
PROGRAMA DE FESTEJOS FALLES 2017  

  
La comissió de la Falla Azcàrraga i Ferran el Catòlic un any mé s dona a 
conéixer a tots els membres de la mateixa, veïns i amics , el PROGRAMA 
DE FESTEJOS. 
  
DUMENGE, 26 DE FEBRER 

 
A les 18.00h. Tots a la Crida. Acompanyarem a Carla, Tomás , Adriana y 
Alberto fins a les Torres de Serrans. Enguany farem volar fins e l cel al 
nostre president, no com l’any passat.  

  

DIVENDRES, 3 DE MARÇ 

 
A les 14h. Disparà en la plaça de l’Ajuntament de la nostra pirotècnia 
“Accitania-Mª Angustias”. Vos esperem a tots.  

 

DUMENGE 5 DE MARÇ 
 
A les 11.00h. Replegà per tota la barriada, i després di nar per a tots els 
participants. Com sempre es trata de passar un matí molt fa ller. Estrategia 
la de sempre, a per els veins i al asalt del cotxes del semafor del carrer 
Quart. 
 
Després del dinar d‘Intercanvi de Regals de nostra Fallera Ma jor Infantil 
Carla Adelantado i Sanz i del nostre President Infantil Tomás  Silvestre i 
Montiel. 
 
 

DILLUNS, 6 MARÇ FINS AL 14 DE MARÇ  

“SEMANA PRE-FALLES”  
 

A les 21.30h. Sopar d’entrepà en el nostre Casal “Les Flam es”  

Després es jugaran els campeonats interns de Parchís, Dòmino i  Truc.  

¿Qui guanyará enguany? ¿els de sempre?  

¿Serviran d'alguna cosa els entrenaments de tot un any en les junt es? 
¡ya vorem¡ 
 
DIVENDRES, 10 DE MARÇ 
 
A les 20.00h. Partit fadrins contra casats, Que cadascun t raga les seues 
pròpies conclusions, pero cada volta hi ha menys fadrins. ¡No hi ha e ixida, 
fadrins! ¡lo teniu molt complicat! 
 
 



DISSABTE, 11 DE MARÇ  
 
A les 9h. Montaje i acondicionament de la carpa con el premi de l primer 
entrepà de la setmana fallera. 
 
A les 11.30h. Concentració en la Ciutat de les Arts i les  Ciències per a 
visitar l'Exposició del Ninot en el Museu de les Ciències.  
 
A les 21:00h. Gala Fallers d'Honor. Un acte on els verdaders  protagonistes 
son els amics de la nostra Falla. La nostra carpa es transform ará en una 
de les series de televisió mes mediatiques dels ultims any s. 
 
A les 24:00 h. Comença la festa en Azcárraga con la actua ció del grup de 
Pop-Rock del 80/90 ”Los Guapos Valencia”. Entrada gratuita y pr ecios 
populars. No dubtes en convidar a tots els teus amics y pasar un a gran nit 
de bona música en directe. 
 

DUMENGE, 12 DE MARÇ 

 
A les 14.30h. Gran Dinar “Arròs en Fesols i Naps" Com sempre els nostres 
magos de la cuina de events extraorninaris ens deleitaran en  un gran 
arros. A vore qui es el valent de batre el record de menjar se plats del 
nostre amic “Sangonereta Esteve”. Bon profit. 
 

A les 17.00h. Enguany celebrem la segona edició del “GOT TALENT 
AZCARRAGA 2017”. Els nostres infantils tornaran a delectar- mos en els 
seus playbacks, números de màgia, de humor,de ball.... Una gran 
vesprada per a tots els chiquets de la nostra falla.  

  
  
SEMANA FALLERA  

 
DILLUNS, 13 DE MARÇ  

  

A les 21.30h. Sopar d’entrepà en la nostre casal, agarrare n forçes per anar 
a la Rodá.  

A les 23.00h. Un any mes en organizat la Roda per les fal les de especial, 
encara que siga dilluns vos esperem a tots. 
  
DIMARTS, 14 DE MARÇ  

  
 A les 17.30h. Concentració en el Casal per a arreplegar el Ninot Infantil. 
Enguany no anirem caminant fins a la Ciutat de les Ciències p er a 
arreplegar el ninot de l'Exposició,.. ¡està un poquet llunt!. La  nostra 
Agrupació ha posat un autobús per a portar a totes les Fallere s Majors i 



Presidents a arreplegar els seus ninots. .... ¿I que faran tote s les 
comissions mentrestant?... Pues esperar-los en un punt propet de l casal 
acompanyats per una Charanga..... ¡Comença la festa!  

 
 
 
A les 19.00h. Sopar de la Plantà Infantil. Al concloure, entre ga de 
Recompenses Infantils de JCF. ¡Oficialment comencen Les Falle s 2017!  

 
A partir de les 21,30h. Plantà Infantil dirigida per l’arti ste faller Vicent 
Torres junt a la Fallera Major Infantil i President Infanti l. La Falleta en el 
Lema “A temps”  

 
A les 22:00h. Sopar d’entrepà en el nostre casal.  

  

DIMECRES, 15 DE MARÇ  
 

A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entre pà. La sofrasá 
en llema no faltará.  

  
A les 11.00h. Escola infantil “Pinta la teua Falleta". Enguany Carla i Tomás 
han preparat per a tota la comissió l'esbos de la falla infantil fet en fusta 
per a pintar. També Carla i Tomás ens conviden a fruir d’uns magní fics 
castells unflables durant tot el matí i mentres farem tem ps per a esperar al 
jurat de la nostra falleta.  

 
A les 13.00h. Dinar Infantil (Macarrons en tonyina i tomaca ) 
 
A les 16.00h. “Taller  de chapes” per als nostres infantil s. Chicotet berenar 
per als chiquets i chiquetes.  

 
A les 19.00h. Anirem a la ciutat de les ciencies arrepl egar el nostre ninot, 
esperem enguany que el camió siga gran.  

 
A les 22.00h. Sopar de la Plantà en nostra maravellosa Ca rpa “Les Flames 
II".  

Que nos preparará el nostre amic Quito Romero i el seu equip? ¿Peix? 
¿Carn? o ¿un bullit? No u sabem pero de segur que será un sopar 
extraordinari. Despres del sopar, tindrem la part mes emoti va de la nit en 
la entrega de recompenses que otorga la JCF. Així com els pre mis de la 
semana pre-falles i acte d'Homenage a les falleres major s i presidents que 
complixen 50 i 25 anys en que foren els màxims representants  de la Falla 
Azcàrraga.  

 



A les 00.00h." En acabar el sopar Tots a “LA PLANTÀ DE L A FALLA" junt a 
la Fallera Major, President i Vice-presidents.  

 
A les 02.00h. El nostre president Alberto es convidará a la tradicional 
paella del president feta per el mestre paeller José Dal mau, mes conegut 
com Richard Gere del Botánic.  

   
DIJOUS, 16 DE MARÇ   
 
A les 08.00h. Despertà o lo que siga per la nostra demarca ció. En acabar, 
Chocolatà en el nostre Casal.  

 
A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entre pà. Continua el 
festival gastronómic, segur que hi ha alguna eixida de pista. ¡ Ché que bó!  

 
A les 10.30h. Matinal Infantil ”Taller de cupcakes” diri git per monitors per  
als infantils oferit per Carla i Tomás.  

 
A les 12.00h. Comença el concurs de paelles, el jurat com s empre u tindrá 
molt complicat. Engany farem les paelles en una ubicació difer ent, será al 
costat de la nostra Falla y la gran via com a testic. Anima r-vos a participar 
en este concurs gastronomic tan bonico  

 
A les 13.00h. Dinar dels nostres Infantils ( Paella)  

 
A les 14.00h. Una nova edició de la Bicimascletà. 
 
A les 14:30h. Entrega del premi del concurs de paelles y a dinar tots.  

 
A les 16.00h. La nostra banda de música “Tokoto”, se transformar á en 
Charanga per a animar la sobretaula despuix de les paelles.  De segur que 
animarán la vesprada i sobre tot que no falte la mistela.  

 
A les 17.00h. Concentració del Infantils per a fer la Reple gà de Premis a 
l’Ajuntament. Al finalisar, berenar infantil de sucs, batut s i congrets.  

 
A les 22.00h. Sopar d'entrepà en la nostra carpa.  

 
A les 24:00h Començen les nits de musica i festa, DJ Qui les amenisarà un 
any mes con el seu millor repertori i tot el mon a bailar...  

 
DIVENDRES, 17 DE MARÇ 

 
A les 08.00h. Despertà, em bombetes y masclets, per la nos tra demarcació.  

En acabar, chocolatà en el nostre Casal.  



  
A les 11.00h. Concentració al nostre Casal per anar a arrepl egar els premis 
de la nostra Falla. Es prega màxima assistència per a poder du r tots els 
palets.  

 
A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entrepà.  Els nostres 
chics seguixen aguantant com a campeons. Ya no saben que inventa r-se, 
pero els almorzars tenen una pinta tremenda.  

  
A les 13.30h. Picaeta per a tots a la nostra Carpa, me nuts i majors 
agarrarem forces per anar tots junts a l’Ofrena.  

  
A les 14.30h. Concentració per a l’Ofrena.  

 
A les 16:00h. Començament de l’Ofrena.  

 
A les 20.00h. Gran Torrá popular en la zona d’activitats de l a Gran Via, en 
el compromis que quede tot ben net i tot arreplegat ¡¡confiem en  tots¡¡ 
 
A les 22:00h. Despres de la Torrá tots a sopar a la carpa  “ Les Flames II”. 
 
A les 23:45h. Primera Mascleta de les Falles dispará pe r la nostra 
pirotecnia “Accitania-Mª Angustias”  

 
A les 24.00h. Disco-Azcàrraga, en el nostre DJ Javi Qui les, una nit mes 
botarem i bailarem fins a la madrugada  

  
DISSABTE, 18 DE MARÇ  

 
A les 08.00h. Segona Despertà de la setmana fallera.  

En acabar, chocolatà en el nostre Casal.  

  
A les 10.00h.  Almorzar popular de la Germandat de l'entrep à. Hi ha a qui 
ya no li abotona el blusó, i és que ¡està tot tan bo, mare!  

  
A les 11.30h. . Espectàcul de Màgia per als menuts oferit  per Carla i 
Tomás.  

  
A les 13.00h. Dinar dels nostres infantils (spaguettis Bologne sa) 
 
A les 14.00h. Segona Mascletá a carrec de la nostra pir otecnia “Accitania-
MªAngustias” poquet a poquet van puxant els decibelis de les dispara es 
en Azcárraga. 
 



A les 14:30h. Aperitiu en la nostra Carpa Les Flames, els nos tres mestres 
cuiners segur que no mos deixen indiferents entre tanta varietat . 
 
A les 17.00h. Concentració en el Casal per fer la Gran Ca valcata Infantil de 
disfrassos per tota la barriada. La temàtica d’enguany ser à “L’época 
medieval”.  

 
A les 18.30h. Berenar per als chiquets oferit per nostre P resident Infantil 
Tomás Silvestre i Montiel.  

 
A les 22.00h. Sopar d’entrepà en la nostra Carpa “Les Flam es II”  

  
A les 24.00h. Nit de disfrassos baix la temática “Cuentos  populars” ¿ens 
menjará Caperucita al Lobo? ¿vorem pitufos de 2 metres? U dise m a la 
vostra imaginació. Tot aço acompanyats de nostre DJ Quiles que l o 
donará tot en esta ultima nit de festa.  

  
DUMENGE, 19 DE MARÇ 

 
A les 08.00h. Despertà de Trons de Bac pel Grupo de CRE’S de la Falla 
Azcàrraga, per la nostra demarcació.  

En acabar, chocolatà oferida per nostra Fallera Major Adriana  Sanz 
Fabregat.  

  
A les 10.00h. Almorzar de la Germandat de l'entrepà. Si  podem, acabarem 
en les existències, i en les nostres esbeltes figures.  

 
A les 11.30h. Missa de Sant Josep, en l'Església Sant Miquel  i Sant 
Sebastià.  

 
A les 13.30h. Imposició de corbatins per part de les nostres Fa lleres 
Majors.  

 
A les 13.45h. Dinar Infantil (Arròs al forn).  

 
A les 14.30h. Última i grandiosa mascletà a càrrec de la Pirotecnia 
“Accitania-  Mª Angustias, disparada  per nostra Fallera Maj or.  

 
A les 15.00h. Aperitiu en la Carpa Les Flames oferit per l a nostra Fallera 
Major.  

 
A les 17.00h. Cucanyes i jocs al carrer per als chiquets.  

 
A les 19.30h. Despedida de les falles del 2016 de part de la nostra Fallera 
Major Infantil Carla i del nostre President Infantil Tom ás als chiquets i 



chiquetes de la Comissió Infantil. Al finalisar, berenar/Sopa r de SAN 
JOSEP oferit per la nostra Fallera Major Infantil Carla Adelantado i Sanz.  

 
A les 21.00h. Castellet de focs i Cremà de la Falla Infa ntil.  

 
 
A les 22.30h. Últim sopar d’entrepà a la Carpa “Les Flames II"  

En acabar el sopar, i en la colaboració de tota la comissió e s procedirà al 
desmontage de la Carpa.  

 
A les 00.00h. La nostra Fallera Major Adriana Sanz Fabregat,  junt al nostre 
President Alberto Navarro i Rausell, donaran l'orde de que comen ce el 
castell de focs artificials i la CREMÀ DE LA FALLA. I  encendran la traca 
que culminarà en la festa de les falles botant foc a la fall a. 
 

Al finalisar i una volta estiga tot arreplegat mos despedire m de les Falles 
2.017 en el Casal “Les Flames” i li donarem el nostre adeu a  les falles 
2.017. Des d'ací volem donar el nostre agraïment a Adriana , Alberto, Carla i 
Tomás, aixina com a les seues respectives famílies.  

 

Nota : Tant la delegació d'Infantils com la de Festejos, se reserven el dret 
de qualsevol canvi en la programació prevista.  

  
Moltes gràcies a tots.  

 

DIJOUS, 6 D'ABRIL    
  
A les 22.30h Junta General Extraordinària després del sopar d'entrepà. En 
la qual es donarà a conéixer l'estat de contes, es farà lle ctura de la 
memòria 2016/2017 i es procedirà a l'elecció del President /a per a 
l'eixercici 2017/2018.  

 


