
 
 

PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIS DE JUNTA CENTRAL FALLERA 2023 

El patrocini es podrà  realitzar com a patrocinador oficial o patrocinant un o diversos dels actes recopilats 
en el present programa. 

PATROCINADOR OFICIAL FALLES 2023 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: FALLAS 2023  

Descripció: Conjunt d’activitats organitzades per Junta Central Fallera durant tot l’exercici 

Dates de realització :  2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General 

PATROCINADOR D’ACTES INDIVIDUALS 

 

 

PROGRAMA DE MA 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció DISTRIBUCIO DEL PROGRAMA  OFICIAL DE FESTES  

Descripció: Maquetació, realització i distribució del programa oficial de festes 

 

EXPOSICIÓ DEL NINOT  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: EXPOSICIÓ DEL NINOT  

Descripció: Exposició dels ninots aportat per cadascuna de les comissions de la ciutat de València per tal 
de mostrar el millor treball dels artistes fallers i competir per salvar-se del foc. Una mostra que reuneix 
entre grans i infantils més de 750 ninots i que es visitada per mes de 100.000 visitants. Es realitza al 
Museu de les Arts i les Ciències de la ciutat de València, probablement el lloc més turístic de la ciutat. 

Dates de realització :  30 de gener al 15 de març   

FEBRER  2023 

 



 
Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General 

 

GALA DE LA PIROTECNIA  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Gala de la pirotècnia  

Descripció: Gala en què participen totes les empreses pirotècniques que dispararan durant les Falles 2023. 
A més a més es du a terme una presentació de la totalitat del calendari pirotècnic.  

Dates de realització : 2 de febrer  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General. 

 

ENTREGA DE BRILLANTS  I INTERCANVI DE FOTOGRAFIES  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció:  Entrega de brillants i intercanvi de fotografies  

Descripció:   Durant diferents jornades el món faller premia a tos els fallers que van complint anys 
formant part de la festa. A més a més, les falleres majors de València intercanvien amb les falleres majors 
de totes les comissions de la ciutat les seues fotografies, com a forma de donar-se a conèixer.  

Dates de realització :  11/12/18 /19 de febrer  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General 

 

ENTRADA DE BANDES   

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: ENTRADA DE BANDES  

Descripció: La música forma part essencial de la festa de les falles i l’entrada de bandes és l’acte per a 
retre homenatge a totes aquelles bandes que durant la setmana fallera es deixaran l’ànima per tant 
d’acompanyar  totes les comissions en els seus actes, més de 15 agrupacions desfilen a la Plaça de 
l’Ajuntament cada any, on les reben les falleres majors de València . 

Dates de realització :    26 de febrer  de 2023 



 
Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General 

 

MACRODESPERTA 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Macrodesperta  

Descripció: Celebració conjunta de més de 2000 falleres i fallers d’una de les manifestacions pirotècniques 
valencianes per antonomàsia consistent en despertar a la ciutat de València, disparant trons de bac pels 
principals carrers i places a primera hora del matí el dia de la Cridà.  

Dates de realització :    26 de febrer  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General 

 

CRIDA  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: CRIDA 

Descripció: Crida a la festa des de les torres de Serrans per part de les falleres majors 2022. 

Dates de realització :  26 de febrer  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General. 

 

 

 

DESPLAÇAMENTS DE LA FALLERA MAJOR I LES SEUES CORTS 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Cessió de vehicles per al seu ús per part de les falleres majors i les seues corts 

Descripció: Durant el mes de març, les  falleres majors i les seues corts es veuen obligades a efectuar gran 
quantitat de desplaçament en vehicles de motor per tal de poder acudir a tots els actes programats. 

Dates de realització Des de el 25 de febrer al 20 març de 2023 

MARÇ  2023 

 



 
Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

CAVALCADA DEL NINOT 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Cavalcada del Ninot 

Descripció: Desfilada tradicional pels principals carrers de la ciutat, a través de l’escenificació de diferents 
escenes de la vida social, política i cultural de la ciutat de València en un to irònic i satíric. En la cavalcada 
es combinen distints elements, tals com música, carrosses o les disfresses dels fallers participants.  

Dates de realització :  4    de març de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

PROGRAMA PIROTECNIC MASCLETADES  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Programa pirotècnic de mascletades  

Descripció: La pirotècnia és un dels elements bàsics de la festa en les seues diverses manifestacions. 

Entre els espectacles pirotècnics cal destacar les mascletaes, considerades concerts de pólvora que es 
disparen a la Plaça de l’Ajuntament dels dies 1 al 19 de març a les 14:00 hores.  

A banda, també resulta essencial anomenar els castells artificials, que tenen lloc al llit del riu a partir del 
15 de març i que culmina amb la nit del foc, que té lloc del 18 al 19 de març. 

Dates de realització : 1al 19 de març de 2022 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració 

 

L’ALBA DE LES FALLES  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: l’Alba de les Falles  



 
Descripció:  Una nit màgica on es disparen castells de focs de artificials des de més de 300 punts de la 
ciutat  amb la col·laboració de les comissions falleres, fent que el cel de la ciutat de València s’il·lumine de 
manera espectacular. 

Dates de realització : 15 de març de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració 

 

ENTREGA DE PREMIS  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Acte de entrega de Premis  

Descripció: Acte de lectura dels  premis atorgats  al monument de cadascuna de les comissions falleres.  

Dates de realització : 16 i 17 de març de 2022 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració 

 

 

FESTIVAL DE BALLS AL CARRER  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: Festival de balls al carrer  

Descripció: Festival folklòric de dansa on participen els diferents grups de danses de les comissions de 
falla de la ciutat de València. En els darrers anys han participat més de 80 grups. 

Dates de realització :  febrer, abril, maig, octubre, novembre i desembre de 2023. 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració  General 

 

DANSA DE LA MARE DE DEU  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2023 

Nom de l'activitat o acció: DANSA DE LA MARE DE DEU  

Descripció: Dansa a la Plaça de la Verge 

MAIG 2023 

 



 
Dates de realització :      12/13/14    de maig de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

 

 

CONCURS DE DIBUIX I CARTELLS 

Esdeveniment: Concurs multitudinari en què participen els membres més joves de les comissions falleres 
per tal de realitzar dibuixos i cartells de diversos temes. 

Data: un diumenge de juny pel matí.  

Lloc de realització: un lloc emblemàtic de la ciutat de València.  

 

 

 

PRESELECCIONS  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA 

Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

Nom de l'activitat o acció: Preseleccions 

Descripció: Primera fase de l’elecció de falleres dividides per barris d’entre les quals eixiran les falleres 
majors i les seues corts d’honor.  

Dates de realització :        juliol de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General 

 

 

 

CONCURS DE TEATRE  EN LLENGUA VALENCIANA 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 20224 

Nom de l'activitat o acció:   Concurs de teatre  en llengua valenciana 

JUNY 2023 

 

JULIOL  2023 

 

SETEMBRE 2023 

 



 
Descripció: Probablement aquest és el concurs de teatre amateur  amb més participació a nivell nacional. 
Competeixen més de 80 companyies de teatre que pertanyen a comissions falleres de 5 categories 
diferents. En cadascuna de les representacions el teatre està ple per tal de veure cadascuna de les obres 
que es presenten al concurs.  

Dates de realització :    de  setembre a  desembre  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

ELECCIO DE LES CCHH  

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

Nom de l'activitat o acció:  Elecció de les corts de honor  

Descripció: Acte que inicia el calendari faller. Les candidates elegides durant el mes de juliol participen 
d’un acte molt emotiu on són elegides 13 candidates majors i 13 infantils. Entre aquestes estaran les 
Falleres Majors del següent exercici.  

Dates de realització :     setembre  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

 

PROCLAMACIÓ 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

Nom de l'activitat o acció:  Proclamació  

Descripció: Acte en què l’alcalde de la ciutat anuncia quins són els noms de les Falleres Majors del pròxim 
exercici. 

Dates de realització :    octubre de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

CAMPIONAT DE PILOTA VALENCIANA 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA en col.laboració de la FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA 

Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

OCTUBRE  2023 

 



 
Nom de l'activitat o acció:   Campionat de pilota valenciana 

Descripció: Campionat de pilota valenciana en les seues diverses modalitats de frontó, galotxa, raspall, 
escala i corda, one wall, o qualsevol que interesara practicar.  
 
Dates de realització :  de setembre a  desembre  de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

Lloc: les partides es jugaran principalment en trinquets i ocasionalment en algun carrer habilitat al 
respecte.  

 

CAMPIONATS ESPORTIUS 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

Nom de l'activitat o acció:   Els diversos campionats esportius organitzats per Junta Central Fallera 

Dates de realització :         de setembre de 2023 a  març  de 2024 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

 

 

FALLES PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

Nom de l'activitat o acció:  Falles patrimoni de la humanitat. 

Descripció: Actes commemoratius de la declaració per la UNESCO de les falles patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat.  

Dates de realització :        novembre de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 

 

CONCURS DE BETLEMS 

Organisme: JUNTA CENTRALFALLERA  

NOVEMBRE 2023 

 

DESEMBRE 2023 

 



 
Àmbit d'actuació:  Falles 2024 

Nom de l'activitat o acció:  Concurs de betlems 

Descripció:. Organisme: JUNTA CENTRAL FALLERA  

Descripció: Amb la finalitat de fomentar la creativitat artística i donar suport a la celebració d’una festa 
tan arrelada en el nostre entorn social com són els Nadals, Junta Central Fallera convoca un concurs de 
Betlems en les modalitat de “Tradicional” i de “Lliure disseny”, mantenint així la tradició de muntar els 
betlems en els respectius casals fallers.   

Lloc: els betlems es munten als casals de les comissions.  

Dates de realització desembre de 2023 

Responsable:  El Gerent, en cas de no estar cobert el càrrec, la Tècnic d’Administració General. 

 


