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Últim diumenge de febrer
A les 07.30 hores: Despertà infantil.
A les 07.40 hores: Clàssica despertà, a continuació s'oferirà un desdejuni faller a tots els
participants en la despertà.
A les 12.00 hores: Entrada de Bandes.
A les 13.45 hores: Totes les bandes participants interpretaran conjuntament el pasdoble ?El
Faller? .
A les 14.00 hores: Mascletà en la Plaça de l'Ajuntament.
A les 19.30 hores i en la contornada de les Torres de Serrans: Espectacle d'animació del
carrer.
A les 20.00 hores: Crida, la Fallera Major de València amb la seua Cort d'Honor, la Fallera
Major Infantil i Cort d'Honor Infantil i les autoritats civils, inviten a tots a disfrutar de la festa
que s'acosta. Finalitzat l'acte, efectes pirotècnics de llum i color. I a continuació ofrena floral
en la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
De l'1 a 19 de març
A les 14:00 hores: Mascletà en la Plaça de l'Ajuntament.
A les 00:00 hores (els dissabte previs al 15-19 de març): Mascletà nocturna en la Plaça de
l'Ajuntament.
Prrimer dissabte de març
A les 18:00 hores:Cavalcada del Ninot (inici en la Glorieta i finalització en el carrer Xàtiva).
Mascletà en finalitzar la cavalcada.
14 de març
A les 15:00 hores: Clausura de l'Exposició del Ninot Infantil.
A les 18.00 hores: Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat infantil de

l'any i dels millors ninots de cada secció.
A les 18.15 hores: Arreplega dels ninots infantils per les comissions falleres infantils de
València.
A la nit sopar de la Plantà infantil i posterior plantà de les falles infantils de tota la ciutat.
15 de març
A les 08:00 hores: Plantà de les Falles Infantils.
A les 17.00 hores: Clausura de l'Exposició del Ninot.
A les 17.30 hores: Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat i dels millors
ninots de secció.
A les 17.45 hores: Arreplega dels ninots per part de les comissions falleres.
Eixa nit sopar de la plantà i posterior finalització de la instal·lació i últims retocs de les falles
grans de tota la ciutat.
A les 00:00h: L'alba dels falles amb espectacle pirotècnic. En el Micalet
A les 00:30 hores: Castell de focs artificials en el passeig de l'Albereda (entre els ponts de les
Flors i de l'Exposició).
16 de març
A les 08:00 hores: Plantà de totes les Falles.
A les 16.30 hores: Repartiment de Premis de les Falles Infantils en les diferents seccions, així
com de presentacions infantils, Cavalcada del Ninot i llibrets de falla
A les 00:00 hores: Castell de focs artificials en el passeig de l'Albereda (entre els ponts de les
Flors i de l'Exposició).
17 de març
A les 09:30 hores: Repartiment de Premis de Falles en la tribuna enfront de l'Ajuntament.
Des de les 15:30 hores: Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats.
A la 01:00 hores: Castell de focs artificials en el passeig de l'Albereda (entre els ponts de les
Flors i de l'Exposició).
18 de març
A les 11:00 hores: Homenatge al poeta Maximilià Thous en l?encreuament dels carrers
Sagunt amb Maximilià Thous. En finalitzar, disparada d'una mascletà.
A les 12:00 hores: Homenatge al Mestre Serrano en l'avinguda del Regne de València.
Des de les 15:30 hores: Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats.
A la 01:30 hores: Nit del Foc en el passeig de l'Albereda.
19 de març
A les 11:00 hores: Ofrena de Flors de les Falleres Majors de València i les seues Corts
d'Honor a la imatge del Patriarca en el pont de Sant Josep. En acabar, disparada d'una
Mascletà.
A les 12:00 hores: Missa Solemne en Honor a Sant Josep en la catedral de València, oferida
per Junta Central Fallera i el Gremi d'Artistes Fusters.
A les 19:00 hores: Cavalcada del Foc.
A les 22:00 hores: Cremà de les Falles Infantils.
A les 22.30 hores: Cremà de la Falla Infantil que haja obtingut el Primer Premi de la Secció
Especial.

A les 23:00 hores: Cremà de la Falla Infantil de la Plaça de l'Ajuntament.
A les 00:00 hores: Cremà de totes les Falles de València.
A les 00.30 hores: Cremà de la falla que haja obtingut el Primer Premi de la Secció Especial.
A la 01:00 hores: Ramell de focs aeris en la Plaça de l'Ajuntament i Cremà de la Falla Oficial
de la Plaça de l'Ajuntament.
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