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18:15 h. Berenar infantil patrocinat per Domino’s Pizza.

21:00 h. Gala Fallera.

22:00 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. Campionat de Punyet patrocinat pel faller Ángel 
Carrasco i Herraiz.

20:30 h. Presentació del llibret.

Activitats prioritàriament adultes

Activitats especificament infantils

Activitats especificament juvenils

dijous

14
febrer

Programa de festejos 2019

16:00 h. Solemne Exaltaciò de la nostra Fallera Major In-
fantil, Karla Andrea Pérez i De Toro, acompanyada de la 
seua Cort d’Honor i el seu President Infantil, Arturo Fer-
nandez i Blanco.

18:00 h. Solemne Exaltació de la nostra Fallera Major, Án-
gela Nieto i Faustino, acompanyada de la seua Cort d’Ho-
nor i del seu President Cesar Rivero i Muñoz.

22:00 h. Sopar d’aixellet al nostre casal i fi de festa.

dissabte

9
febrer

18:15 h. Campionat infantil de Domino patrocinat per la 
“Gayanita” Paula Escribano i Díaz.

22:00 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. Campionat de 31.

divendres

15
febrer

21:00 h. Sopar de Fallers d’Honor.

23:00 h. Fi de festa.

dissabte

16
febrer

21:00 h. Campionat de Birles patrocinat per la nostra Fa-
llera Major Ángela Nieto i Faustino.

dijous

21
febrer

divendres

22
febrer
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Programa de festejos 2019
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divendres

8
març

dimarts

12
març

18:15 h. Campionat infantil de Futbolí, patrocinat per els 
“Gayanitos” Lidia i Alex Femenia i Requena.

dilluns

11
març

18:15 h. Campionat infantil de Birles patrocinat per la 
“Gayanita” Lorena Soriano i Bañuls.

diumenge

10
març

14:00 h. Celebrarem el nostre esperat Concurs de Paelles 
patrocinat per Consum i premis patrocinats pels “Gayani-
tos” José Luis Serrano i Aparici i Irene Serrano i Aparici.

16:30 h. Campionat infantil de Parxis, patrocinat per la 
nostra Fallera Major Infantil Karla Andrea Pérez i De Toro.

16:30 Campionat de Diana per als juvenils patrocinat per 
Seguros Plus Ultra.

17:00 h. XXIX Campionat de Canut patrocinat pel faller 
Carlos Vizcaino i Godoy.

dissabte

9
març

10:00 h. Unflables i jocs per als nostres xiquets.

12:00 h. Campionat de Ping Pong per als juvenils patroci-
nat per l’Arca de Noé.

17:00 h. Pasacarrer infantil de disfrassos patrocinat per la 
nostra Fallera Major Infantil Karla Andrea Pérez i De Toro i 
el Presidente Infantil Arturo Fernández i Blanco.

I al finalitzar hi haurà un berenar per tots els xiquets de 
la comissió patrocinat pel Forn Marxalenes i la Carnissería 
Javier Merino.

22:00 h. Sopar al nostre casal.

00:00 h. Orquestra i Festa de Disfresses per als majors 
patrocinat per la nostra Fallera Major Ángela Nieto i 
Faustino.

18:15 h. Manualitat per a fer un regal al Dia del Pare.

22:00 h. Torrà i entrega de trofeus dels campionats de la 
falla i de les recompenses otorgades per J.C.F.

24:00 h. Rally Humorístic patrocinat per festejos.

dijous

7
març

18:15 h. Projecció de una magnífica pel.licula menjant ro-
ses de dacsa.

dimecres

6
març

18:15 h. Jocs populars infantils. 

diumenge

3
març

10:00 h. Arreplegà pel barri acompanyats per tabal i 
dolçaina.

14:00 h. Dinar per a tots els que hagen colaborat en 
l’Arreplegà patrocinat per les nostres Falleres Majors 
Karla Andrea Pérez i De Toro i Ángela Nieto i Faustino i 
els nostres Presidents Arturo Fernández i Blanco i César 
Rivero i Muñoz.

17:00 h. Jornada esportiva per als xiquets de la comissió 
amb la V edició de les Olimpiades Falleres, patrocinades 
per el “Poliesportiu Torrefiel”.

22:00 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. Campionat de Continental patrocinat per Sara 
Rivero i Simón.

dissabte

2
març

10:00 h. Arreplegà pels comerços de la nostra demarcació 
acompanyats per tabal i dolçaina.

14:00 h. Dinar homenatge a les dones.

18:00 h. Campionat de cartes “Fastidiate” patrocinat per 
“Los Corridos”.

divendres

1
març

17:30 h. Visita a l’Exposició del Ninot.

21:30 h. Sopar d’aixellet.

23:00 h. XXXIX Campionat de Truc del Sr. Godoy i Lacalle.

diumenge

24
febrer

16:30 h. Campionat de Parxís per als juvenils patrocinat 
per Julbe Sport.

14:00 h. Dinar a escot en el casal.

15:00 h. Concentració en el nostre casal per acudir a la 
Crida, on la Fallera Major de València donará el pregó que 
iniciarà les festes de les falles.

dissabte

23
febrer

21:30 h. Sopar d’aixellet.

22:30 h. Mostra de Playbacks.
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dissabte

16
març

divendres

15
març

diumenge

17
març

dimecres

13
març

dijous

14
març

dilluns

18
març

08:00 h. Despertà.

09:30 h. Esmorçar de germanor.

12:00 h. Pasacarrer per la nostra demarcació acompan-
yats per la nostra banda de música.

14:00 h. Mascletà.

14:30 h. Dinar de la nostra Fallera Major Ángela Nieto i 
Faustino.

18:00 h.  Fi de festa amb DJ i barra de mojitos.

18:30 h. Campionat de Petanca per als juvenils patrocinat 
per Low Cost Pizza.

22:00 h. Sopar al nostre casal.

00:00 h. Orquestra.

14:00 h. Mascletà.

14:30 h. Dinar a escot.

15:30 h. Campionat de Dominó per als juvenils patrocinat 
per Lecugraf.

20:00 h. Concentració al nostre casal per anar a l’Ofrena a 
la Mare de Deu dels Desamparats, acompanyats per la nos-
tra banda de música.

08:00 h. Despertà.

09:30 h. Esmorçar de germanor.

10:00 h. Concentració en el nostre casal per anar a arre-
plegar el premi de la falla gran, si així l'ha estimat el jurat, 
acompanyats per la nostra banda de musica.

12:30 h. Pasacarrer per la nostra demarcació acompan-
yats per la nostra banda de música.

08:00 h. Despertà.

09:30 h. Esmorçar de germanor.

12:00 h. Pasacarrer per la nostra demarcació acompan-
yats per la nostra banda de música.

14:00 h. Dinar a escot.

17:00 h. Concentració al nostre casal per anar a arreple-
gar el premi de la falla infantil, si aixi l’ha estimat el jurat, 
acompanyats per la banda de música Gayano Lluch.

18:00 h. Campionat de Futbolí per als juvenils patrocinat 
per Tervama.

22:00 h. Sopar al nostre casal.

00:00 h. Orquestra i varietes.

08:00 h. Els fallers del Premi Plantà, Pedal i Cadena 
eixiràn amb les seues bicicletes del nostre casal per a fer el 
recorregut a les comissions de la Secció Especial Infantil.

09:30 h. Despertà infantil.

10:30 h. Xocolatà per a tots els “Gayanitos” de la comissió 
patrocinada pel Forn Avenida del carrer Gayano Lluch.

Després se entregarà a la comissió infantil els trofeus dels 
campionats.

I al finalitzar tindrem un espectacle de animació per als 
“Gayanitos”.

14:00 h. Dinar a escot.

16:30 h. Concurs de Dibuix, patrocinat per nostre Presi-
dent Infantil Arturo Fernández i Blanco. 

17:30 h. Ens anirem a l'Exposició del Ninot a pel nostre ni-
not de la falla gran, acompanyant a la nostra Fallera Major 
Ángela Nieto i Faustino i al nostre President César Rivero i 
Muñoz.

22:00 h. Sopar de la Plantà. 

23:30 h. Entrega de les màximes recompenses otorgades 
per J.C.F.

00:00h. Plantà de la nostra falla gran a càrrec dels nos-
tres artistes amb l'ajuda de tota la comissió.

17:30 h. Anirem a l’Exposició del Ninot a arreplegar el 
nostre ninot infantil junt a la nostra Fallera Major Infantil 
Karla Andrea Pérez i De Toro i el nostre Presidente Infantil 
Arturo Fernández i Blanco.

18:00 h. Visita dels juvenils al carrer guanyador il.luminat 
i al tornar sopar patrocinat per Domino’s Pizza a la pizzería 
només per als asistents a la visita.

20:15 h. Sopar de la Plantà Infantil. Després s’entregarà 
a la comissió infantil les recompenses otorgades per Junta 
Central Fallera.

22:30 h. Sopar d'aixellet.

00:00 h. Plantà de la nostra espectacular falleta infantil 
que ha realitzat l'artista Sergio Amar.

18:15 h. Campionat infantil de Petanca, patrocinat per la 
“Gayanita” Mireia Torres i Orrios.
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dimarts

19
març

09:30 h. Esmorçar de germanor.

11:00 h. Concentració al nostre casal per anar a la Mis-
sa en honor a Sant Josep. Al finalitzar, pasacarrer per la 
nostra demarcació acompanyats per la nostra banda de 
música.

14:00 h. Última mascletà.

14:30 h. Dinar a escot.

18:00 h. Berenar per als xiquets de la comissió patrocinat 
per la nostra Fallera Major Infantil Karla Andrea Pérez i De 
Toro i per el President Infantil Arturo Fernández i Blanco.

22:00 h. Cremà de la falla infantil, amb desig de tornar a 
resurgir de les cendres amb una nova i gran falleta per a 
l’any 2020.

22:30 h. Sopar fi de falles.

00:00 h. Gran mascletà pirodigital que donarà pas a la 
Cremà de la falla gran.

01:00 h. Les nostres Falleres Majors, Ángela i Karla, i els 
nostres Presidents, César i Arturo, brindaràn amb tots no-
saltres per a donar finalitzades les falles del 2019 i donar la 
benvinguda a les falles del 2020.

Els horaris assenyalats en este programa de festes son 
orientaius, la comissio es reserva el dret de variar-los o in-
clus suspendre alguns dels actes.

Agraiments:

Óptica Facultades per Campionat 31

Kiosko Pepa per Campionat Truc

Tervama per Campionat Dominó


