
 

PROGRAMA DE FESTEJOS FALLAS 2014 
 
Diumenge, 9 de febrero 
Per el matí anirem a veure el nostres monuments fallers al taller dels artistes i per la 
vesprada concentració en el Casal per a realizar la tradicional visita a l’Exposició del 
Ninot. 
 
Divendres, 14 de febrer 
21:30 h. Sopar de cabasset. 
22:30 h. Junta General del mes de febrer. 
 
Dissabte, 15 de febrer 
21:30 h. Despedida de la nostra Fallera Major Infantil Alba Valero i Fernández i del 
nostre President Infantil Ramón Valls i Barba. 
 
Dissabte, 22 de febrer 
18:30 h. Solemne Exaltació de les Falleres Majors de la Federació de Falles 
Benicalap-Campanar en el Saló de les EEPP de Sant Josep (Jesuïtes). 
23:00 h. Celebrarem… per adelantat els Carnestoltes en el nostre casal. Esperem 
gran afluencia de disfressats. 
 
Diumenge, 23 de febrer 
17:30 h. Concentració en el casal per a asistir tots junts a les emblemàtiques Torres 
de Serrans a l’acte que dóna començament a les Falles, “La Crida” i cridar tots 
junts”…Ja estem en falles…”. 
 
Dissabte, 1 de març 
15:00 h. Concentració en el casal amb les nostres millors gales per a anar a 
arreplegar a les Falleres Majors Teresa Navarro i Horrillo i Patricia Ramírez i 
Domenech i acompanyar-les al Solemne acte de la seua Presentació junt amb els 
seus corts d’honor. Al finalitzar tornarem al casal on disfrutarem d’un bell ramell de 
focs artificials i recobrarem forces amb un xicotet refrigeri. 
 
Diumenge, 2 de març 
Celebració durant tot el dia d’una “Jornada de Confraternitat Fallera” 
10:00 h. Esmorzar per a tots els assistents. 
11:00 h. Començament dels distints campionats tant infantils com majors i juvenils. 
14:00 h. Dinar per a tota la comissió “Arròs amb fesols i naps”. Recordeu 
imprescindible apuntar-se amb anterioritat. Després seguirem amb els campionats. 
 
Dimecres, 5 de març 
21:30 h. Sopar de cabasset i col·locació de banderes per a guarnir el nostre barri. 
 
Dijous, 6 de març 
Al llarg del dia s’instalarà la carpa. 
21:30 h. Sopar de cabasset. 
 
Divendres, 7 de març 
21:30 h. Sopar de cabasset. 
22:30 h. Junta General del mes de març. Una vegada acabada la Junta tots junts 
condicionarem la carpa de taules, cadires, etc… 
 
Dissabte, 8 de març 
10:00 h. Arreplegà pel nostre barri visitant comerços i veïns. 



13:30 h. Dinar oferit a la Comissió Infantil per a celebrar el "hipotecón". Quan es puga 
dinarem en la carpa els majors per a tot el que vullga, per descomptat d'aixelleta. 
17:00 h. Cavalgada de Disfresses amb les nostres falles veïnes per totes les 
demarcacions. L'eixida serà en la falla veïna Periodista Gil Sumbiela. 
21:30 h. Sopar que ens oferix la nostra Fallera Major Patricia Ramírez i Domenech a 
tota la seua comissió. Una vegada finalitzada comptarem amb un FI DE FESTA. 
 
Diumenge, 9 de març 
10:00 h. Esmorzar. 
14:00 h. Dinar oferit per a la nostra comissió infantil oferida per la nostra Fallera Major 
Infantil Teresa Navarro i Horrillo i nostre President Infantil Aleix Bartual i González. 
Quan terminem nostres xiquets, dinarem els majors, açó sí de cabasset. 
 
Dilluns, 10 de març 
19:00 h. Jocs infantils. 
22:00 h. Sopar de cabasset. 
 
Dimarts, 11 de març 
19:00 h. Jocs infantils. 
22:00 h. Sopar de cabasset. 
 
Dimecres, 12 de març 
19:00 h. Jocs infantils. 
22:00 h. Sopar de cabasset. 
 
Dijous, 13 de març 
19:00 h. Jocs infantils. 
22:00 h. Sopar de cabasset. 
 
Divendres, 14 de març 
17:00 h. Concentració en la Carpa per a anar a arreplegar el nostre Ninot Infantil de 
l’Exposició. 
20:00 h. Sopar de la Plantà Infantil i a continuación Teresa i Aleix faran lliurament de 
les Recompenses de Junta Central Fallera. A continuación haurà un fi de festa per als 
xiquets (actuació Telma i Luisa). 
22:00 h. O quan es puga soparem els majors, per descomptat d’aixelleta. 
24:00 h. Plantà de la falla infantil i col·locació de gespa i la resta d’ornaments. 
 
Dissabte, 15 de març 
8:30 h. Mini despertà. 
9:00 h. Xocolatà per a reprendre forces despres de la despertà oferida per les nostres 
delegades d'infantils. 
10:00 h. Esmorzar. 
10:00 h. Donaran començament els diferents Concursos de Dibuix i de Redacció per 
a la Comissió Infantil… si algún major li fa il·lusió també pot participar… però sense 
dret a premi Eh!! 
11:00 h. Darà començament una de les activitats que més els agrada als xicotets com 
és el parc infantil amb diferents activitats. 
14:00 h. Dinar per a la Comissió Infantil. Els majors dinarem quan acaben els xiquets 
o quan puguem. 
15:00 h. Entrega de medalles obtingudes durant l’exercici per part de la nostra Fallera 
Major Infantil Teresa Navarro i Horrillo i nostre President Infantil Aleix Bartual i 
González. 
17:00 / 19:00 h. Mini disco i grans sorpreses per als nostres xiquets. 



19:00 h. Concentració en la Carpa per a acompanyar Patricia i Carlos a arreplegar el 
ninot de l’Exposició per a poder acabar a la nit de plantar la falla.  
22:00 h. Sopar de la Plantà de la Comissió Major. Com ja és tradició Paco i el seu 
equip ens delectarà amb una magnifica “Torrà”. A continuación Patricia i Carlos faran 
lliurament de les Recompenses de Junta Central Fallera. Una vegada acabat l’acte 
acabarem de condicionar la gespa, terra i la resta d’ornaments per al nostre 
monument i tancarem la nit amb un FI DE FESTA. 
 
Diumenge, 16 de març 
8:30 h. Despertà. 
9:00 h. Xocolatà per a reposar forces oferida per la nostra Fallera Major Infantil 
Teresa i el nostre President Infantil Aleix. 
10:00 h. Esmorzar 
11:00 h. Cercaviles i visita als nostres Fallers d’Honor. 
14:00 h. Dinar de cabasset. 
16:00 h. Comptant que esperem obtindre premi en el monument infantil, concentració 
en la carpa per a asistir a la plaça de l’ajuntament a arreplegar el premi. Si no hi ha 
premi, hi haurà un berenar per a la nostra comissió infantil (xocolate i croisants). 
21:30 h. Sopar en Homenatge dels nostres Fallers d’Honor, patrocinadors i 
col·laboradors. A continuació FI DE FESTA. 
 
Dilluns, 17 de març 
8:30 h. Despertà. 
9:00 h. Xocolatà per a recuperar forces que ja van passant els dies, oferida per 
nostres màxims representants infantils. 
10:00 h. Esmorzar oferit per la nostra Delegació de Festejos. 
10:30 h. Concentració en la Carpa per a anar a arreplegar eixe premi de falla tan 
esperat i desitjat i si no hi ha justicia quedarem a les 11:00 h. un poc més tard per a 
continuar visitant al nostre barri i falles veïnes. 
13:30 h. Concentració en la Carpa per a arreplegar a les nostres Falleres Majors 
Teresa i Patricia i junt amb elles asistir a la tradicional i desitjada Ofrena de Flores a 
La Nostra Mare de Dèu dels Desamparados.  
22:00 h. “Tradicional nit de Paelles” oferides per Carrefour. Com és habitual haureu 
d’apuntar-vos en les llistes que es posaran per a concretar la quantitat de places i 
paelles a realitzar. Una vegada finalitzada comptarem ab un FI DE FESTA. 
 
Dimarts, 18 de març 
8:30 h. Despertà. 
9:00 h. Xocolatà que ens vindrà molt bé per a recuperar-nos ja de tres dies intensos 
de festa oferida per Teresa, Fallera Major Infantil, i Aleix, President Infantil. 
10:00 h. Els diamants (Carlos Saiz, Julio Serrano i Miguel Rabadán) ens oferiran per 
a esmozar ous, molts ous. 
11.00 h. Cercavila conjunta amb les nostres falles veïnes i concentració a la falla Av. 
Burjassot-Pare Carbonell, on tots junts ballarem, cantarem i prendrem un refresc. 
13:30 h. Globotà a càrrec de la nostra comissió infantil. 
14:30 h. Mascletà a càrrec de Pirotècnia Dragón. 
15:00 h. Dinar per a tota la comissió en la carpa. 
18:30 h. Berenar-sopar infantil oferit per la Fallera Major Infantil i el President Infantil, 
Teresa i Aleix. 
21:30 h. Sopar del "hipotecón" per a tota la Comissió major. Que millor manera de 
celebrar que hem acabat de pagar la hipoteca del casal amb un bon sopar. 
23:30 h. FI DE FESTA amb la gran orquestra “LA TRIBU”. 
 
Dimecres, 19 de març 
8:30 h. Despertà… i és l’última d’estes falles. Hem de tirar tot els que ens quede. 



9:00 h. Xocolatà oferit per Teresa i Aleix, aprofitar que s’acaba també el xocolate. 
10:00 h. Esmorzar oferit per els nostres cuïners habituals Manolo Yuste, Paco Faus i 
Toni Valls amb la col·laboració de Pepe Macián. 
12:00 h. Concentració en la Carpa per a arreplegar a les nostres Falleres Majors 
Patricia i Teresa i tots junts assistir a missa en Honor de Sant Josep a l’Església de 
Sant Roc. A l’acabar farem una xicoteta cercavila. 
14:30 h. Mascletà a càrrec de Pirotècnia Dragón. 
15:00 h. Dinar de Sant Josep per a tota la Comissió (apuntar-se en les llistes). 
17:00 / 19:00 h. Parc infantil i moltes sorpreses més per als nostres xiquets . 
20:00 h. Sopar de la Cremà Infantil. 
22:00 h. Cremà de la falla infantil. 
22:30 h. Sopar de cabasset i a continuación arreplegarem i deixarem buida la carpa. 
24:00 h. Nit de foc i cremà de la falla posant punt final a les falles de 2014 i donant les 
gràcies perque tot ha eixit sense cap contratemps. 
 
 
Esperem que este programa de festejos pensat amb tot l'afecte, puga dur-se a terme i 
ho disfrutem tots, ja podem anticipar que algun detall no eixirà com estava previst, 
però açò ho fem persones,  i cometem errors, superar-los passant-ho be és la fórmula 
adequada, hui ho fem nosaltres, demà ho pots fer tu. 
 
Mes o menys com en anys anteriors, tots en la mesura dels seues possibilitats 
físiques, despres del sopar el día 19 de març arreplegarem tot allò que s'ha instal·lat 
en la carpa i ho traslladarem al casal. 
 
Tras la cremá de les falles farem l'última Junta General de l'Exercici, amb la dimissió 
del nostre president Carlos, dels seus directius i la nova elecció de president per al 
pròxim exercici 2014-2015. 
 
Agrair la capacitat de disfrutar d'estes festes, reconéixer l'esforç de tots pel treball fet i 
ja hi haurà temps de valorar-ho, tanquem este exercici amb la mateixa il·lusió que 
quan ho comencem i de nou Gràcies a tots, Falleres i Fallers, Infantils, Col·laboradors, 
Fallers D'Honor, Junta Directiva, Presidents i especialment a vosaltres Falleres Majors 
Teresa i Patricia que enguany ho guardeu en el vostre cor. 
 
Tots els horaris i festejos poden ser modificats, preguem estar atents al tauler 
d'anuncis o consultar puntualment amb la Delegació de Festejos. 
   
MOLT IMPORTANT: 
Per a assistir i disfrutar d'esmorzars i menjars o sopars programats, que no seguixen a 
escot, és imprescindible apuntar-se com a mínim dos dies abans a l'esdeveniment 
que corresponga. 
 
BONES FALLES 2014  
 


