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valencià



Més informació actualitzada del programa d’actes de 
les #Falles23 en les xarxes socials de la Junta Central 
Fallera:

FACEBOOK-SQUARE www.facebook.com/JCFValencia
TWITTER-SQUARE @JCF_Valencia
INSTAGRAM @jcf_falles

Producció editorial:
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Les Falles són úniques: una festa que involucra mi-
lers de valencianes i valencians en un exercici de 
creativitat col·lectiva que te la falla com a eix ver-

tebrador de la festa. Durant uns dies de març, la ciutat 
de València es convertix en el major festival d’art urbà 
per a celebrar l’arribada de la primavera. I cada any es 
repetixen rituals com la plantà i la cremà de les seues 
escultures efímeres.

Les Falles tenen també un complex teixit associatiu que 
genera activitats de tota classe en què està assegurada 
la diversió. Els espectacles pirotècnics, juntament amb 
el foc vigorós i purificador de la cremà, iŀluminen el cel. 
La ciutat de València també es convertix en un escenari 
obert on el visitant pot veure’s sorprés en cada racó per 
les notes de la música festiva. El color el posen les teles 
que lluïxen els fallers i les falleres en tots els actes ofi-
cials rememorant la vestimenta antiga. La gastronomia 
típica completa l’experiència, que acaba sent un plaer 
per als sentits. Tots estos són només alguns dels ingre-
dients que fan singular esta festa.

De fet, els seus valors creatius i les seues pràctiques ri-
tuals, que es repetixen cada any des de fa dècades, van 
fer que la festa de les Falles fora declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 30 de 
novembre de 2016. Et convidem a captar la seua essèn-
cia i a viure moments màgics, atenent sempre les reco-
manacions per a disfrutar d’unes festes segures.

Benvinguts a les Falles! 
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PROGRAMA

   FEBRER

Diumenge 26
07.15 h. - Despertà infantil. Itinerari: carrer de la Pau (des 
de Marqués de Dosaigües), Sant Vicent i plaça de l’Ajun-
tament.

07.30 h. - Macrodespertà amb trons de bac de Pirotecnia 
del Mediterráneo. Itinerari: carrer de la Pau, Sant Vicent i 
plaça de l’Ajuntament. Final amb un terratrémol especta-
cular de la pirotècnia Valenciana. A continuació, desdeju-
ni per als participants.

12.00 h. - Entrada de Bandes de Música. Itinerari: plaça 
de la Reina, carrer de Sant Vicent i plaça de l’Ajuntament.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Valenciana

19.00 h. - Crida a les Torres dels Serrans. En acabar, 
castell de la pirotècnia Valenciana.

   MARÇ

Dimecres 1
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Peñarroja.

Dijous 2
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Dragón.

Divendres 3
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Pibierzo.
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Dissabte 4
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Gironina.

17.30 h. - Cavalcada del Ninot. Itinerari: carrer de la Pau, 
Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament, Marqués de Sotelo i 
final al carrer de Xàtiva. Tanca la Cavalcada l’entrada de la 
primera peça de la falla municipal, Cardioversió valencia-
na. En acabar, espectacle de la pirotècnia Gironina.

21.00 h. - Mascletà nocturna. Natzaret. Pirotècnia Her-
manos Caballer.

21.00 h. - Mascletà nocturna. La Saïdia. Pirotècnia Aitana.

23.00 h. - Mascletà nocturna. Jesús. Pirotecnia del Mediterráneo.

23.00 h. - Mascletà nocturna. Campanar. Pirotècnia Valenciana.

Diumenge 5
10.00 h. - Concurs del Cant de l’Estoreta a la plaça de 
l’Arbre. Organitza: Falla Plaça de l’Arbre. Patrocina: Junta 
Central Fallera.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Alpujarreña.

Dilluns 6
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Focs d’Artifici Camp de Túria.

Dimarts 7
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia Lluch.

Dimecres 8
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Caballer FX.

Dijous 9
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Nadal-Martí.
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Divendres 10
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Zaragozana.

Dissabte 11
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia Tomás.

Diumenge 12
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotecnia 
del Mediterráneo.

15.00 h. - Mascletà. Camins al Grau. Pirotècnia Caballer FX.

15.00 h. - Mascletà. Benicalap. Pirotècnia Crespo.

Dilluns 13
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Zarzoso.

Dimarts 14
14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Tamarit.

17.00 h. - Clausura de l’Exposició del Ninot Infantil al 
Museu de les Ciències.

17.30 h. - Lectura del veredicte popular i proclamació del 
ninot indultat infantil de 2023.

17.45 h. - Recollida dels ninots per les comissions.

Dimecres 15
09.00 h. - Plantà de totes les falles infantils.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Hermanos Caballer.

17.00 h. - Clausura de l’Exposició del Ninot al Museu de 
les Ciències.

17.30 h. - Lectura del veredicte popular i proclamació del 
ninot indultat de 2023.
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17.45 h. - Recollida dels ninots per les comissions.

24.00 h. - L’Alba de les Falles, amb espectacle pirotècnic a 
la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia Hermanos Caballer.

Dijous 16
08.00 h. - Plantà de totes las falles.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia Turís.

16.30 h. - A la plaça de l’Ajuntament, entrega de premis 
obtinguts per les falles infantils en els diferents concursos.

00.30 h. - Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda 
(zona Palau de les Arts). Pirotècnia Aitana.

Divendres 17
09.30 h. - A la plaça de l’Ajuntament, entrega de premis 
obtinguts per les falles en els diferents concursos.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Crespo.

Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats

Itinerari: carrer de la Pau

15.30 h. - La Malva-rosa - El Cabanyal - Beteró
16.45 h. - Algirós
17.45 h. - Poblats del Sud
19.00 h. - Quatre Carreres
20.30 h. - El Pla del Remei - Gran Via
22.00 h. - Benimàmet - Burjassot - Beniferri

Itinerari: carrer de Sant Vicent

15.30 h. - L’Olivereta
17.15 h. - La Saïdia
18.45 h. - El Carme
19.30 h. - Benicalap
20.45 h. - Campanar
21.45 h. - La Roqueta - Arrancapins
23.30 h. - Cases regionals
23.35 h. - Juntes locals falleres
23.40 h. - Falla Azcárraga - Ferran el Catòlic
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23.45 h. - Comitiva oficial
23.55 h. - Fallera major infantil de València i la seua cort 
d’honor, Junta Central Fallera i Banda Simfònica Munici-
pal de València

01.00 h. - Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda 
(zona Palau de les Arts). Pirotècnia Alpujarreña.

Dissabte 18
10.30 h. - Homenatge al poeta Maximilià Thous, en el seu 
monument, a l’encreuament dels carrers de Sagunt i Ma-
ximilià Thous. Coŀlabora: Falla Fra Pere Vives - Bilbao - 
Maximilià Thous.

12.00 h. - Homenatge al mestre Josep Serrano en el seu 
monument a l’avinguda del Regne de València.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Aitana.

Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats

Itinerari: carrer de la Pau

15.30 h. - El Pla del Real - Benimaclet
17.15 h. - El Canyamelar - El Grau - Natzaret
18.15 h. - La Xerea
18.45 h. - Rascanya
20.15 h. - Camins al Grau
22.00 h. - Russafa A
23.00 h. - Russafa B

Itinerari: carrer de Sant Vicent

15.30 h. - La Creu Coberta
16.45 h. - El Pilar - Sant Francesc
17.45 h. - Patraix
19.00 h. - La Seu - El Mercat
19.30 h. - Botànic - La Petxina
20.30 h. - Quart de Poblet - Xirivella
22.00 h. - Jesús
23.15 h. - Mislata
00.30 h. - Cases regionals
00.40 h. - Entitats convidades
00.50 h. - Falla L’Antiga de Campanar
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00.55 h. - Comitiva oficial
01.05 h. - Fallera major de València i la seua cort d’ho-
nor, Junta Central Fallera i Banda Simfònica Municipal 
de València

01.00 h. - Nit del Foc. Castell de focs artificials al passeig 
de l’Albereda (zona Palau de les Arts). Pirotecnia del Me-
diterráneo.

Diumenge 19
11.00 h. - Ofrena de flors a sant Josep davant la imatge al 
seu pont. Coŀlabora: Falla Doctor Olóriz.

12.00 h. - Missa en honor de sant Josep a la Seu de València, 
oferida per la Junta Central Fallera i el Gremi de Fusters.

14.00 h. - Mascletà a la plaça de l’Ajuntament. Pirotècnia 
Valenciana.

19.00 h. - Cavalcada del Foc. Itinerari: des del carrer Rus-
safa, pel carrer de Colom fins a la plaça de la Porta de la 
Mar.

20.00 h. - Cremà de les falles infantils.

20.30 h. - Cremà de la falla infantil guanyadora del primer 
premi de la secció especial.

21.00 h. - Cremà de la falla infantil municipal a la plaça 
de l’Ajuntament.

22.00 h. - Cremà de totes las falles de València.

22.30 h. - Cremà de la falla guanyadora del primer premi 
de la secció especial.

23.00 h. - Cremà de la falla municipal a la plaça de l’Ajun-
tament. Pirotècnia Valenciana.
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Falla municipal 2023
Cardioversió valenciana

Artistes: Marina Puche i Manolo García Lleonart

Els artistes fallers Marina Puche i Manolo García Lleonart 
ens presenten Cardioversió valenciana, una falla que pren 
el seu títol d’un procediment mèdic que restaura el ritme 
cardíac normal en les persones que patixen determinats 
tipus d’anomalies en els batecs del cor.

Per això, la falla municipal està presidida enguany per un 
gran cor, que ens parla d’emoció, de batecs i experiències 
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que ens creen alegria i palpitacions. Són moments en què 
el nostre cor s’obri de felicitat, una felicitat que apareix re-
presentada per la florida de la flor del taronger en arribar 
la primavera. Unes taronges que amb el seu color ens en-
volten fent-nos tornar a les nostres arrels, a eixos perfums 
i sabors que van lligats a nosaltres. Un símbol d’alegria 
que ens provoca la pregunta «I a tu, què t’encén el cor?», al 
voltant de la qual es desplega tota la falla.

A la part superior, l’alegria de viure, de bategar i de sentir es 
reflectix en un capvespre a l’horta, en eixe precís instant en què 
el Sol banya les cols i carxofes. O en un passeig per l’Albufera, 
observant les aus autòctones: collverds, garses, flamencs… que 
la sobrevolen, desplegant les seues ales i disfrutant del paratge.

La part baixa ens mostra una gran paleta de colors blaus 
i verds de la qual naix la Mediterrània, per on naden es-
pècies pròpies de les nostres costes, com ara la balena ge-
peruda, la medusa, el calamar, la sépia de platja, les gam-
bes de Dénia, les sardines o el cranc verd.

Per a desplegar les escenes de la falla, els artistes van voler 
que la ciutadania participara de manera activa llançant 
una convocatòria en què plantejava la pregunta sobre què 
els encén el cor. Entre les prop de cent respostes rebudes, 
se’n van seleccionar sis, que han pres volum en sis escenes, 
sempre amb el cor com a element central, que el públic 
podrà contemplar en la seua visita a la falla.

Una forma tan orgànica com és la del cor ha d’anar acom-
panyada d’un material orgànic, natural i flexible com és 
la fusta. Per això, el cor principal està fet enterament de 
fusta, concretament de vareta, respectant així l’adequació 
dels materials per a crear una cremà neta, blanca i tradici-
onal. A més, les tonalitats de la fusta creen grans clarobs-
curs que fan un joc de contrast amb els colors intensos de 
la resta de peces (taronges, aus, peixos...).

D’esta manera, es preserva l’essència de la falla tal com 
l’entenen Marina Puche i Manolo García Lleonart, bons 
coneixedors d’este món, del qual sempre han format part 
com a continuadors de dos famílies d’artistes fallers que 
enguany aporten la seua experiència en el camp del dis-
seny i l’escultura, de la fusteria i la fusta.. 
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Falla municipal 
infantil 2023
Valencians en dansa

Artistes: José Luis Ceballos i Francisco Sanabria

La falla municipal infantil ens proposa un recorregut per 
les danses i balls de les nostres comarques a través del qual 
podrem descobrir la riquesa del patrimoni festiu valencià.
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Amb la seua falleta, els artistes José Luis Ceballos i Francisco 
Sanabria ens conviden a reviure experiències, a despertar la 
nostra curiositat pel nostre folklore, a participar en les dan-
ses que ens acompanyen en el temps i queden com a part del 
nostre record. I ho fan com eixos ninots que van retratar les 
nostres tradicions festives més enllà del tòpic, amb persona-
litat pròpia i una bonica història per a recordar i divertir.

A partir d’una parella de balladors representats ballant la 
part final del bolero, se succeïxen les diverses escenes de la 
falla, que representen figures i passos de diferents danses 
representatives de la nostra cultura festiva. Cada escena, 
cada ball, es representa com un gag visual que vol atrau-
re l’atenció de la xicalla i despertar el seu interés perquè 
així descobrisca amb un somriure tot eixe ric patrimoni 
musical que està retratat en la falleta. Una representació 
que s’enriquix amb la caracterització dels ninots amb la 
indumentària típica de cada ball, dansa i festivitat.

En un viatge de nord a sud de la nostra comunitat, po-
drem conéixer la dansa dels torners de Morella, les danses 
de l’Ermitana de Peníscola, les danses de la processó del 
Corpus de la ciutat de València, els porrots de Silla, les ve-
tes de Sueca, les de la festa de la Mare de Déu de la Salut 
d’Algemesí i les de la Mare de Déu de l’Oreto a l’Alcúdia, les 
pelegrines de Carcaixent, les danses de Guadassuar i les de 
la Font de la Figuera, o el ball del virrei d’Ibi, entre d’altres.

Arredonix la composició de la falla una parella de gegan-
tons que recuperen dos personatges populars representa-
tius dels barris de la ciutat de València: els de l’horta, amb 
el tio Pau, herbasser de Sant Isidre, i els de la mar, amb 
Amparito la Chaquetona, pescatera del Cabanyal.

La part posterior del cadafal es completa amb una figu-
ra de gran rellevància en el panorama festiu, com és la 
Moma de la processó del Corpus de València. Es tracta 
d’una reproducció en grans dimensions d’este personatge, 
representat en acció de «donar la gràcia». Això permetrà la 
participació de les persones que visiten la falleta, les quals 
podran posar el cap a l’altura del ceptre de la Moma per 
fer-se fotografies i publicar-les en les xarxes socials amb 
les etiquetes #ValenciansEnDansa i #Falles23.
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Fallera Major de València 2023
Laura Mengó Hernández
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Fallera Major Infantil de València 2023
Paula Nieto Medina
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Cort d’Honor de la Fallera Major
Ana Isabel Martín Oliver
Ana María Arce Chovares
Carolina Urgel Martínez

Laura Valero García
Mar Vercher Ferrer
Belen García García
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Marta Durá Cerdá
Cristina Madrero Soria

Gloria Chaves Montagud
Ana María Fernández Coronel

Diana Parra Montaña
Carmen Marín Peiró
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Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil
Beatriz Simón Molina

Sofia Galve Pocoví
Olympia García García

María Elena Blanquer Muñoz
Daniela Font Igual

Vera Pérez Corachán
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Daniela Tirado Romero
Lara Vizcaíno Moreno
Daniela Segura Mora
Paula Abel Martínez
Carla Tomás Sánchez

María Requeni Gómez
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RECOMANACIONS 
PER A DISFRUTAR 
D’UNES FALLES 
RESPONSABLES

Amb estes recomanacions, fruit del consens de les en-
titats socials més representatives de la ciutat i de les 
comissions falleres, volem convidar-vos a viure estes 
festes de forma intensa, participativa, però sobretot di-
versa, segura i sostenible.

1. Cuida l’entorn i el mobiliari urbà, evita embrutar la 
via pública, així com arbres i plantes.

2. Respecta l’horari d’activitats de les comissions i 
dels locals d’oci, evitant estar en la via pública més 
temps del necessari, no sobrepasses els decibels 
autoritzats. Respecta els actes públics no interrom-
pent el pas de comissions i accedint pels llocs dis-
posats amb esta finalitat.

3. Seguix les indicacions de Bombers, Policia, Protec-
ció Civil, voluntaris... Extrema la precaució davant 
possibles robatoris. Evita portar objectes de valor 
en motxilles a l’esquena i butxaques posteriors dels 
pantalons.
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4. Utilitza els petards amb responsabilitat i seguix les 
indicacions d’ús en espais adequats i horaris au-
toritzats segons el ban de Falles, adquirint-los en 
establiments autoritzats. Ensenya els més xicotets 
a disfrutar d’estes festes amb responsabilitat, espe-
cialment en l’ús de petards.

5. Sempre que siga possible, utilitza el transport pú-
blic i deixa el cotxe a casa. Si et desplaces amb bi-
cicleta o patinet, respecta la convivència ciutadana 
i no invadisques voreres ni vies tancades al trànsit.

6. Fes un consum responsable de begudes alcohòli-
ques. Evita beure al carrer. L’alcohol és una opció i 
no una obligació. En estes festes no experimentes 
amb substàncies tòxiques, et poden arruïnar les 
Falles.

7. Si necessites allotjar-te, fes-ho en establiments 
autoritzats i amb garanties. Les parades de venda 
ambulant han de complir la normativa. Davant de 
qualsevol anomalia, reclama. En el cas de produc-
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tes d’alimentació, extrema les precaucions i adqui-
rix-los en establiments que mostren de manera 
visible els preus i la llicència per a exercir esta acti-
vitat, garantint la procedència i traçabilitat.

8. Exigix i guarda el tiquet en totes les teues compres, 
servicis contractats i de restauració. Davant de 
qualsevol incidència, soŀlicita el full de reclamaci-
ons i acudix a les associacions de consumidors o a 
l’oficina municipal del consumidor. Per a qualsevol 
informació telefona al 010, telèfon d’informació de 
l’Ajuntament de València.

9. El reciclatge en estes dates és important a causa 
d’un augment del consum, que genera gran quan-
titat de residus. Si consumixes en la via pública, 
també recicla.

10. Disfruta de unes Falles per a totes i tots. La xeno-
fòbia, el racisme, la LGTBIfòbia i el masclisme no 
tenen cabuda en la nostra festa.
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