




··· Dumenge 1 de Març ···
A les 7:20 hores, macrodespertà infantil al centre 
de Valéncia organisada per la Junta Central 
Fallera on participarà Natalia, la nostra Fallera 
Major Infantil. A les 7:30 hores, macrodespertà 
major on participaran varios membres de la 
nostra comissió, aixina com la nostra Fallera 
Major Sandra, i el nostre President Iván.
A les 17:00 hores, concentració de la comissió 
major per a acodir a les històriques Torres dels 
Serrans de la nostra Ciutat, on la Fallera Major 
de València procedirà a proclamar nostra festa 
fallera a tot el món en el tradicional acte de la 
“Crida”. 
Una vegada tornem al nostre casal, el nostre 
President Iván Hernández, nos invitarà a 
tots els assistents a la “Crida” a chocolate en 
bunyols.

··· Dijous 5 de Març ···
A les 18:00 hores les nostres Falleres Majors 
Natalia i Sandra, acompanyades del nostre 
President Iván, acudiran a l’Homenage a les 
Forces Armades que se celebrarà al Quarter 
San Juan de Ribera en el Paseig de l’Albereda.
Divendres 6 de Març
A les 22:45 hores, última Junta General 
Ordinària abans de la semana fallera.



··· Dissabte 7 de Març ···
A les 11:00 hores, les nostres Falleres Majors 
i President efectuaran l’arreplega per tots els 
comerços de la nostra demarcació.
Aprofitant el tancament del carrer, a les 12:00 
hores, Tradicional Concurs de Paelles 
patrocinat per la nostra comissió. Tot aquell que 
desige concursar en les paelles, o simplement 
vindre a dinar, ha de posar-se en contacte en 
les Delegades d’Actes Socials.
PER A PODER CONCURSAR DEURAN 
D’ESTAR TOTES LES PAELLES 
FINALISADES A LES 14:00 HORES.
A les 14:30 hores, degustarem les paelles 
que prèviament hem cuinat, després del dinar 
s’entregaran els premis a les millors paelles. 
Des de les 17:00 hores fins les 21:00 hores, 
(Tardeo Joan d’Aguiló), on gojarem de bona 
música, bons cóctels i begudes referscants, 
organisat per la Delegació de Festejos i 
Joventut. 

··· Dumenge 8 de Març ···
A les 7:30 hores, concentració en el nostre 
casal per a donar començament a la 
MACRODESPERTÁ organisada per l’Agrupació 
de Falles Mercat de Jesús, en la qual participen 
molts membres de la nostra comissió, recorrent 
varios carrers de la demarcació del nostre 
Sector de Jesús. 



A les 10:00, després de la MACRODESPERTÀ, 
almorzar popular en el nostre casal, al finalisar 
l’almorzar podrem disfrutar de jocs de taula i 
futbolí.

··· Dimecres 11 o Dijous 12 de Març ···
En cas que siga aprovat el tancament de carrer 
per a un d’estos dies, procedirem al montage 
i ornamentació del nostre pabelló faller, per lo 
que es prega l’ajuda de tots els membres de la 
comissió.

··· Divendres 13 de Març ···
A les 18:00 hores inauguració de nostre pabelló 
faller en un berenar per a la comissió infantil 
convidats per la nostra Fallera Major Infantil, 
Natalia Salmeán. Després del berenar la nostra 
Fallera Major Infantil imposarà els distintius 
de JCF als fallers i falleres mereixedors de tal 
recompensa. Per a finalisar la vesprada, la 
nostra Fallera Major Infantil Natalia, entregarà 
un bonic record del seu regnat a tota la seua 
comissió.
A les 22:00 hores, sopar de germanor  presidit 
per la nostra Fallera Major Sandra Salazar i 
el nostre President Iván Hernández. Després 
del sopar serem obsequiats en mistela i dolços 
per gentilea de Sandra, la nostra Fallera Major. 
A continuació, imposició de recompenses 
concedides per la JCF als fallers de la nostra 
comissió major, aixina com les insígnies de 



la nostra falla als nous fallers. Per a finalisar 
l’acte, la nostra Fallera Major Sandra Salazar, 
obsequiarà a la comissió femenina en un bonic 
recort del seu regnat.

··· Dissabte 14 de Març ···
Des de les 11:00 hores tindrem un “Matí en 
Ritme”, organisat per la Delegació de Playback 
i on podrem gojar de demostracions de classes 
de balls llatins, hip-hop + break dance, ademés 
d’estupents coktails i un gran Bingo. 
A les 14:00 hores, dinar per a tots els menuts de 
la nostra comissió infantil, invitació de Natalia, 
la nostra Fallera Major Infantil.
A les 18:00 hores, concentració en el nostre casal 
de tota la comissió infantil per a acompanyar 
a Natalia Salmeán, la nostra Fallera Major 
Infantil, a arreplegar el ninot al mercat de Jesús. 
Anirem acompanyats per tabal i dolçaina.
A les 21:00 hores la nostra comissió convidarà 
a tota la comissió infantil al tradicional “Sopar 
de la Plantà Infantil”. Després del sopar, 
Natalia, la nostra Fallera Major Infantil firmarà 
en el Llibre d’Or per a deixar constància del seu 
regnat a la nostra comissió. 
Seguidament, una vegada finalisat l’acte, plantà 
del ninot infantil de l’exposició 2020, obra de 
l’artiste faller Vicente Francisco Lorenzo Albert.
Després de la plantà infantil els nostres menuts 
disfrutaran, dins del nostre casal faller, de la 



fabulosa MINI DISCO en barra lliure de refrescs 
i begudes sense alcohol.
A les 22:30 hores, sopar de confraternitat per a 
la comissió major al nostre pabelló faller. 
A les 24:00 hores, amenisarem la nit en un 
poquet de música per a totes les edats, on 
podran gojar la gent gran i també la joventut.

··· Dumenge 15 de Març ···
A les 8:00 hores, plantà de la falla infantil obra 
de l’artiste faller Vicente Francisco Lorenzo 
Albert. 
A partir de les 9:00 hores, visita del jurat 
calificador de  les falles infantils que serà rebut 
per la nostra Fallera Major Infantil Natalia 
Salmeán, esperant que la nostra siga del seu 
grat i ens concedixquen un bon premi.
A les 10:00 hores, els nostres menuts seran 
invitats a desdejunar per la nostra falla. 
Després de desdejunar, jornada de diversió 
i entreteniment per als nostres infantils en 
diversos unflables instalats en la zona d’activitats 
del carrer Fontanars, al mateix temps fabulós 
concurs de dibuix per a tots els infantils.
A les 13:30 hores, la comissió infantil serà 
convidada a dinar per la nostra falla.
A les 14:00 hores, podrem dinar en el nostre 
pabelló faller i acompanyar als Fallers d’Honor 
en l’homenage que la nostra falla els oferirà en 



agraïment a la seua inestimable colaboració. 
L’acte estarà presidit per les nostres Falleres 
Majors Sandra i Natalia, i el nostre President 
Iván. 
A les 17:30 hores, concentració en el casal per 
a acompanyar als nostres representants majors, 
Sandra Salazar i Iván Hernández, a arreplegar 
el ninot presentat a l’Exposició del Ninot en este 
eixercici, acompanyats per l’Agrupació Musical 
“El Minaor”.
A les 22:00 hores, la nostra falla convidarà als 
membres de la comissió major al tradicional 
“Sopar de la Plantà”. 
Després del sopar serem obsequiats en cava i 
dolços per gentilea de Sandra, la nostra Fallera 
Major. A continuació la nostra Fallera Major 
Sandra i el nostre President Iván, presidiran 
l’entrega de recompenses que la nostra comissió 
otorga als seus membres, en reconeiximent pel 
treball i dedicació per la nostra falla. Seguidament 
la nostra Fallera Major Sandra firmarà en el 
Llibre d’Or deixant constància del seu regnat.
Culminarem la velada acompanyant a la nostra 
Fallera Major Sandra i al nostre President Iván, 
a la plantà del ninot de l’exposició 2020, obra de 
l’artiste faller Ximo Martí Fernández.

··· Dilluns 16 de Març  ···
A partir de les 9:00 hores, visita del jurat 
calificador de falles de la la nostra secció que 



serà rebut per la nostra Fallera Major Sandra 
Salazar i pel nostre President Iván Hernández.
A les 11:00 hores, matí d’activitat per a la 
comissió infantil, que consistirà en la visita a les 
falles infantils de la contornada, aixina com un 
concurs de fotografia organisat per la Delegació 
d’Infantils, que seran les encarregades 
d’acompanyar als nostres menuts, junt a fallers 
de la comissió major.
A les 13:30 hores, Natalia, la nostra Fallera 
Major Infantil convidarà als membres de la 
comissió infantil a dinar. 
A les 14:00 hores, dinar de confraternitat fallera 
per a la comissió major convidats per la nostra 
falla.
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 Natalia, 
a arreplegar el premi a la tribuna instalada 
a este efecte en la Plaça de l’Ajuntament de 
Valéncia, acompanyats per l’Agrupació Musical 
“El Minaor”.
Tot aquell membre de la comissió major que 
desige acompanyar als nostres infantils 
haurà d’anar abillat en el trage regional, ja 
que no està permés desfilar en bruses.
A les 22:00 hores, GRAN NIT TEMÀTICA 
REMEMBER organisada per la Delegació de 
Festejos i Joventut. La nostra Fallera Major 



Sandra Salazar convidarà a tota la comissió 
major a sopar una MACRO TORRADA DE 
CARN A L’ESTACA.
A les 24:00 hores disfrutarem d’una gran DISC-
MÒBIL al nostre pabelló faller.

··· Dimarts 17 de Març ···
A les 9:30 hores, cas d’obtindre premi en la falla 
o en el llibret, acompanyarem a la nostra Fallera 
Major Sandra Salazar i al nostre President 
Iván Hernández, a arreplegar el premi a la 
tribuna instalada, a este efecte, en la Plaça 
de l’Ajuntament de la Ciutat, acompanyats per 
l’Agrupació Musical “El Minaor”.
A les 13:30 hores al nostre pabelló faller, Natalia, 
la nostra fallera major Infantil convidarà a dinar 
a tota la comissió infantil. 
A les 14:00 hores, mascletá en la zona de focs 
del carrer Fontanars a càrrec de la pirotècnia 
Caballer FX.
A les 14:15 hores, al nostre pabelló faller, la 
nostra falla convidarà a tots el membres de la 
comissió major a dinar.
A les 15:00 hores a la zona d’activitats front al 
nostre pabelló faller, jocs per als nostres menuts 
organisat per la Delegació d’Infantils. 
A les 19:30 hores, concentració de tota la 
comissió major i infantil per a començar el 
passacarrer nocturn per tota la demarcació de 
la nostra barriada, en l’actuació del nostre Grup 



de Balls Tradicionals acompanyats musicalment 
per tabals i dolçaines.
A les 22:00 hores al nostre pabelló faller, sopar 
per al membres de la comissió major convidats 
per la nostra falla.
A les 24:00 hores al carrer Fontanars tindrem 
la estupenda actuació de l’orquesta SEVEN 
CRASHERS.

··· Dimecres 18 de Març ···
A les 14:00 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 Desamparats, a la que 
oferirem les monumentals cistelles de flors. 
Estarem acompanyats per l’Agrupació Musical 
“El Minaor”. 
NOTA MOLT IMPORTANT: 
COMISSIÓ FEMENINA INFANTIL ABILLADA 
EN MANTELLINA BLANCA. 
COMISSIÓ FEMENINA MAJOR ABILLADA 
EN MANTELLINA NEGRA.
A les 20:30 hores, els nostres menuts de la 
comissió seran convidats per la nostra falla a 
sopar “pizza”.
A les 22:00 hores, la nostra falla convidarà a 
sopar al membres de la comissió major.
A les 24:00 hores al nostre pabelló faller, ball en 
una fabulosa DISC-MÒBIL. 



··· Dijous 19 de Març ···
A les 10:30 hores, concentració en el nostre 
casal per a procedir a l’arreplegada de les 
nostres Falleres Majors Sandra Salazar i 
Natalia Salmeán, per a acudir a la celebració 
de la Santa Missa de Sant Josep, acompanyats 
per l’Agrupació Musical “El Minaor”.
A les 12:00 hores, solemne Missa en l’Iglesia 
Parroquial Sta. Mª de Jesús en honor al nostre 
Patró Sant Josep. Este acte estarà presidit per 
les nostres Falleres Majors Sandra i Natalia i 
pel nostre President, Iván.
NOTA: AL DIT ACTE ASSISTIRAN TOTES 
LES FALLERES MAJORS I INFANTILS 
EN MANTELLINA, SEGUINT EL MATEIX 
PROTOCOL QUE EN EL DIA DE L’OFRENA.
Una vegada finalisada la Missa, passacarrer 
per tota la demarcació de la nostra falla 
acompanyats per l’Agrupació Musical “El 
Minaor”, que culminarà junt a les nostres falles, 
on les nostres Falleres Majors Sandra i Natalia 
acompanyades pel nostre President Iván, 
imposaran sengles llaços als seus respectius 
estandarts, recort inesborrable del seu pas com 
a màxims representants d’este eixercici faller.
A les 14:00 hores, estrepitosa mascletà en la 
zona de focs del carrer Fontanars, a càrrec de 
la pirotécnia Caballer FX.



A les 18:00 hores, recorregut fent probes en una 
fabulosa “Gymkana” de disfrassos per a grans 
i menuts, per tota nostra demarcació, organisat 
per la Delegació d’infantils, acompanyats per 
l’Agrupació Musical “El Minaor”.
Al finalisar el recorregut s’entregaran en 
el nostre pabelló, els premis dels diferents 
concursos realisats.
A les 21:00 hores, la nostra falla convidarà a 
tota la comissió infantil al sopar de la cremà.
A les 22:00 hores, es dispararan focs d’artifici 
a càrrec de la pirotécnia Caballer FX, que 
culminarà en la cremà de la nostra falla infantil, 
donant aixina per finalisats els festejos previstos 
per a la comissió infantil. Estos actes estaran 
presidits per Natalia, recolzada per tota la seua 
comissió infantil.
A les 22:30 hores, sopar de la cremà per als 
membres de la comissió major.
A les 23:50 hores, focs artificials a càrrec de 
la pirotècnia Caballer FX, que culminarà en la 
cremà de la nostra falla gran, acte que estarà 
presidit per la nostra Fallera Major, Sandra 
Salazar i el nostre President Iván Hernández, 
acompanyats per tota la comissió.
L’HORARI DE LA CREMA DE LA FALLA GRAN 
POT VARIAR EN FUNCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
DELS BOMBERS.



Es prega la colaboració de tots els membres 
de la comissió per al desmontage de tots els 
efectes del nostre pabelló faller.

NOTA
Cas de variació d’algun festeig, s’anunciarà 
en la suficient antelació per les rets 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 en 
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 cremà de les falles, es 
podran reclamar en el nostre casal, carrer 
Joan d’Aguiló nº4, Telf. 963771089 o al correu 
electrónic fallajuandeaguilo@gmail.com
Agraïm a tot el vecindari la seua colaboració 
i demanem disculpes per les molèsties 
ocasionades. Esperem, que este programa 
de festes siga del grat de tots.






