PROGRAMA FESTEJOS 2022

DIUMENGE 27 FEBRER
14:00 hores-Dinar al casal.
17:00 hores- Eixida del Casal per a dirigir-nos a la Crida.
18:00 hores - Concentració a les escales de La Llotja. Els infantils qui vullguen anar hauran d'anar acompanyats deis
seus pares o mares. Els que no vagen acompanyats no podran anar-hi.
20:00 hores-Crida a les Torres dels Serrans.

DIJOUS 3 DE MARÇ
18.00 hores- GALA de l'Agrupació Infantil I GALA de l'Agrupació Major.

DIVENDRES 11 DE MARÇ
18:00 hores- Berenar infantil, on s' entregaran les insígnies de Junta Central Fallera i de la Falla.

DISSABTE 12 DE MARÇ
20.30 Hores – Vi d´honor per als anunciants i comerços col·laboradors de la comissió.
23.00 Hores- Actuació tribut al grup “Hombres G”.

DIUMENGE 13 DE MARÇ
11 :30 hores- Festival de PAELLES. On les cuineres i els cuiners de la falla ens meravellaran, amb eixes obres d'art
culinàries.

DILLUNS 14 DE MARÇ
17:30 hores- Anirem a per el ninot infantil a la ciutat de les Arts i de les Ciències. El que vullga anar a esperar a la
Barraca en front de I' hospital La Fe, tindrà que estar a les 18.30 h i anirem caminant al casal amb el ninot.
20:00 hores - Sopar de la Planta Infantil.
Cap a les 23.30 h i al acabar el sopar infantil i plantar la falla, hi haurà un BUS per a anar a visitar les falles de
"ESPECIAL". Caldrà apuntar-se amb antelació. (soles per a comissió major)

DIMARTS 15 DE MARÇ
Plantà fallita i esperen al jurat en un bon desdejuni (horari pendent del pase del jurat)
10:00 hores - Xocolate amb bunyols per a tots.
11 :00 hores- Jocs Gegants pintacares i globoflexia per als xiquets I xiquetes de la Comissió Infantil.
12:00 hores els juvenils tindran una classe amb “botes de rebot” per fer exercici i passar-ho d´allò més bé.
18:00 hores - Concentració i eixida de la Comissió major per tal que qui vullga anar passejant pel Bulevard,
arrepleguen el ninot de la falla en 1' Exposic1ó del Ninot, al Museu de les Ciències.
22:00 hores- SOPAR DE LA PLANTÀ (no cal baixar sopar) per a tots els components de la Comissió Major. Entrega
insígnies Junta Central Fallera i de la Falla i polseres per a utilitzar en al barra.
Després Discomòbil.

DIMECRES 16 DE MARÇ
Visita del Jurat de Junta Central Fallera per valorar el gran monument que plantem enguany (horari per confirmar).
12:00 hores-Concentració a la porta de la Falla per a realitzar la primera CERCAVILA per tot el barri acompanyats
per la SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE MACASTRE.
14:00 hores - Primera gran MASCLET A, a càrrec del prestigiós pirotècnic Ricardo Caballer, guardonat en moltes
ocasions a certàmens nacionals així com a internacionals.
16:30 hores -En cas d'haver segut afortunats amb algun premi pera la Falla Infantil, concentració al casal de tota la
comissió infantil per tal d'arreplegar-lo a la Plaça de l'Ajuntament.
20:00 hores - Sopar de la comissió infantil a càrrec del President, Mario i la nostra Fallera Major infantil, Paula que
volen convidar-nos a passar una nit mot divertida.
22:00 hores - Sopar de la comissió major a càrrec de la fallera major Aitana que convidarà a picoteo rico rico i
postres.
23:30 hores -Tindrà lloc una DISCOMOVIL Piràmide en Festa Disfresses temàtic de Personatges còmics o dibuixos
animats.

DIJOUS 17 DE MARÇ
10:00 hores - Si hem segut guanyadors en els premis de Falla, anirem arreplegar-lo amb alegria i emoció tota la
comissió major.
13:00 hores - Cercavila pel barri on els infantils esperaran al casal.
14:00 hores - Segona gran mascletà
17:30 h- Taller de motxilles i més sorpreses. Màquina de fer roses tota la vesprada.
17:30 h- Concurs “Furor” per a Juvenils.
17:30 h- DJ ROCA i “vesprada de mojitos amb i sense alcohol”
20:00 hores - Sopar de la comissió Infantil.
22:00 hores - Sopar de la comissió Major.
23:30 hores - Gran Orquestra “Big Band”.

DIVENDRES 18 DE MARÇ
14:00 hores - Tercera gran mascletà, a càrrec del nostre pirotècnic.
19 :30 hores- Concentració al casal de tota la comissió, per assistir a l'Ofrena de flors a la Mare de Déu deis
Desamparats. (Caldrà apuntar-se per a tindre lloc als autobusos com les falles de Setembre. El ram de flors es farà
entrega el mateix dia abans de la mascletà i cadascú el portarà a l’autobús de l´ofrena. Els infantils menors de 9
anys que els seus pares/mares no siguen fallers podran anar acompanyats per una persona adulta.)
Al arribar de l´ofrena, els majors tindrem una picaeta freda per a sopar.
A les 24:00 hores- DJ JOSE LUIS.

DISSABTE 19 DE MARÇ
11:30 hores- Concentració al casal de tota la comissió, per tal d'assistir a la Missa en honor de Sant Josep, que es
celebrarà a les 12:00 hores en la Parròquia Nostra Senyora de Montserrat.
En acabar, farem l'última cercavila d'estes festes.
14:00 hores - Rematem amb una estrepitosa, fenomenal i magnífica mascletà.
18:00 hores fins les 19:30 hores- La comissió infantil tindrà una vesprada molt entretinguda amb disfrassos i Minidisco.
18:00 Berenar amb Orxata per gentilesa de l'empresa HORCHATA COSTA, així com fartons amb la col·laboració de
PAN DE CAFÉ.
18:00 hores- Rallye humorístic per als juvenils.
20:00 horas - Cremà infantil
22:00 hores-Cremà Major i espectacular mascletà nocturna.

A partir del 20 de Març comença un nou exercici faller i hem de tindre amb compte, que tant el casal com la resta
de les instal·lacions, hauran de quedar en condicions per a la qual cosa, esperem la màxima col·laboració de tota la
comissió.

AVIS
Es demana per favor no aparcar els vehicles en llocs prèviament senyalitzats, ja que hem de facilitar l'accés als
vehicles d’emergències en cas de necessitat, per el que, si es dona el cas, s'avisarà a la grua
Es prega no utilitzar el material pirotècnic fora deis horaris normals ni en les zones no destinades a l'efecte, evitant
així molestar als veïns i vianants.
Recordem que els materials pirotècnics no utilitzats amb prudència poden provocar accidents. Evita'ls!!
Els horaris dels actes programats en el llibret poden patir variació per motius aliens a la comissió, perla qual cosa
preguem vos informeu en el tauler d'anuncis o la pissarra.
Agraïm la vostra col·laboració.

