
19 MARÇ, DIVENDRES – SANT JOSEP 
 

08:00 – Última Despertà amb la nostra “Xaranga l’Askampà” de Foios. 
12:00 – Cercavila; arreplegarem a les nostres Falleres Majors, Vanesa i María, per a acudir a les 13:30 a la    
              Santa Missa en honor a Sant Josep, a l’església de Sant Roc.  
14:30 – Extraordinària mascletà a càrrec de Vicente Caballer, S.A. Al finalitzar, es realitzarà l’emotiu acte  
              d’exaltació dels nostres estandards i banderins per a la nostra “Xaranga l’Askampà”.  
15:00 – Dinar “a escote” en el Casaletete. 
17:30 – Els infantils que varen participar en el concurs de Playback de l’Agrupació, ens oferiran novament la  
              seua actuació.  
18:00 – Animació per als infantils i xiquets del barri. Ens visitarà un mag i després farem jocs per a que el  
              cansament no puga amb nosaltres. 
19:30 – Els nostres infantils cremaran tota la pólvora que els quede recorreguent els carrers de la nostra  
              demarcació.  
21:00 – Tots els components de la Comissió Infantil, amb el seu entrepà, aniran al Casaletete per al Sopar de  
              la Cremà Infantil.  
22:00 – Ramillet de Focs Artificials i Cremà de la Falla Infantil 
23:00 – Tots els components de la Comissió Major, amb el seu entrepà, aniran al Casaletete per al Sopar de  
              la Cremà. 
00:00 – Gran Nit del Foc a càrrec de la pirotècnia Vicente Caballer, S.A. Al finalitzar, i quan els bombers  
              disposen, Cremà de la Falla Gran, posant punt final a l’exercici faller 2009 – 2010. En acabar,  
              brindarem per l’exercici que comença al Casaletete.  
 

NOTA: QUALSEVOL CANVI ÉS POSARÀ AL TAULER D´ANUNCIS I A LA PAGINA WEB. 
 

Recomanem als veïns propers a la mascletà que deixen les finestres obertes per a 
evitar el trencament dels vidres. 
La Falla Acacies i Picaio agraeix la col·laboració dels Fallers d’Honor i Comerços. 
Gràcies a tots per la paciència; sobre tot als veïns que més prop tenen la festa. 
Tota aquella persona que desitge ser faller, pot apuntar-se al Casal una volta 
passades 
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13 FEBRER, DISABTE 
  

22:00 – En el nostre casal tindrà lloc la Festa dels Enamorats. Però ja sabeu, enamorats o no, esteu tots  
              convidats a vindre i passar una bona nit amb tots nosaltres.  
 

14 FEBRE, DIUMENGE 
 

11:00 – Tots junts anirem a visitar l’Exposició del Ninot, situada a l’esplanada de Nuevo Centro.  
14:30 – Al tornar de l’Exposició, tindrem “dinar a escote” en el Casaletete.  
17:00 – Campionat intern de dominó 
 

19 FEBRER, DIVENDRES 
 

17:30 fins a les 20:30 – Membres del centre de transfusions de la Comunitat Valenciana es desplaçaran  
                fins al nostre casal per a que tots aquells que desitgen aportar el seu granet d’arena donant sang,  
               puguen fer-ho.  
19:00 – Berenar i Junta de Infantils en el Casaletete. Al finalitzar la Junta, es farà entrega dels premis  
               aconseguits pels infantils als campionats de l’Agrupació. La celebració d’aquest acte tindrà lloc en el  
              Casal.  
23:00 – Junta General 
 

20 FEBRER, DISABTE 
 

22:00 – Acte de Nomenament dels nostres Fallers d’Honor. Primer soparem tots junts al Casaletete. Després  
              ens traslladarem al Casal, on tindrà lloc l’Acte. A continuació, Fi de Festa.  
 

21 FEBRER, DIUMENGE 
 

11:00 – Després d’una nit de festa, anirem a fer la visita als nostres monuments. Eixirem des de el nostre  
              casal i anirem fins a Borbotó, on està guardada la Falla Infantil. Després, anirem  a Meliana, al taller  
              del nostre artista, on està la Falla gran. Allí, per a reposar forces, tindrem entrepans a preus  
              populars.  Al tornar, tindrem Campionat Intern de Canut. En finalitzar aquest campionat, “dinar a   
              escote” en el Casaletete.  
17:00 – Campionat intern de Truc i Parxís.  
 

26 FEBRER, DIVENDRES 
 

21:30 – La Fallera Major, Vanesa Montes i el President, Manuel Castellano, assistiran a la Gala Fallera en el  
              recinte firal de València.  
22:00 – Aquesta nit tindrà lloc el sopar que ofereixen els homes a totes les dones. Durant la nit, la delegació  
              de festejos farà el sorteig de diversos lots. Per a finalitzar, fi de festa a càrrec del nostre amic Carlos  
              Manuel.  
 

 
 

http://www.fallaacaciaspicayo.es/�


27 FEBRER, DISABTE 
 

22:00 – Exaltació de les Falleres Majors de la nostra Agrupació. María i Vanesa seran exaltades en Jesuïtes  
              junt a la resta de Falleres Majors de Benicalap i Campanar.  
 

28 FEBRER, DIUMENGE 
 

6:30 – Concentració al casal per a acudir a la Gran Despertà pels carrers del centre de València al costat de  
            la resta de falles de la ciutat. Al finalitzar en la Plaça de l’Ajuntament, hi haurà desdejuni faller per a  
            tots els assistents. Al voltant del migdia tindrà lloc l’Entrada de Bandes i mascletà a les dos de la  
           vesprada.  
14:30 – Dinar “a escote” en el Casaletete.  
18:00 – Tots a punt per a anar a les Torres de Serrans on, Maria Pilar Giménez, Fallera Major de València,  
              anunciarà l’arribada de les Falles amb la tradicional CRIDA. Al tornar, xocolatà patrocinada per el forn  
             “La Llar del Pà”.  
 

1 DE MARÇ, DILLUNS FINS AL 4 DE MARÇ, DIJOUS 
 

21:00 – Sopar d’entrepà al Casaletete. Començarem a posar banderes per la nostra demarcació. Ens  
               agradaria que els veïns col·laboraren amb l’engalanament de les seues finestres i balcons amb la  
              Senyera.  
 

4 MARÇ, DIJOUS 
 

18:00 – Les Falleres Majors i els Presidents assistiran a l’homenatge que la Policia Local fa a les Falleres  
              Majors de València i les seues Corts d’Honor, i que tindrà lloc al Parc Central de la Policia Local, en  
              l’avinguda del Cid.  
 

5 MARÇ, DIVENDRES 
 

21:00 – Gala de l’Esport al Devesa Gardens. Els nostres esportistes i els seus acompanyants, junt als nostres  
               representants, Vanesa Montes i Manuel Castellano, arreplegaran els trofeus aconseguits per la  
              participació als campionats esportius de JCF.  
 

6 MARÇ, DISABTE 
 

14:30 – Vanesa Montes i Martínez, nostra Fallera Major, té el gust de convidar a tota la seua Comissió a una  
              “Paella Gegant”.  
22:00 – Aquesta nit, les dones s’encarregaran de pagar el sopar per a tots els homes. Després tindrà lloc  
              l’Exaltació de les Muses de la falla i a continuació, “Festa de l’Aigua de València”.  
 

7 MARÇ, DIUMENGE 
 

11:00 – Partit de futbol entre les fadrines i les casades de la Comissió. 
12:00 – Partit de futbol entre els fadrins i els casats de la Comissió. 
14:00 – Dinar “a escote” en el Casaletete. 
18:00 – Concurs de disfresses organitzat per la Delegació d’Infantils. En aquesta ocasió, contarem amb   
               l’acompanyament de la Xaranga l’Askampà de Foios. Les bases del concurs es posaran al casal.   
 

10 MARÇ, DIMECRES 
 

19:00 – Cucanyes i jocs per als xiquets. 
 

11 MARÇ, DIJOUS 
 

18:00 – Les nostres Falleres Majors i els nostres Presidents acudiran a l’homenatge que les Forces Armades  
              ofereix a les Falleres Majors de València i a les seus Corts d’Honor.  
19:00 – Cucanyes i jocs per als xiquets. 
 

12 MARÇ, DIVENDRES 
 

19:00 – Cucanyes i jocs per als xiquets 
22:00 - Los Juveniles tendrán una noche dedicada para ellos. La cena será en el Casal. El resto de la  
              Comisión cenará en el Casaletete. 
 

 

13 MARÇ, DISABTE 
 

22:00 – Vanesa Montes, nostra Fallera Major, oferirà un sopar a la seua comissió. En finalitzar, Fi de Festa  
              amb l’actuació d’un duo musical, oferit també per la Fallera Major.  
 

14 MARÇ, DIUMENGE 
 

18:30 – La comissió infantil anirà a per el seu Ninot a l’Exposició 
21:30 – Sopar de la Plantà Infantil oferida per María Garrido i Guanter, nostra Fallera Major Infantil. Al  
               finalitzar, s’entregaran les recompenses otorgades per Junta Central Fallera i els mocadors als nous  
              membres de la Comissió Infantil.  
               Com a novetat, i a petició popular dels més menuts, aquesta nit tindrà lloc la “Festa del pijama”.  
 

15 MARÇ, DILLUNS 
 

08:00 – Plantà de la falla infantil, obra del nostre amic Raúl Sebastián. Seguidament, Despertà Infantil, per a  
              que els nostres xiquets comencen a agarra pràctica. En acabar, esmorzar per a tots els Infantils. Els  
              major que desitgen esmorzar també, es vendran entrepans a preus populars.  
11:00; 14:00 – Parc Infantil per a tots els infantils de la Falla i per als xiquets del barri.  
14:00 – Dinar “a escote” en el Casaletete.  
16:00 – Comença la Plantà de la falla gran.  
16:00; 18:00 – Continuarem amb el Parc Infantil per als xiquets. 
19:30 – La Comissió major anirà a per el Ninot de l’Exposició. 
22:00 – Sopar de la Plantà al Casaletete. Aquest sopar estarà patrocinat pel Mesón Castilla i el Califato. En  
              acabar, se farà entrega de les recompenses otorgades per Junta Central Fallera i els trofeus  
              aconseguits als campionats interns.  
00:00 – Plantà de la falla gran. Acabarem de rematar el nostre monument, obra també de Raúl Sebastián.  
 

16 MARÇ, DIMARTS 
 

11:00 – Acompanyats per la “Xaranga l’Askampà” de Foios, farem una cercavila pels carrers del barri i  
              visitant als nostres Fallers d’Honor.  
14:30 – La Fallera Major Infantil, María Garrido, convidarà a tots els xiquets de la falla a dinar. La resta de la  
              comissió, dinar “a escote” en el Casaletete.  
16:00 – Arreplegada del premi de la falla infantil, si en tenim clar. 
22:00 – Les nostres Falleres Majors, Vanesa y María, convidaran a sopar a tota la Falla.  
23:30 – Primera nit de música i ball al carrer amb la gran orquesta “Jácara”. 
 

17 MARÇ, DIMECRES 
 

08:00 – Despertà, amb la “Xaranga l’Askampà” de Foios.  
10:00 – Arreplegada del premi de la falla gran, si en tenim. 
14:30 – Dinar “a escote” en el Casaletete.  
19:30 – Concentració per a assistir a l’Ofrena de flors a la nostra Patrona, la Verge dels Desamparats;  
              acompanyats, com no, per la “Xaranga l’Askampà” de Foios.  
              Al tornar, tindrem discomòbil al casal a càrrec de CEVIMUSIC. 
 

18 MARÇ, DIJOUS 
 

8:00 – Despertà, amb la “Xaranga l’Askampà” de Foios. 
12:00 – Cercavila per la nostra demarcació i Concentració de Bandes amb les falles veïnes.  
14:00 – Mascletà a càrrec de Vicente Caballer, S.A. 
14:30 – Paelles per als infantils patrocinades per la Fallera Major Infantil, María Garrido. 
18:00 – Lliurarem la ja tradicional Guerra de Confeti, pels a menuts i per als “no tan menuts” que desitgen  
              participar.  
22:00 – Sopar d’entrepà 
23:30 – Última nit de música i ball al carrer amb la magnífica orquesta “Centauro”. 
00:00 – Felicitarem a tots els “Pepes i Pepas” i a vore si ens conviden a algo. 
 


