PROGRAMA DE FESTEJOS FALLES 2015
6 FEBRER, DIVENDRES
18:30 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.
8 FEBRER, DIUMENGE
11:30 Concentració al casal per a assistir a l’Exposició del Ninot, instal·lada a
l’esplanada exterior de Nuevo Centro. Qui ho desitge pot acudir directament a
l’Exposició a les 12:00 hores.
14:30 Dinar a escot al casal.
17:00 Campionat intern de parxís i truc.
12 FEBRER, DIJOUS
21:00 Al centre esportiu Tutempo K7, front a Kinepolis, el nostre equip de pàdel
jugarà la final del Trofeu Fallera Major de València front a la falla Sant Ignaci de
Loiola.
13 FEBRER, DIVENDRES
22:00 Sopar oferit per la comissió femenina a la comissió masculina. A continuació es
farà la presentació de les nostres Muses de 2015.
14 FEBRER, DISSABTE
22:00 Sopar al casal per als nostres juvenils. Després tindran la seua festa de
disfresses.
15 FEBRER, DIUMENGE
11:30 Concentració en la Mufla (avinguda Ecuador) per a agafar l’autobús que ens
portarà a visitar el taller dels nostres monuments fallers. La falla oferirà paelles per a
dinar al propi taller d’Antonio Rubiño.
17:00 Ja al casal, donarà començament el campionat intern de canut.
20 FEBRER, DIVENDRES
21:30 La nostra Fallera Major i el nostre President assistiran a la Gala Fallera al
recinte de la Fira de Mostres.
22:00 Sopar al casal
23:30 Karaoke i festa de l’Aigua de València.
21 FEBRER, DISSABTE
16:00 Partit de solters contra casats a Marxalenes.
22:00 Sopar oferit per la comissió masculina a la comissió femenina. A continuació es
presentaran els nostres Místers de 2015.
22 FEBRER, DIUMENGE
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06:30 Les nostres Falleres Majors i Presidents, assistiran amb els fallers acreditats a la
despertà del centre, junt amb la resta de comissions de València.
14:30 Dinar a escot al casal.
18:00 Assistirem a la tradicional Crida. Al tornar tindrem xocolatà.
27 FEBRER, DIVENDRES
21:00 Gala de l’esport. Es farà a la Ferradura. La nostra Fallera Major i el nostre
President acompanyaran als nostres fallers que han participat als campionats
organitzats per Junta Central Fallera, per tal d’arreplegar els trofeus aconseguits.
22:00 Sopar de sobaquillo al casal.
23:00 Junta general.
28 FEBRER, DISSABTE
18:00 Exaltació de les Falleres Majors de la Federació Benicalap Campanar a les EE.
PP de Sant Josep.
21:30 Acte de nomenament dels Fallers d’Honor a la falla. Tindrà lloc un sopar als
nostres Fallers d’Honor i després de l’acte oficial tindrem fi de festa.
1 MARÇ, DIUMENGE
10:30 Esmorzars a preus populars.
11:30 Excursió per a veure la primera mascletà de Falles de 2015.
14:30 Dinar a escot a preus populars.
17:00 Rally humorístic. Les bases i la llista per a apuntar-se estaran al casal faller.
2 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 del barri que enlluernen els
balcons i les finestres amb la nostra senyera.
3 MARÇ, DIMARTS
21:30 Sopar de sobaquillo i continuarem posant banderes.
4 MARÇ, DIMECRES
21:30 Sopar de sobaquillo i continuarem posant banderes.
5 MARÇ, DIJOUS
21:30 Sopar de sobaquillo i continuarem posant banderes.
6 MARÇ, DIVENDRES
22:30 Espectacular festa amb l’actuació dels Dj Jose Coll, Víctor Pérez i Vicente Ferrer,
al restaurant El Jarro de Paterna. La venta d’entrades es realitzarà a través de
www.atrapalo.com i tots els dies al casal. Hi haurà autobús per a anar i tornar.
L’eixida serà a les 21:30 a Hipercor. La tornada en acabar la festa.
7 MARÇ, DISSABTE
22:00 Sopar oferit per la Fallera Major, Mari Carmen Benlloch i Almenar, a la seua
comissió.
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23:30 Gran orquestra ‘La Prometida’.
8 MARÇ, DIUMENGE
14:30 Dinar a escot a preus populars.
17:30 Cavalcada per la nostra demarcació amb la xaranga L’Askampà de Foios. Hi
haurà premis a les millors comparses segons ho determine el jurat. En acabar la
cavalcada es farà entrega dels premis. Les bases s’exposaran al tauler d’anuncis del
casal.
9 MARÇ, DILLUNS
19:00 Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.
10 MARÇ, DIMARTS
19:00 Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.
11 MARÇ, DIMECRES
19:00 Jornada de cucanyes i jocs per als xiquets.
12 MARÇ, DIJOUS
18:00 Berenar i entrega dels trofeus dels campionats infantils.
22:00 Gran nit de monòleg. Serà el torn de l’actuació d’Óscar Tramoyeres.
13 MARÇ, DIVENDRES
20:00 Campionat de canut.
22:00 Sopar de sobaquillo al casal.
14 MARÇ, DISSABTE
18:30 La comissió infantil anirà a pel seu ninot a l’Exposició del Ninot, acompanyada
per la xaranga L’Askampà de Foios. Quan tornem al casal s’entregaran les
recompenses otorgades a la comissió infantil per Junta Central Fallera.
21:30 Sopar de la Plantà infantil oferit per la nostra Fallera Major Infantil, Lucia
Paredes i Martínez, i pel nostre President Infantil, Marcos Fernando Sáez i Pajarón. Al
finalitzar es farà sopar de sobaqillo per als majors.
23:30 Ball amb la gran orquestra Banda Sureña.
15 MARÇ, DIUMENGE
08:00 Plantà de la falla infantil pel nostre artista Antonio Rubiño. A continuació
despertà infantil. Després de la despertà agafarem forces amb una xocolatà.
11:00 fins 14:00 Parc infantil per a tots els xiquets i esmorzar per a la comissió
infantil.
14:30 Paelles per a tota la comissió oferides per Lucia, Marcos, Mari Carmen i Jose.
17:00 fins 19:00 Continuarà el parc infantil.
19:00 La comissió major anirà a pel seu ninot a l’Exposició. Anirem acompanyats per
la xaranga L’Askampà de Foios. En tornar al casal s’entregaran les recompenses
otorgades a la comissió per Junta Central Fallera i els trofeus dels campionats interns.
22:00 Sopar de la plantà.
23:30 Plantà de la falla pel nostre artista Antonio Rubiño.
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00:30 Anirem a veure les falles de Secció Especial i les llums del carrer Sueca en
autobús. Qui vullga participar haurà d’apuntar-se al casal i pagar els 8€
corresponents.
16 MARÇ, DILLUNS
11:00 Cercavila acompanyats per la xaranga L’Askampà de Foios. Visitarem als
nostres comerciants Fallers d’Honor.
14:00 Dinar a escot al casal.
16:00 Arreplegada de premi o premis de la falla infantil, si els tenim. Anirem
acompanyats per la xaranga L’Askampà de Foios.
19:00 Els xiquets de la nostra comissió tindran gofres per a berenar i en acabar, faran
la seua guerra de confeti.
22:00 Sopar de sobaquillo.
23:30 Ball amb la gran orquestra Centauro.
17 MARÇ, DIMARTS
10:00 Arreplegada de premi o premis de la falla gran, si els tenim. Anirem
acompanyats per la xaranga L’Askampà de Foios. Al tornar visitarem als nostres
amics de la residència situada en Peset Aleixandre.
14:30 Dinar a escot al casal.
18:00 Berenar de McDonald's per als nostres infantils.
19:00 Passacarrers de Disney acompanyats per una genial batucada.
20:30 Gran correfoc pels carrers de la nostra demarcació.
22:00 Sopar de sobaquillo
23:30 Ball amb la gran orquestra Melodías.
18 MARÇ, DIMECRES
11:00 Cercavila i concentració de bandes amb les falles veïnes en la falla Manuel
Meliá i Fuster – Carlos Cortina.
14:00 Mascletà a càrrec de la pirotècnia Maria Angustias Pérez.
14:30 – 18:30 el casal estarà tacant per a poder descansar i agafar forces per a
l’Ofrena.
18:30 Concentració per a anar a l’Ofrena i visitar a la nostra Geperudeta. Al tornar,
tots a canviar-se i a baixar a la falla. Tindrem una gran discomòbil i es faran paelles
per al ‘resopó’.
19 MARÇ, DIJOUS, DIA DE SANT JOSEP
11:00 Cercavila. Arreplegarem al seu domicili a les nostres Falleres Majors, Lucia i
Mari Carmen, per a assistir a la Santa Missa en honor a Sant Josep. Posteriorment,
cercavila. En acabar es realitzarà l’emotiu acte d’exaltació dels nostres estendards i
comiat de la nostra xaranga L’Askampà de Foios.
14:30 Extraordinària mascletà a càrrec de la pirotècnia Maria Angustias Pérez.
15:00 Dinar a escot al casal.
17:30 Berenar per als xiquets de la nostra comissió.
18:30 Animació infantil per als xiquets de la comissió i del barri.
21:00 Sopar de la Cremà infantil, per a la comissió infantil.
22:00 Ramillets de focs artificials i Cremà de la nostra falleta infantil.
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23:00 Sopar de sobaquillo de la Cremà.
00:00 Gran Nit del Foc a càrrec de la pirotècnica Maria Angustias Pérez. A
continuació, i quan els bombers disposen, Cremà de la falla, posant punt final a
l’exercici faller 2014-2015. En acabar brindarem pel nou exercici.
NOTA: Qualsevol canvi es comunicarà al tauler d’anuncis, per megafonia o a la
pàgina web.
Recomanem a tots els veïns pròxims a la mascletà que obriguen les finestres per a
evitar el trencament de vidres. La Falla Acàcies Picaio agraeix la col·laboració als
comerços, simpatitzants i Fallers d’Honor. Es vol agrair també la paciència de tots els
veïns que estan pròxims a les nostres zones d’activitats. Gràcies a tots.
Qui desitge pertànyer a la comissió podrà apuntar-se una vegada passen les Falles.
BONES FESTES A TOTS!
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