PROGRAMA DE FESTEJOS
16 FEBRER, DISSABTE
22:00 Sopar de “sobaquillo” en el caseletete.
17 FEBRER, DIUMENGE
12:00 Assistirem a l’Exposició del Ninot instal·lada en l’esplanada exterior de “Nuevo
Centro”.
14:00 Dinar.
17:00 Campionats interns de truc i dòmino.

22 FEBRER, DIVENDRES
21.00 La nostra Fallera Major i el President assistiran a la GALA FALLERA.
22.00 Sopar de sobaquillo. Festa de L´aigua de Valençia.
23 FEBRER, DISSABTE
18:00 Exaltació de les Falleres Majors de la Federació de Falles Benicalap - Campanar en les
EE.PP San Josep. A més de l’exaltació també es durà a terme, la imposició del distintiu
d’argent al nostre estendard, amb motiu del 50 aniversari de la comissió.
22:00 Vi d’Honor oferit als nostres Fallers d’Honor. Al finalitzar, fi de festa.

24 FEBRER, DIUMENGE
06:30 La nostra Fallera Major i el President assistiran, amb els fallers acreditats, a la
DESPERTÀ del centre junt amb la resta de comissions de València.
10:00 L’equip de pilota valenciana infantil, jugará la final del Trofeu de la Fallera Major
Infantil de València al trinquet de “Pelayo”.
11:00 Igualment, l’equip de pilota major jugará la final del Trofeu de la Fallera Major de
València. Demanem la màxima presència dels fallers per a animar als nostres equips.
14:30 Dinar “a escot”.
18:00 Assistirem a la tradicional CRIDA. Al tornar XOCOLATADA patrocinada pel forn “LA
LLAR DEL PA”

25 FEBRER, DILLUNS
19:00 La nostra Fallera Major Infantil, Lucía i el President Infantil, Marcos, acompanyaran a
l’equip de pilota valenciana infantil a la GALA DE L´ESPORT INFANTIL.
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1 MARÇ, DIVENDRES
18.30 Entrega de trofeus aconseguits per la comissió infantil en els diferents campionats
celebrats per l’Agrupació al llarg de l’exercici.
21:00 GALA DE L´ESPORT en el Devesa Gardens. María i Manolo, com a màxims
representants de la comissió major, acompanyaran als nostres fallers que han participat en
els campionats organitzats per Junta Central Fallera per a arreplegar els nombrosos trofeus
guanyats.
22:00 Sopar de “sobaquillo”.

2 MARÇ, DISSABTE
17:00 Partit de futbol sala: casats contra fadrins.
20:00 Presentació oficial del Llibret Falles 2013, amb la presència del nostre poeta i amic
JOSE R. LLOPIS I DOMINGO.
22:00 Sopar oferit per la comissió masculina a la comissió femenina. Al finalitzar fi de festa.

3 MARÇ, DIUMENGE
11:00 Visita als nostres monuments, en els seus tallers. En el transcurs del matí, la delegació
de festejos proporcionarà entrepans ¡ begudes a preus populars. Campionats de Canut.
14:30 Dinar “a escot”.
17:00 Campionats de parchis.

4 MARÇ, DILLUNS
21:30 Sopar de “sobaquillo” i a continuació començarem a posar banderes per la
demarcació. Aprofitem per a recordar als fallers i veïns que adornen els balcons i les
finestres amb la nostra Senyera.

5 MARÇ, DIMARTS
21:30 Sopar de “sobaquillo” i continuarem posant banderes.

6 MARÇ, DIMECRES
21:30 Sopar de “sobaquillo” i continuarem posant banderes.

7 MARÇ, DIJOUS
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21:30 Sopar de “sobaquillo” i continuarem posant banderes.

8 MARÇ, DIVENDRES
18:00 Les nostres Falleres Majors i Presidents, assistiran a l’acte d’homenatge a les Falles de
les Forces Armades en la seua central.
18:30 Encesa de la il·luminació artística de la demarcació.
22:00 Sopar oferit per la comissió femenina a la comissió masculina. A continuació
presentació de les MUSES 2013.
9 MARÇ, DISSABTE
22:00 La nostra Fallera Major, MARÍA CASTRO I BALLESTER, oferirà un sopar a tota la seua
comissió. Fi de festa.

10 MARÇ, DIUMENGE
14:30 Dinar “a escot”.
18:00 CAVALCADA per la nostra demarcació amb la xaranga “l’Askampà” de Foios, amb
premis per a les millors comparses que així determine el jurat. Les bases s’exposaran en el
tauler d’anuncis del casal.

11 MARÇ, DILLUNS
19:00 Primera jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.

12 MARÇ, DIMARTS
19:00 Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.

13 MARÇ, DIMECRES
19:00 Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.

13 MARÇ, DIJOUS
19:00 Última jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.

14 MARÇ, DIJOUS
18:30 La comissió infantil anirà a pel seu ninot a l’Exposició del Ninot.
21:30 Sopar de la Planta Infantil oferit per la nostra Fallera Major Infantil LUCÍA GÓMEZ I
BALLESTER i el nostre President Infantil MARCOS FENANDO SÁEZ I PAJARÓN. Al finalitzar,
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s’entregaran les recompenses atorgades a la comissió infantil per la Junta Central Fallera.

15 MARÇ, DIVENDRES
08:00 PLANTÀ DE LA FALLA INFANTIL pels nostres artistes DANIEL PÉREZ i JOANA RODGLÀ.
La comissió infantil està convocada a rematar la gran falleta. A continuació DESPERTÀ i
ESMORÇAR per als “nanos”.
11:00 a 14:00 Parc Infantil per a tots els xiquets.
14:30 Dinar per a tota la comissió oferit per les nostres Falleres Majors MARÍA I LUCÍA y els
nostres presidents, Marcos y Manolo.
17:00 a 19:00 Continuarà el parc infantil.
19:00 La comissió major anirà a pel seu ninot.
20:00 Grandiosa GLOBOTÀ organitzada per la delegació d’infantils.
22:00 Sopar de la PLANTÀ. Al finalitzar, s’entregaran les recompenses atorgades per Junta
Central Fallera i trofeus de campionats interns.
00:00 Plantà de Falla pel nostre artista FRANCISCO AGULLEIRO I AGUILELLA. Preguem
màxima col·laboració per a ajudar a plantar el que dona sentit a nostra festa, la falla.

16 MARÇ, DISSABTE
12:00 Cercavila acompanyats per la Xaranga l’ASKAMPÀ de Foios. Visitarem els nostres
comerciants Fallers d’Honor.
14:00 Dinar per a tota la comissió.
16:00 Arreplegada del premi o premis de la Falla Infantil, si els tenim, acompanyats també
per la nostra Xaranga.
19:00 Pasacarrers “LOCO”.
21:30 Truita per a tota la comissió.
23:00 Primera nit de BALL AL CARRER amb l’orquestra “BRILLANTINA” i CARLOS LLUNA.

17 MARÇ, DIUMENGE
10:00 Arreplegada de premi o premis de la Falla, si els tenim.
12:00 Cercavila acompanyats per la Xaranga l’ASKAMPÀ de Foios.
14:00 MASCLETÁ y després dinar per a tota la comissió.
17:30 Guerra de confeti i xocolatada per a tota la falla.
19:00 Rallye humorístic.
21:30 Sopar per a tota la comissió.
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23:00 BALL AL CARRER amb l’orquestra “BRILLANTINA”

18 MARÇ, DILLUNS
12:00 Cercavila.
14:45 Concentració per a assistir a l’OFRENA de flors en honor a la nostra patrona Mare de
Déu dels Desamparats, acompanyats per la nostra xaranga l’ASKAMPÀ.
21:30 Sopar per a tota la comissió.
23:00 Última nit de ball al carrer amb l’orquestra “LA PROMETIDA”.

19 MARÇ, DIMARTS
08:00 Gran despertà, acompanyats per la nostra Xaranga l’ASKAMPÀ. Es prega màxima
assistència per a realitzar una grandiosa despertà.
09:00 Esmorzar a “escot” en la falla.
11:30 CERCAVILA. Arreplegarem en el seu domicili a les nostres Falleres Majors María i
Lucía.
12:00 Santa Missa en honor del nostre patró SANT JOSEP a la parròquia de Sant Roc. En
finalitzar la missa, CERCAVILA.
14:00 Extraordinària mascletà, a càrrec de la pirotècnia VICENTE CABALLER, S.A. En acabar,
es realitzarà l’emotiu acte d’exaltació dels nostres estendards i l’acomiadament de la nostra
Xaranga l’ASKAMPÀ de Foios.
15:00 Dinar per a tota la comissió.
17:30 Desfilada amb sorpreses per als nostres infantils.
18:30 Actuació de les “DOCTORAS CHIFLADAS”.
20:00 Correfocs, organitzat per la delegació de juvenils.
21:00 Sopar de la Cremà Infantil .
22:00 Cremà de la falla infantil.
00:00 Gran nit del foc a càrrec de la pirotècnia VICENTE CABALLER, S.A. A continuació i quan
els bombers disposen, CREMÀ DE LA FALLA, posant punt final a l’exercici faller 2012-2013. En
acabar brindarem pel nou exercici.

NOTA: QUALSEVOL CANVI ES COMUNICARÀ EN EL TAULER D’ANUNCIS, PER MEGAFONIA O A
LA PÀGINA WEB.
Recomanem a tots els veïns pròxims a la mascletà, obrin les finestres per evitar ruptures de
vidres.
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La falla Acàcies - Picaio agraeix la col·laboració als comerços, simpatitzants i fallers d’honor.
Així com agraeix també la paciència a tots els veïns que estan pròxims a les nostres zones
d’activitats. Gràcies a tots.
Qui desitge pertànyer a la comissió es podrà apuntar una vegada passen les Falles.

BONES FALLES A TOTS
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