
PROGRAMA DE FESTEJOS FALLES 2019 
  
La comissió de la Falla Azcàrraga i Ferran el Catòlic un any mes dona a conéixer a tots els 
membres de la Falla, veïns i amics, el PROGRAMA DE FESTEJOS. 
  
DISSABTE 9 DE FEBRER 
 
A les 21.00h. Sopar i presentació dels equips deportius de la Falla Azcàrraga. 
  
DIVENDRES, 15 DE FEBRER 
 
A les 20.00h. Presentació del Llibre del 75 aniversari, a continuació s'oferirà un vi d'honor. 
  
DISSABTE 16 DE FEBRER 
 
A les 11:00 h. Tots junts a l'exposició del Ninot situada en la Ciutat de les Arts i les Ciències. 
 
A les 21:30h. Sopar homenage als veterans de la Falla, En acabant ball i fi de festa per a tots. 
 
DISSABTE 23 DE FEBRER 
 
A les 21.30h. Sopar i Gala de Fallers d'honor en el nostre Casal Les Flames On gojarem de 
gastronomia típica valenciana i posteriorment de l'acte de presentació dels fallers d'honor 
amenisarem la nit en bona musica per a que se senten com en la seua Casa.  
 
DUMENGE 24 DE FEBRER 
 
A les 11.00h. Replegà pels carrers de la nostra demarcació i parada obligatòria en semàfor de 
la Gran Via on els nostres infantils gogen la mar repartint banderetes i taronges. Despuix Paella 
per a tots els colaboradors per a contar les anècdotes del matí. 
 
A les 18.00h. Concentració per a acodir a la “CRIDA” ara si que si comencen les Falles 2019, 
Maria, Sofi, Nachete i Arturo preparar-vos per a volar ben alt. 
 
DIVENDRES 1 DE MARÇ  -  DIJOUS 14 DE MARÇ 
 
SEMANA PRE-FALLES 
 
A les 21.30h. Sopar d'entrepà en el nostre Casal Les Flames. 
En acabar es jugaran els campeonats de Truc, Va dominar i Parchís. Comencen les nits 
frenètiques de jocs i piques sans entre tots. 
 
DISSABTE 2 DE MARÇ 
 
Als 21.30h. Festa per tot lo alt en el nostre Casal denominada “Calfant motors” Festejos es 
posa les piles per a anar preparant la semana Fallera, en primer lloc quint i tapa, musica en 
directe a càrrec de “Insomnia Music Band” grup de versions Pop i per a no parar de ballar 
acabarem en un "Play list" musical en molta marcha. 
 
DUMENGE 3 DE MARÇ 
 
A les 17:30 h. Berena intercanvi de regals Infantils, La nostra Fallera Major Infantil Sofia Cózar 
Benlloch en tota la comissió Infantil. 



  
DIVENDRES 8 DE MARÇ 
 
A les 21h. Partit de Fútbol 7 Fadrins contra Casats en els camps de Jesuïtes, L'ultima fornà de 
jóvens li'l posarà molt difícil als sempre experimentats Casats. Després sopa d'entrepà en el 
Casal. En acabant del partit es prepararan uns entrepans en el Casal per a tots els participants. 
 
DISSABTE 9 DE MARÇ 
 
A les 9:00 h. Montage i preparació de la Carpa Les Flames farem una chicoteta recessió per a 
almorzar i agarrar forces per a una jornada de molt  treball. 
 
A les 18.00 h. Got Talent, els mes menuts de la nostra comissió sempre nos sorprenen fent 
actuacions espectaculars i enguany no va a ser menys. 
  
A les 21.30h. Estrena de la Carpa “Les Flames” l'equip de festejos nos van a preparar el “Quint-
Tapa” tradicional afegint "mini-burguers", entrepans i alguna sorpreseta en preus molt populars. 
 
A les 23:30h. Gran Concert de Roc en l'actuació de Juan Carlos “Sotos” en la colaboració 
especial de “Jaime Urrutia”. Espectacular estrena de la Semana Fallera en este parell de 
talents Roquers que segur gojarem a top. Per a finalisar la nit musical sessió "Remember" en 
els Djs residents Gloria Arnau i David Albert. Recorda invitar a tots els teus amics i coneguts a 
esta nit que farà història en nostra Falla. 
 
 
DUMENGE 10 DE MARÇ 
 
A les 14.30h. “Arròs en Fesols i Naps" Jornada gastronòmica esperada per tots, els nostres 
cuiners especialistes en este tipo d'events, cada any se superen fent gojar d'este plat 
extraordinari. 
 
SEMANA FALLERA 
 
DIMECRES 13 DE MARÇ 
  
A les 21.00h. Sopar d'entrepà per a agarrar forces per a anar a la “Rodà”. 
 
A les 22.30h. Nit en Bus per a vore les Falles d'especial, també conegut per tots com “Rodà”. 
  
DIJOUS 14 DE MARÇ 
  
INFANTILS 
 
A les 18:30 h. Concentració en el Casal per a arreplegar el Ninot Infantil. 
 
A les 19:30 h. Sopar de la plantà infantil, en finalisar entrega de les recompenses infantils de 
JCF. 
 
A les 21:00 h. *Plantá Infantil, tots a plantar la falleta a les ordenes dels nostres Artistes Vicent 
Torres i Enrique Gimenez. 
 
Als 21:30h.  Sopar d’entrepá 
  



DIVENDRES 15 DE MARÇ  
  
A les 10.00h. Estrena de l'almorzar popular organisat per la Germandat de l'entrepà. En el tauló 
d'anuncis es posaran els menús de cada dia i els llistats per a apuntar-se a estes delicioses 
jornades gastronòmiques. 
Als 11:00 h. Escola infantil “Pinta la teua Falla“ , ademés contarem en unflables per a totes les 
edats i sorpresa per als més majorets d'infantils que són molts.....un brau Bou mecànic, tot això 
oferit per Sofia i Nacho. Tots junts esperarem al jurat de la nostra falleta. 
 
Als 13.00h. Menjar Infantil (Macarrons en tonyina i tomata) 
 
Als 19.00h. Concetració en el Casal per a acodir a pel nostre Ninot. 
  
Als 22.00h. Sopar de la *Plantá en la nostra maravellosa Carpa “Els *Flames” 
¿en que nos sorprendrà el nostre amic Quito enguany? Siga lo que siga segur que soparem de 
10 en esta estrena oficial de les Falles. 
En finalisar tindrem les entregues de recompenses otorgades per *JCF, entrega dels premis de 
la semana *pre-falles i l'acte homenage a les falleres majors i presidents que complixen 75, 50 i 
25 anys que anaren *maximos representants de nostra Falla. 
 
A les 00.30h." En finalisar l'acte tots a la “PLANTA DE LA FALLA” junt en la Fallera major María 
Medrano Cosín.  
 
A les 01.30h. En acabar la Plantà tots a la Carpa a ballar. Enguany cal aprofitar que demà és 
Dissabte i que es note que estem en el 75 aniversari, tots a moure el cos al ritme del nostre “DJ 
QUILES” 
 
A les 04.00h. El nostre president nos invitará a un estupent resopó, per a tots els valents que 
acodixquen a estes hores de la matinada. 
   
DISSABTE 16 DE MARÇ 
  
A les 08.00h. Despertà per la nostra demarcació. En acabar, Chocolatà en el nostre Casal 
oferida per Sofía i Nacho. 
 
A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entrepà. Continua el festival gastronòmic, 
segur que hi ha alguna eixida de pista. ¡Ché que bó! 
 
A les 11:00 ¡Azcarragans en forma! Comencem en Taller de “zumba i kick Boxing” per a tots en 
les espectaculars monitors d'Altafit  i ho adrecem en un taller mixt lúdic que encantarà a la 
nostra comissió d'infantils oferit per Sofia i Nacho 
 
A les 12.30h. Concurs de Paelles en la demarcació de la “Gran Via” El  Jurat té un treball molt 
difícil perque els nostres mestres paeller@s cada volta són mes experimentats, hi haurà premis 
per als guanyadors. Recordem a tots els participants deixar la zona ben neta i rebujada dels 
utensilis utilisats.  
 
A les 13.00h. Menjar per als nostres infantils, hui Paelleta bona.  
 
A les 14.00h. Una nova edició de la Bicimascletà. 
 
A les 14:30h. Entrega del premi del concurs de paelles i a dinar tots. 
 



A les 16.00h. La nostra banda de música “Tokoto”, es transformarà en Charanga per a animar 
la sobretaula despuix de les paelles. De segur que animaran la vesprada i sobre*tot que no 
falte la mistela. 
 
A les 17.00h. Concentració del Infantils per a fer la Replegà de Premis a l’Ajuntament. Al 
finalisar, berenar infantil de sucs, batuts i congrets. 
 
A les 20.00h. Tardeig en zona Haima de la Carpa “Les Flames” si, si hebua oït be, Tardeig en 
Barra en Mojitos, Gin tònics de marca a preus populars en música “chill out” de fondo per a 
amenisar la vesprada i preparar-nos per a lo que vindrà de nit. 
  
A les 22.00h. Sopar d'entrepà en la nostra Carpa i el nostre Casal. 
 
A les 23:30h Concert Pop Roc a càrrec de “Los Roper” Este grup torna a repetir despuix de 
tocar en la Verbena de Sant Joan, varen agradar molt i per això repetixen. En acabar el concert 
i per a arrematar la velada “Dj Quiles” nos posarà lo últim d'actualitat Top vendes i les millors 
cançons que més sonen per a no parar de ballar.  
 
DUMENGE 17 DE MARÇ 
 
A les 18.00h. Despertà, en bombetes i masclets, per la nostra demarcació. 
En acabar, chocolatà en el nostre Casal, oferit per Sofía i Nacho 
  
A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entrepà. Els nostres chics seguixen 
aguantant com a campeons. Ya no saben que inventar-es, pero els almorzars tenen una pinta 
tremenda, la sofrasà mai falta. 
 
A les 11:00  Espectàcul de Màgia de mà del prestigiós mac “GARIBO” oferit per la nostra 
Fallera Major Infantil i el nostre President Infantil 
 
A les 11.00h. Concentració al nostre Casal per a anar a arreplegar els premis de la nostra Falla. 
Es prega màxima assistència per a poder dur tots els palets. 
 
A les 13:00h. Acte de descobriment de la Rajola commemorativa del 75 aniversari. 
 
A les 13:15 h – Dinar per als nostres infantils (Fideuà) 
 
A les 14.00h. 1ª Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Valenciana 
 
A les 14.30h. Aperitiu en la nostra Carpa, l'equip de Casal i els seus ajudants junt en els 
colaboradors d'eixe dia s'estrena. 
 
A les 21.00h. Concentració per a l'Ofrena a la Mare de Deu dels Desamparats 
 
A les 24.30h. Disc-Azcàrraga, esta nit nos puncharà “Dj Salva” una jove promesa en el món de 
la música, pero segur nos farà ballar en lo últim de lo últim i sense notar el cansanci de 
l'Ofrena. 
  
DILLUNS 18 DE MARÇ 
 
A les 08.00h. Segona Despertà de la semana fallera. , en finalisar chocolatà per a tots els 
assistents oferit per Sofia i Nacho. 
  



A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entrepà. A mes d'un el blusó no li'l pot ni 
abotonar, pero mare meua quins entrepans 
 
 A les 11:00 Magnífic Matinal de Circ on els fantàstics artistes nos ensenyaran i practicarem els 
secrets del seu ofici oferida pels nostres representants d'Infantils Nacho i Sofia 
 
 A les 13.00h. Dinar dels nostres infantils (espaguetis Bolonesa) 
 
A les 14.00h. Segona Mascletà a càrrec de la nostra pirotècnia , poquet a poquet van pujant els 
decibelis de les disparades en Azcàrraga. 
 
A les 14:30h. Aperitiu en la nostra Carpa Les Flames, els nostres mestres cuiners segur que no 
mos deixen indiferents entre tanta varietat. 
 
 A les 17.00h. Concentració en el Casal per a fer la Gran Cavalcata Infantil de disfrassos per 
tota la barriada, temática “El Circo”. 
 
A les 18:30 h Berena per als chiquets oferida pel nostre president Infantil Nacho Asensi Esteve i 
acompanyada d'una gran sorpresa que nos oferiran Sofí i Nachete. 
 
A les 22.00h. Sopar d’entrepà en la nostra Carpa i en el Casal. 
  
A les 24.00h. Nit de disfrassos temàtica “El gran Show las Vegas”. Acompanyats del nostre DJ 
*Quiles que ho donarà tot en esta ultima nit de festa. 
  
DIMARTS 19 DE MARÇ 
 
A les 08.00h. Ultima despertà de la Falla Azcàrraga, per la nostra demarcació. 
En acabar, chocolatà oferida per nostra Fallera Major Maria Medrano Cosín 
 
A les 10.00h. Almorzar de la Germandat de l'entrepà. Si podem, acabarem en les existències, i 
en els nostres esbeltes figures. 
 
A les 11.30h. Missa de Sant Josep, en l'Iglésia Sant Miquel i Sant Sebastià.  
 
A les 13.30h. Imposició de corbatins per part de les nostres Falleres Majors. 
 
A les 13.45h. Dinar Infantil (Arròs al forn). 
 
A les 14.30h. Última i grandiosa mascletà a càrrec de la nostra pirotècnia disparada  per nostra 
Fallera Major. 
 
A les 15.00h. Aperitiu en la Carpa Les Flames oferit per la nostra Fallera Major. 
 
A les 17:00h.  Esta ultima vesprada i com a colofó d'unes inoblidables falles , Sofia i Nacho 
inviten a “Els compis dels peques”  que nos visiten per a acompanyar als nostres infantils en 
jocs i balls 
 
A les 19.30h. Despedida dels falles del 2016 de part de la nostra Fallera Major Infantil Sofía i 
del nostre President Infantil Nacho i chiquetes de la Comissió Infantil. Al finalisar, berenar/Sopar 
de SANT JOSEP oferit per la nostra Fallera Major Infantil Sofia Cózar Benlloch. 
 
A les 21.00h. Castellet de focs i Cremà de la Falla Infantil. 



 
A les 22.00h. Últim sopar d’entrepà en la Carpa i en nostre Casal.  
 
A les 23.00 h. En acabar el sopar, i en la colaboració de tota la comissió és procedirà al 
desmontage de la Carpa. 
 
A les 00.00h. La nostra Fallera Major Maria Medrano Cosín, junt al nostre President Arturo 
Alepuz Vidal, donaran l'orde de que comence el castell de focs artificials i la CREMÀ DE LA 
FALLA. I encendran la traca que culminarà en la festa de les falles botant fòc a la falla. 
  
  
Al finalisar i una volta estiga tot arreplegat mos despedirem dels Falles 2019 en el Casal “Les 
Flames” i li donarem el nostre adeu a les falles del 75 aniversari. Des d'ací volem donar el 
nostre agraïment a Sofia, Nacho, Maria i Arturo, aixina com a les seues respectives famílies. 
  
 
DIJOUS, 4 D'ABRIL  
  
 A les 22.00h Junta General Extraordinària en acabant del sopar d'entrepà. En la qual és 
donarà a conéixer l'estat de contes, és farà llectura de la memòria 2018/2019 i és procedirà a 
l'elecció del President/a per a l'eixercici 2019/2020. 
 
 
 
Nota: Tant la delegació d'Infantils com la de Festejos, es reserven el dret de qualsevol canvi en 
la programació prevista. 
  
Moltes gràcies a tots. 
 
 


