
 
PROGRAMA DE FESTEJOS 2023 

PROGRAMA FESTEJOS  

DISABTE 11 DE MARC  

20:00 hores- “Gala Fallers d´honor” on es farà entrega d´un record als nostres col·laboradors i 

anunciants. Després sopar (cal apuntar-se). 

23:00 hores DJ Víctor Gómez.    

 

DIUMENGE 12 DE MARC  

11:30 hores- Festival de PAELLES. On les cuineres i els cuiners de la falla ens meravellaran, amb 

eixes obres d’art culinàries. La falla posarà la llenya i l’arròs.  

 

DIMARTS 14 DE MARC  

17:30 hores- Anirem en bus a per el ninot infantil a la ciutat de les Arts i de les Ciències.  

20:00 h. - Sopar de la Planta Infantil oferit per els nostres representants Sofía i Abel.  

 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)  

 

DIMECRES 15 DE MARC  

De bon de matí Plantà fallita i esperen al jurat en un bon esmorçar. 

10:30 hores - Esmorçar  

11 :00 hores- “Got talent Junior” per als xiquets I xiquetes de la Comissió Infantil. I també 

tindren les actuacions de ELITE DANCE STUDIO.  

17 :00 hores- Toro mecànic per a xiquets I xiquetes. 

18 :00 hores- Berenar infantil “Perritos calientes” i cotufes.  

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 l’ Exposició 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. 

Després tot el mon a plantar la falla i a ballar en música d´ambient.   

 



 

 

DIJOUS 16 DE MARC  
Visita del Jurat de Junta Central Fallera per valorar el gran monument que plantem enguany 
(horari per confirmar).  

10:00 hores- “Zumba per a començar el dia amb molta energia.  

10.30 hores - Visita dels xiquets i xiquetes de la ONCE per a vorer i tocar la nostra falleta infantil.  

12:30 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 MASCLETA, a càrrec del prestigiós pirotècnic Ricardo Caballer, 

guardonat en moltes ocasions a certàmens nacionals així com a internacionals.  

17:00 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 amb Disfresses, i temàtica "Dibuixos animats" i 

McDonalds. 

22:00 hores – Sopar de la comissió major on la Fallera major, Nadia convida als bocates i als 

dolços.  

23:30 hores – Monòleg amb el gran Paco Enlaluna i després discomòvil amb el DJ Pau Abril.  

 

DIVENDRES 17 DE MARC  

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.  

17:45 hores- Concentració al casal de tota la comissió, per assistir a l’Ofrena de flors a la Mare 

de Déu deis Desemparats. (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.)  

22:00 hores – Sopar de “sobaquillo” de la comissió Major.  

23:30 hores - Discomòvil i Dj Victor Gómez 

 

DISSABTE 18 DE MARC  

10:00 Hores- Xocolata    

12:30 hores- CERCAVILA per tot el barri acompanyats per la SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA 

DE MACASTRE. 

14:00 hores - Tercera gran mascletà.  

18.00 hores - Gymkana fallera infantil  

18.00 hores – Taller de tatoos per als juvenils.  

20:00 hores - Sopar de la comissió infantil tollina amb olives o pernil dolç i formatge.  

22:00 hores – Sopar de la comissió Major “Chivitos per a tots” (cal apuntar-se a tots el sopars 

que fica la falla)  

23:30 hores – Orquestra Texas per a passar una última nit d’allò més bé.  



 

 

DIUMENGE 19 DE MARC 

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.  

16:30 fins 18.30 hores La comissió infantil tindrà una vesprada molt entretinguda amb una fira 

inflable i desprès berenar-sopar de Pizzas del nostre col·laborador Da Paolino.  

18:00 hores- “Rallye” humorístic per als juvenils organitzat per un equip d´animació. I orxata Costa 

per a tots.   

20:00 horas - Cremà infantil 

21:00 hores- Sopar major de picaeta.  

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. 

 

 

 

 


