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Divendres, 3 de Març

A les 22:30 hores, última Junta General abans de la 
Setmana Fallera.

Dissabte, 4 de Març

A les 11:00 hores, les nostres Falleres Majors 
i Presidents efectuaran l’arreplega per tots els 
comerços de la nostra demarcació.

A les 21:30 hores en el nostre Casal Faller, sopar 
homenatge als nostres Fallers d’Honor, en 
agraïment a la seua inestimable col-laboració. 
L’acte estarà presidit per les nostres Falleres 
Majors i Presidents. Culminarem la vetlada amb un 
ball en honor de tots els presents amb una fabulosa 
DISC MÒBIL.

Diumenge, 5 de Març

A les 10:30 hores, concentració en el nostre Casal 
de tota la Comissió Infantil per a acudir a l’Exposició 
del Ninot, organitzat per la Delegació d’Infantils.



Dijous, 9 de Març

Muntatge i ornamentació del nostre Pavelló Faller, 
instal-lació de banderes i adorns per la demarcació.

A les 18:00 hores les nostres Falleres Majors Irene 
Peñarrubia i Eva González, acompanyades dels 
nostres Presidents Pepe Olivert i Hugo Carcelén, 
acudiran a l’Homenatge a les Forces Armades que’s 
celebrará al Quarter San Juan de Ribera en el Paseig 
de l’Albereda.

Divendres, 10 de Març

Per la vesprada continuarem amb el muntatge i 
ornamentació del nostre Pavelló Faller.

A les 22:00 hores inauguració oficial del nostre 
Pavelló Faller amb un sopar de germanor  presidit 
per la nostra Fallera Major Irene Peñarrubia i el 
nostre President Pepe Olivert. Després del sopar, 
imposició de recompenses concedides per la JCF als 
fallers pertanyents a la nostra Comissió Major, així 
com l’imposició d’insígnies de la nostra Comissió 
als nous fallers. Durant l’acte, nostra Fallera Major 
Irene Peñarrubia obsequiará a la seua Comissió 
Femenina amb un bonic record del seu regnat.



Dissabte, 11 de Març

A les 19:30 hores, tradicional concurs de paelles 
patrocinat per la nostra Comissió, tot aquell que 
desitge concursar en les paelles o simplement 
vindre a sopar, ha de posar-se en contacte amb la 
Delegada d’Actes Socials, Amparo Orero.

(PER A PODER CONCURSAR DEURAN 
D’ESTAR TOTES LES PAELLES 
FINALITZADES A LES 21:30 HORES)

A les 22:00 hores, degustarem les paelles que 
prèviament hem cuinat, després del sopar 
s’entregaran els premis a les millors paelles.

A les 24:00 hores ball amb una fabulosa DISC 
MÒBIL al nostre Pavelló Faller.

Diumenge, 12 de Març

A les 14:00 hores, dinar de confraternitat per a tots 
els membres de la Comissió al nostre Pavelló Faller.

A les 17:30 hores al nostre Pavelló Faller, berenar 
per a la Comissió Infantil convidats per el nostre 
President Infantil Hugo Carcelén i Pedrós. 
Després del berenar, nostra Fallera Major Infantil i 
el nostre President Infantil, imposaran els distintius 



de J.C.F als fallers i falleres de la Comissió Infantil 
mereixedors de tal recompensa. Per a finalitzar la 
vesprada, la nostra Fallera Major Eva González 
i el nostre President Hugo Carcelén entregaran 
un bonic record del seu regnat a tota la Comissió 
Infantil.

Dimarts, 14 de Març

A les 17:30 hores, concentració en el nostre Casal 
de tota la Comissió Infantil per a acompanyar 
a Eva González i Hugo Carcelén, els nostres 
representants infantils, a arreplegar el ninot que 
tenim exposat en l’Exposició del Ninot Infantil, 
i així poder culminar la plantà de la nostra falla 
infantil.  L’arreplega del ninot estarà amenitzada 
per Tabal i Dolçaina. 

A les 21:00 hores la nostra Falla invitarà a tota 
la Comissió Infantil al tradicional “Sopar de la 
Plantá”. Per a finalitzar la nit la nostra Fallera Major 
Infantil i el nostre President Infantil firmaran en el 
Llibre d’Or per a deixar constància del seu regnat 
a la nostra Falla. Seguidament, plantá del ninot 
infantil de l’exposició 2017, obra de l’artista faller 
Vicent Torres Estal.



Una vegada conclosa la plantá de la  falla infantil, 
sopar de confraternitat per a la Comissió Major al 
nostre Pavelló Faller.

Dimecres, 15 de Març

A les 8:00 hores, “Plantá” de la falla infantil obra 
de l’artista faller Vicent Torres Estal. A partir 
de les 9:00 hores, visita del jurat qualificador 
de  les falles infantils que serà rebut per la 
nostra Fallera Major Eva González i el nostre 
President Infantil Hugo Carcelén, esperant que 
la nostra siga del seu grat i ens concedisquen un  
bon premi.

Des de les 10:00 hores fins a les 14:00 hores, 
jornada de diversió i entreteniment per als nostres 
infantils amb diversos unflables, instal·lats en la 
zona d’activitats del carrer Fontanars.

A les 14:00 hores, la nostra Falla convidarà als 
membres de la Comissió Infantil a un dinar de 
confraternitat fallera en el nostre Pavelló Faller.

A les 16:00 hores, vesprada d’activitat per a la 
Comissió Infantil, que consistirà en la visita 
als monuments de les falles de la contornada, 
acompanyats per les Delegades i per fallers de la 
Comissió Major.



A les 18:00 hores, concentració en el Casal per 
a acompanyar a Irene Peñarrubia, la nostra 
Fallera Major, i al nostre President Pepe Olivert, 
a arreplegar el ninot presentat a l’Exposició del 
Ninot en este exercici, acompanyats per la Xaranga 
Xarandixie,  i poder culminar així la plantà de la 
nostra falla, obra del prestigiós artista faller Javier 
Arévalo Castilla.

A les 22:00 hores, la nostra Falla convidarà als 
membres de la Comissió Major al tradicional 
“Sopar de la Plantá”. 

Després del sopar serem obsequiats amb mistela 
i pastissos per gentilesa de Irene Peñarrubia, 
nostra Fallera Major. A continuació, nostra Fallera 
Major Irene i el nostre President Pepe, presidiran 
la entrega de les recompenses que atorga la nostra 
Falla als fallers i falleres de la nostra Comissió 
en reconeiximent al mèrit pel treball i dedicació 
continuada en pro de la nostra Falla. Després la 
nostra Fallera Major firmarà en el Llibre d’Or per a 
deixar constància del seu regnat.

Culminarem la vetlada acompanyant a la nostra 
Fallera Major Irene i al nostre President Pepe a 
la plantá del ninot de l’exposició 2017, obra de 
l’artista faller Javier Arévalo Castilla.

Després de la plantá del nostre ninot de l’exposició, 



tindrem al nostre Pavelló Faller una màgica NIT 
D’HUMOR I FANTASIA amb l’actuació de 
MARGOT y CARMEN CARDO.

Dijous, 16 de Març

A partir de les 9:00 hores, visita del jurat 
qualificador de falles de la nostra secció que serà 
rebut per la nostra Fallera Major Irene Peñarrubia 
i pel nostre President Pepe Olivert.

A les 11:00 hores, matinal de jocs i activitats infantils 
per a tots els nostres menuts.

A les 13:00 hores, la nostra Falla convidarà als 
membres de la Comissió Infantil a dinar. 

A les 14:00 hores, dinar de confraternitat fallera en 
el nostre Pavelló Faller per a la Comissió Major.

A les 16:00 hores, cas d’obtindre premi en la 
falla o en el llibret infantil, la Comissió Infantil 
acompanyarà a la seua Fallera Major Eva González 
i al seu President Hugo Carcelén a arreplegar el 
premi a la tribuna instal·lada a este efecte en la Plaça 
de l’Ajuntament de València, acompanyats per la 
Banda de Música

Tot aquell membre de la Comissió Major que 
desitge acompanyar als nostres infantils haurà 



d’anar abillat amb el trage regional, ja que no està 
permés desfilar amb bruses.

A les 22:00 hores, GRAN NIT TEMÀTICA 
organitzada per la Delegació de Joventut, la nostra 
Falla convidarà a sopar a tots els membres de la 
Comissió Major. 

A les 24:00 hores, al carrer Fontanars  gran nit de 
ball. FIESTA MOAR – FIESTA DJ’s organitzat per 
la Delegació de Joventut.

Divendres, 17 de Març

A les 10:00 hores, cas d’obtindre premi en la falla o 
en el nostre llibret, acompanyarem a la nostra Fallera 
Major Irene Peñarrubia i al nostre President Pepe 
Olivert a arreplegar el premi a la tribuna instal·lada 
a este efecte en la Plaça de l’Ajuntament de la nostra 
ciutat, acompanyats per la Banda de Música.  

A les 13:30 hores, dinar de confraternitat al nostre 
Pavelló Faller.

A les 16:30 hores, concentració de les Comissions 
Major i Infantil en la zona d’activitats del carrer 
Joan d’Aguiló, per a assistir a l’acte de l’Ofrena de 
Flors a la nostra Excelsa Patrona Mare de Déu dels 
Desemparats, a la que oferirem les monumentals 



cistelles de flors, acompanyats per la Banda de 
Música.

(La Comissió femenina infantil anirà abillada 
amb mantellina blanca, i la Comissió femenina 
major anirà abillada amb mantellina negra).

A les 22:00 hores, la nostra Fallera Major Irene 
Peñarrubia convidarà al membres de la Comissió 
Major a un sopar d’entrepans al nostre Pavelló 
Faller.

A les 24:00 hores, al carrer Fontanars gran nit de 
ball amb la fabulosa ORQUESTA SUPERMAGIC.

Dissabte, 18 de Març

A les 11:00 hores, la Delegació d’Infantils ha 
preparat una “GYMKANA EN BUSCA DEL 
TESORO” per a tots els nostres menuts.

A les 13:30 hores, dinar de confraternitat al nostre 
Pavelló Faller per a tota la Comissió Infantil, 
convidats per la nostra Falla.

A les 14:00 hores, mascletá en la zona de focs del 
carrer Fontanars a càrrec de la pirotècnia Virgen de 
Belén.

A les 14:15 hores, dinar de confraternitat al nostre 
Pavelló Faller per a tota la Comissió Major, 
convidats per la nostra Falla.



Des de les 14:30 hores fins a les 17:30 hores, en la 
zona d’activitats del carrer Joan d’Aguiló, vesprada 
d’animació per als nostres menuts amb un TALLER 
DE XAPES DECORATIVES.

A les 19:30 hores, concentració de tota la Comissió 
Major i Infantil per a començar la cercavila nocturna 
per tota la demarcació de la nostra barriada, 
il·luminats pel foc de les torxes, acompanyats per 
un bonic carruatge. El nostre Quadro de Danses 
ens oferirà diverses actuacions, acompanyats 
musicalment per Tabals i Dolçaines.

A les 22:00 hores, la nostra Falla convidarà 
al membres de la Comissió Major a un sopar 
d’entrepans al nostre Pavelló Faller.

A les 24:00 hores al carrer Fontanars, gran nit de 
ball amb la fabulosa ORQUESTA GAMMA LIVE.

Diumenge, 19 de Març

A les 8:00 hores, estrepitosa “Despertá” per tota 
la demarcació de la falla acompanyats per Tabal i 
dolçaina. 

A les 11:00 hores, concentració en el nostre Casal 
per a procedir a l’arreplegada de les nostres Falleres 
Majors Irene Peñarrubia i Eva González, per a 
acudir en cercavila a l’Església, acompanyats per la 
Banda de Música.



A les 12:00 hores, solemne Missa en l’Església 
Parroquial Sta. Maria de Jesús en honor al nostre 
Patró Sant Josep. Este acte estarà presidit per les 
nostres Falleres Majors Irene Peñarrubia i Eva 
González, així com pels nostres Presidents, Pepe 
Olivert i Hugo Carcelén. 

(Al dit acte assistiran les falleres en mantellina 
seguint el mateix protocol que en el dia de 
l’Ofrena).

Una vegada finalitzada la Missa, cercavila per tota 
la demarcació de la nostra falla que culminarà junt 
amb els nostres monuments fallers, on les nostres 
Falleres Majors Irene i Eva i el nostres Presidents 
Pepe i Hugo, imposaran sengles llaços als seus 
respectius estendards, record inesborrable del seu 
pas com a màxims representants d’este exercici 
faller.

A les 14:00 hores, estrepitosa “mascletà” en la 
zona de focs del carrer Fontanars, a càrrec de la 
pirotécnia Virgen de Belén.

A les 18:00 hores, cavalcada humorística per a 
grans i menuts, que recorrerà la nostra demarcació 
acompanyats per la Xaranga Xarandixie.

A les 21:00 hores, la nostra Fallera Major Infantil 
Eva González convidarà a tota la Comissió Infantil 
al sopar de la crema.



A les 22:00 hores, es dispararà un Castell de Focs 
Artificials a càrrec de la pirotécnia Virgen de Belén 
que culminarà en la crema de nostra falla infantil, 
donant així per finalitzats els festejos previstos per 
a la Comissió Infantil. Estos actes estaran presidits 
per Eva i Hugo, els quals estaran recolzats per tota 
la seua Comissió Infantil.

A les 22:30 hores, la nostra Falla convidarà 
al membres de la Comissió Major a un sopar 
d’entrepans al nostre Pavelló Faller.

A les 23:50 hores, fabulós Castell de Focs Artificials 
a càrrec de la pirotécnia Virgen de Belén, que 
culminarà en la crema del nostre monument faller, 
acte que estarà presidit per la nostra Fallera Major, 
Irene Peñarrubia i el nostre President Pepe 
Olivert, acompanyats per tota la Comissió.

(L’HORARI DE LA CREMA DE LA FALLA 
GRAN POT VARIAR EN FUNCIÓ DE 
L’ACTUACIÓ DELS BOMBERS).

Una vegada cremats els dos monuments fallers es prega 
la col-laboració de tota la Comissió per al desmuntatge 
de tots els efectes del nostre Pavelló Faller.



NOTA

Cas de variació d’algun festeig, s’anunciarà amb 
la suficient antelació per les xarxes socials i en el 
nostre Casal.

Volem fer constar que els horaris descrits en este 
programa de festes estan subjectes a variació, 
arribat el cas seran comunicats amb la suficient 
antelació.

Es prega a tota la Comissió, tant infantil com 
major, que complisquen els horaris dels actes 
marcats per cada Delegació. 

Es recorda a tota la barriada que les possibles 
ruptures o desperfectes sofrits per focs 
d’artifici o la Crema de les Falles, es podran 
reclamar en el nostre Casal, carrer Joan 
d’Aguiló nº 4, Telf. 96 3771089 o al correu 
electrónic info@fallajuandeaguilo.com

Agraïm a tot el vecindari la seua col·laboració i 
demanem disculpes per les molèsties ocasionades. 
Esperem, que este programa de festes siga del grat 
de tots.




