
    PROGRAMA DE FESTEJOS FALLES 2013-2014 
 
7 FEBRER, DIVENDRES 
18:30h- Un any més, al casal i en col·laboració amb el centre de transfusió de sang de la 
Comunitat Valenciana, es realitzarà una donació de sang. Confiem que la gent fallera i del barri 
s'anime per esta bona causa.  
 
9 FEBRER, DIUMENGE 
11:30h- Quedarem en la falla i assistirem a l'Exposició del Ninot instal·lada en l'esplanada 
exterior de "Nuevo Centro". El que ho desitge a les 12’00h en la porta de l'Exposició. 
14:30h- Dinar a escot a preus populars. 
17:00h- Campionat intern de parxís. 
 
14 FEBRER, DIVENDRES 
22:00h- sopar en el casal per als juvenils i despres tindran festa de disfrasos. 
 
15 FEBRER, DISSABTE 
22:00h- Sopar oferit per la Comissió Femenina a la Comissió Masculina. A continuació 
presentació de les “Muses”.  
 
16 FEBRER, DIUMENGE 
09:30h- Visita als tallers dels nostres monuments fallers. En el transcurs del matí la delegació de 
festejos proporcionarà entrepans i beguda a preus populars i se farà el campionat de canut.  
14:30h- Dinar a escot a preus populars. 
17:00h- Campionat intern de dòmino. 
 
21 FEBRER, DIVENDRES 
21:30h- La nostra Fallera Major i President assistiran a la GALA FALLERA al recinte de la 
Fira de Mostres. 
22:00h- Al casal sopar de sobaquillo. A continuació “FESTA DE L'AIGUA DE VALÈNCIA” 
 
22 FEBRER, DISSABTE 
18:00h-Exaltació de la Falleres Majors de la Federació Benicalap-Campanar a les EE.PP. Sant 
Josep. 
21:30h- Acte de nomenament dels Fallers d’Honor a la falla. Tindrà lloc un sopar als nostres 
Fallers d’Honor i després de l’acte hi haurà un formidable fi de festa. 
 
23  FEBRER, DIUMENGE 
06:30h- Les nostres Falleres Majors i Presidents, assistiran amb els Fallers acreditats a la 
DESPERTÀ DEL CENTRE junt amb la resta de comissions de València. 
10:00h- L’equip de pilota valenciana infantil jugarà al trinquet de Pelayo la final del Trofeu de 
la copa de la Fallera Major Infantil de València o la final de la Copa Delegació. 
11:00h- Igualment, els nostres equips de pilota valenciana majors tenen la possibilitat de jugar 
la final del Trofeu Fallera Major de València si es classifiquen. Al tancament del programa 
encara estava jugant-se el el campionat.  
14:30h- Dinar “a escot” al casal. 
18:00h- Assistirem a la tradicional CRIDA. Al tornar XOCOLATÀ. 
 
24 FEBRER, DILLUNS 
19:00h- La nostra Fallera Major Infantil AINHOA i el President Infantil JORGE acompanyaran 
a l’equip de pilota valenciana infantil a la GALA DE L’ESPORT INFANTIL que es farà a ‘La 
Ferradura’. 
 



28 FEBRER, DIVENDRES 
21:00h- GALA DE L'ESPORT que es farà a la FERRADURA. La nostra Fallera Major i 
President acompanyaran als nostres fallers que han participat als campionats organitzats per 
Junta Central Fallera, per a arreplegar els nombrosos trofeus guanyats. 
22:00h-Sopar de sobaquillo al casal. 
23:00h- Junta General. 
 
1 MARÇ, DISSABTE 
8:30h- Els juvenils quedaran en la falla per anarsen D’esmorzar  en un parc proxim a valencia a 
pasar tot el dia.  
17:00h- Partit de Futbol  casats contra fadrins. 
22:00h-  Nit de la fallera major, sopar de sobaquillo i la fallera major MARI CARMEN 
MONTES BENLLOCH mos oferira el picoteo, els dolços i aigua de valencia .Fi de festa a 
carrec del nostre DJ “JOLUPA” 
 
2 MARÇ, DIUMENGE 
14:30h- Dinar a escot a preus populars. 
17:00h- Campionat intern de truc. 
 
3 MARÇ, DILLUNS. 
21:30h- Sopar de sobaquillo i a continuació començarem a posar banderes per la demarcació. 
Aprofitarem per a recordar als fallers i veïns que adornen els balcons i les finestres amb la 
nostra senyera. 
 
4 MARÇ, DIMARTS 
21:30h- Sopar de sobaquillo i continuarem posant banderes. 
 
5 MARÇ, DIMECRES 
21:30h-Sopar de sobaquilloi continuarem posant banderes. 
 
6 MARÇ, DIJOUS 
21:30h- Sopar de sobaquillo i continuarem posant banderes. 
 
 
7 MARC, DIVENDRES 
20:00h- Presentació oficial del Llibret de Falles 2014, amb la presència del nostre poeta i amic 
JOSE R. LLOPIS I DOMINGO 
22:00h- Sopar oferit per la Comissió Masculina a la Comissió Femenina. A continuació 
presentació dels nostres “MÍSTERS”.  
 
8 MARC, DISSABTE 
18:00h- CAVALCADA per la nostra demarcació amb la Xaranga “l'Askampà” de Foios, amb 
premis a les millors comparses que així determine el jurat. Les bases s'exposaran al tauler 
d'anuncis del casal. 
22:00h- Sopar de sobaquillo 
23:00h-  DISCOMÒBIL al carrer . La gent tindrà que anar disfressada ja que serà un ball de 
disfresses. Els participants de la cavalcada hauran d’anar amb  la  mateixa disfressa ja que es 
donaran els premis al començament de la discomòbil.  
 
9 MARÇ, DIUMENGE 
10:30h- Concentracio en la falla per anar a la falla Hernandez Lazaro aon mos invitaran a un 
esmorzar de Germanor a tota la comisio.   
14:30h- Dinar a escot a preus populars. 
17:00h- Rally humorístic. Les bases i la llista per a apuntar-se estaran al casal faller.  
 
10 MARÇ, DILLUNS 
19:00h-  Primera jornada de cucanyes i jocs per als xiquets. 



 
11 MARÇ, DIMARTS 
19:00h- Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets. 
 
12 MARÇ, DIMECRES 
19:00h- Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets. 
 
13 MARÇ, DIJOUS 
19:00h- Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets. 
 
14 MARÇ, DIVENDRES 
18:30h- La comissió infantil anirà a pel seu ninot a l'exposició del Ninot aconpanyada amb la 
Xaranga “l'Askampà” de Foios. Quan arribem del ninot s'entregaràn les recompenses otorgades 
a la comissió infantil per JCF. 
21:30h- Sopar de la Plantà Infantil oferit per la nostra Fallera Major Infantil AINHOA 
VILANOVA i SÁNCHEZ i pel nostre President Infantil JORGE VILANOVA I SÁNCHEZ. Al 
finalitzar, es farà sopar de ‘sobaquillo’ per als majors. 
00:000h- Festa de pijama per a tots els infantils de la comisio. 
01:00h- Anirem a veure les falles de especial i les llums del carrer Sueca en autobús. Qui vullga 
participar haurà d’apuntar-se. 
 
 
 
15 MARÇ, DISSABTE 
08:00h- PLANTÀ DE LA FALLA INFANTIL pel nostre artista ANTONIO RUBIÑO. A 
continuació DESPERTÀ infantil. Acaba la despertà tindrem xocolatà.  
11:00 a 14:00h- PARC INFANTIL per a tots els xiquets i esmorzar per a la comissió infantil.  
14:30h- PAELLES per a tota la comissió oferides per AINHOA, JORGE, JOSE i MARI 
CARMEN. 
17:00 a 19:00h- Continuará el parc Infantil. 
19:00h- La comissió major anirà a pel seu ninot major a l'exposició del Ninot, acompanyada per 
la Xaranga “l'Askampà” de Foios. 
22:00h- SOPAR DE LA PLANTÀ. Al finalitzar, s'entregaran les recompenses otorgades a la 
comissió per Junta Central Fallera i trofeus dels campionats interns. 
23:30h- PLANTÀ DE LA FALLA pel nostre artista FRANCISCO AGULLEIRO. 
00:00h- Ball amb la gran orquestra “LA PROMETIDA”. 
 
16 MARÇ, DIUMENGE 
11:00h- CERCAVILA acompanyats per la Xaranga “l'Askampà” de Foios. Visitarem els nostres 
comerciants FALLERS D'HONOR. 
14:00h- Dinar a escot al casal. 
16:00h- Arreplegada de premi o premis de la Falla Infantil, si els tenim acompanyats per la 
Xaranga “l'Askampà” de Foios.. 
19:00h- Gofres amb xoxolate per a tots els infantils i a continuació entrega de trofeus 
aconseguits per la comissió infantil als diferents campionats celebrats per la Federació al  llarg 
de l'exercici. 
22:00h- Sopar de sobaquillo. 
23:30h- Discomòbil. 
 
17 MARÇ, DILLUNS 
10:00h- Arreplegada de premi o premis de la Falla gran, si els tenim.,acompanyats per la 
Xaranga “l'Askampà” de Foios. 
13:30h- Concentració per a assistir a l'Ofrena de Flors en honor de la nostra patrona la Mare de 
Déu dels Desemparats, acompanyats per la nostra Xaranga l’Askampà de Foios.  
18:30h- Berenar per als infantils. Després hi haurà  pasacarrer amb els ninots Disney 
acompanyats per una batucada. 



22:00h- Sopar de sobaquillo. 
23:30h- Ball amb la gran orquestra “PRIMERA PLANA” 
 
18 MARÇ, DIMARTS 
11:30h- CERCAVILA i concentració de bandes amb les falles veïnes en la falla Avinguda 
Burjassot - Pare Carbonell.  
14:00h- MASCLETÀ a càrrec de la pirotècnia MARIA ANGUSTIAS PEREZ 
18:30h- Vindrà gent de MCDONALS i repatiran sucs, globos i pintaran les cares als xiquets que 
vullguen. 
19:30h- Gran guerra de confeti. 
20:30h- Concurs de paelles. La gent que vullga es pot apuntar al casal. Les bases del concurs 
també es penjaran al tabló del casal.  
23:30 Ball amb la gran orquestra “ LA MUNDIAL”. 
 
19 MARÇ, DIMECRES “SANT JOSEP” 
12:00h-CERCAVILA. Arreplegarem al seu domicili a les nostres Falleres Majors AINHOA i 
MARI CARMEN per a posteriorment assistir a la SANTA MISSA en honor del nostre patró 
SANT JOSEP. 
Posteriorment CERCAVILA. En acabant, es realitzarà l'emotiu acte d'exaltació dels nostres 
estendards i despedida de la nostra Xaranga l’Askampà de Foios. 
14:30h- EXTRAORDINÀRIA MASCLETÀ, a càrrec de la pirotècnia MARIA ANGUSTIAS 
PEREZ.. 
15:00h- Dinar a escot al casal.  
18:00h- Berenar per als xiquets de la nostra comissió.  
18:30h- Animació infantil dins del casal faller per als xiquets de la comissió.  
20:00h- Grandiosa GLOBOTÁ. 
21:00h- Sopar de la Cremà infantil per a la comissió infantil. 
22:00h- Ramillets de focs artificials i CREMÀ DE LA FALLA INFANTIL. 
23:00h- Sopar de sobaquillo de la Cremà. 
00:00h- GRAN NIT DE FOC a càrrec de la pirotècnia MARIA ANGUSTIAS PEREZ. A 
continuació, i quan els bombers disposen, CREMÀ DE LA FALLA, posant punt final a 
l'Exercici Faller 2013-2014. A l'acabar brindarem pel nou exercici. 
 
NOTA: QUALSEVOL CANVI ES COMUNICARÀ AL TAULER D'ANUNCIS, MEGAFONIA O 
PÀGINA WEB. 
Recomanem a tots el veïns pròxims a la mascletà que obriguen les finestres per a evitar trencament de 
vidres. 
 


