsevol projecte portat avant, en la seua majoria, 

per dones.

2. Per a presentar-lo enviaran una breu explicació —no més de dos pàgines de 

text digital— del projecte que porten a terme, al correu info@fallaplazajesus.es

Al correu s’adjuntaran en un arxiu a banda els noms de la candidata o les candi-

dates, telèfon o correu electrònic de contacte, així com aquelles que, de forma 

breu, es considere oportú afegir.

Els fallers i falleres de l’A. C. Falla Plaça de Jesús podran presentar candidatu-

res de manera presencial comunicant-les als coordinadors del Premi, presentant 

també els dades personals de la candidata o les candidates, una breu explicació 

del projecte desenrotllat, així com la documentació complementaria què es pen-

se necessària.

3. Les candidatures es presentaran des de la seua publicació, el dia 15 de des-

embre de 2021, en les plataformes de la Comissió (web i perfils de RRSS), i en 

premsa, fins al dia 28 de febrer de 2022.

4. Les candidatures presentades seran escollides pels coordinadors del premi, 

per a la seua valoració per un jurat triat a l’efecte per l’A. C. Falla Plaça de Jesús. 

La composició del jurat es farà pública en l’entrega del Premi.

5. L’entrega del Premi es realitzarà en un acte organitzat per la Comissió, i sent 

anunciat en els canals nomenats al punt tres.

6. El Premi consistirà en diploma acreditatiu i a més tindrà una donació econò-

mica.

7. El Premi no podrà ser declarat desert.
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