PROGRAMA D’ACTES FALLES 2015
FALLA TRINITAT ALBORAIA

Diumenge 18 de Gener de 2015. Mostra de « Play-Backs » de
l'Agrupació Sagunt-Quart a les 17,00 hores al Col.legi de Salesians.

Divendres 23 de Gener de 2015 . Presentació oﬁcial dels Esbossos Falles 2015 de l'Agrupació Sagunt-Quart que tindrà lloc a les 22,00 hores
a la ciutat de l'Artiste Faller.

costum.

A les 14.00 hores: Mascletà a la Plaça de l’Ajuntament .

A les 14.30 hores, al casal, “dinar de germanor”. Farem una “ MACARRONÀ” a càrrec de la falla per a tota la comissió .

A les 16,00 hores, tindrà lloc la Primera fase del Campionat de Parxís
Trinitat Alboraia 2015.

Divendres 30 de Gener de 2015. Solemne Exaltació de la Fallera Major
de València a les 22,30 hores al Palau de la Música.

A les 18’00 hores, ens desplaçarem ﬁns la Plaça de la Crida, situada a
les Torres de Serrans, per tal de gaudir de l’espectacle que allà
s’oferix any rere any.

Diumenge 8 de Febrer

Divendres 27 de Febrer. Presentació oﬁcial del Llibret de Falles 2015.

Dissabte 31 de Gener de 2015. Solemne Exaltació de la Fallera Major
Infantil de València a les 18,30 hores al Palau de la Música.

A les 13.00 hores: Al palau de l’exposició, intercanvi de fotograﬁes
amb la Fallera Major Infantil de València, a la que assistirà la nostra
Fallera Major Infantil junt a les Falleres Majors Infantils de la nostra
Agrupació.
Dissabte 14 de Febrer. Solemne Exaltació de les Falleres Majors
Trinitat- Alboraia 2015.

A les 15.45 hores: Cercavila per la nostra demarcació i recollida de les
nostres Falleres Majors 2015 per la xaranga “Sanfran de Nàquera”.

A les 17.00 hores, al col·legi de Salesians, Solemne Acte d’Exaltació de
les nostres Falleres Majors 2015, Senyoreta Lucía Beltrán i Carbonell i
Xiqueta Emma Campos i Barrachina.
En ﬁnalitzar l’acte, es realitzarà un espectacle en el que participaran
els nostres fallers. Aproﬁtem l’ocasió per donar les gràcies a tots
aquells que han participat i l'han organitzat.

A les 22.00 hores: Es realitzarà un càtering en el restaurant « Feeling
Good » on podrem gaudir de música ﬁns que el cos aguante.
Diumenge 15 de Febrer. Intercanvi de fotograﬁes.

A les 10.30 hores: Al palau de l’Exposició, intercanvi de fotografíes
amb la Fallera Major de València, a la que assistirà la nostra Fallera
Major i President junt a la resta de Falleres Majors de la nostra
Agrupació.

A les 19,00 hores, i al palau de l’Exposició tindrà lloc l’entrega de les
màximes recompenses concedides per Junta Central Fallera “ Bunyol
d’0r amb Fulles de Llorer i Brillants” als membres de la nostra
comissió.

Divendres 20 de Febrer. A les 22,00 hores tindrà lloc la Gala Fallera a
la Fira de Mostres de València a la que assistirà la nostra Fallera Major
Senyoreta Lucía Beltrán i Carbonell acompanyada pel nostre President
i tot aquell que vulga.

A les 20’00 hores, des de les Torres de Serrans, Crida de les Falles de
València 2015, presidida per la Fallera Major de València.
A les 18.30 hores, tindrà lloc al casal la presentació i lectura de la
“Secció Infantil del Llibret de la Falla Trinitat”, que serà presidida per
la nostra Fallera Major Infantil 2015, xiqueta Emma Campos i Barrachina. Participarà en este acte el poeta En Sito Sanchis.
A les 21,30 hores, sopar de “Sobaquillo” al casal. En ﬁnalitzar, tindrà
lloc la presentació i lectura del “Llibret”.
L'acte estarà presidit per la Fallera Major 2015, Senyoreta Lucía Beltrán i Carbonell i el nostre president N' Antonio Cherino i Talens.
Participarà en este acte el nostre poeta En Sito Sanchís.
Dissabte 28 de Febrer. “Replegà” pels Comerços.
A les 10.30 hores: Esmorzar al casal.

A les 11,30 hores, acompanyarem a les nostres Falleres Majors 2015 i
President a la “REPLEGÀ” pels comerços del barri. La cercavila estarà
amenitzada per dolçaina i tabalet.
A les 21.30 hores: Sopar de “ Sobaquillo” al casal.

En acabar, KARAOKE TRINITAT i música per a anar animant-nos.

Diumenge 1 de Març. Homenatge al tren faller « Cavalcada de disfresses ».
A les 10.30 hores: Tradicional esmorzar per a tots aquells que
vulguen participar.

A les 12,30 hores: Cavalcada Infantil. Començarà amb la tradicional
rebuda al trenet de tots els disfressats per la xaranga “Sanfran de
Nàquera”.

Després, cercavila per a acompanyar a les nostres Falleres Majors
2015 i President ﬁns la carrossa per iniciar la cavalcada per l’itinerari
de costum.

Dissabte 21 de Febrer.

A les 14.30 hores: Dinar al casal amb la tradicional paella. Es recorda
que tots aquells que no s’hagen disfressat o no formen part de la
comissió, hauran d’abonar el preu del dinar.

En acabar el sopar, vorem el vídeo de l'espectacle relitzat per la nostra
comissió el dia de l'Exaltació de les nostres Falleres Majors.

Dissabte 7 de Març. Inauguració de la Carpa.

A les 21,30 hores, sopar de « sobaquillo » al Casal Faller.

Diumenge 22 de Febrer. Crida de les Falles de València 2015

A les 07.30 hores, des del carrer la Pau ﬁns a la Plaça de l’Ajuntament
de València, tradicional “Macrodespertà” .
A les 12.30 hores, entrada de bandes de música per l’itinerari de

A les 16.30 hores, tindrà lloc la ﬁnal del campionat de parxís Trinitat
Alboraia 2015.
A les 21.00 hores, les Falleres Majors 2015 junt al nostre President,
inauguraran la carpa en la pasarem la setmana de falles.
A les 21.30 hores: SOPAR DE GERMANOR a Trinitat Alboraia amb la
tradicional degustació del bon cuinar de tots els fallers de la nostra
comissió.

A les 23.30 tenim la sort de gaudir este any a València i a la nostra
carpa del Festival d'Eurovisió 2015 « Eurovisió a Trinitat Alboraia»
amb actuacions procedents de tots els països d'Europa.

En acabar DISCOMÒBIL amb XAFF vingut des de Moixent per a fernos-ho passar genial.
Diumenge 8 de Març. Visita a l’Exposició del Ninot.

A les 12,30 hores, visita a l'Exposició del ninot situada a « Nuevo Centro».
A les 14,30 hores, dinar a la carpa.

A les 18,00 hores haurem d'estar tots ben preparats per a la «
MASTER class de Zumba « que tindrà lloc a la nostra carpa.

En acabar berenar i beguda isotònica per a tots els participants.
Dijous 12 de Març

A les 18,00 hores tindrà lloc l'Homenatge a les Forces Armades que
contarà amb la presència de les Falleres Majors de València i a la que
assistiran les nostres Falleres Majors junt al nostre President.
Divendres 13 de Març. Homenatge als nostres Majors.

A les 18,30 hores Passacarrer amb la Xaranga « Sanfran» de Nàquera
per tota la demarcació junt a les nostres falleres Majors per tal recollir
a tots els Majors de la nostra comissió.
A les 19,30 hores Misa en acció de grácies i amb intenció de tots
aquells fallers de la nostra comissió que ja no estan a l'església parroquial Nª Sra del Carme.
A les 21,30 hores sopar de « sobaquillo» a la nostra carpa.

En acabar disfrutarem d'unes albaes i cant d'estil valencià . Albaes
interpretades per Lola Ledesma i Toni Guzman. A la dolçaina Marc
Alacreu i al tabalet Paco García.
Dissabte 14 de Març. Nit de la plantà Infantil
A les 10,30 Esmorzar al casal.

A partir de les 11.00 hores s’instal·larà el Parc Infantil. Mentre tant,
durant el matí es disposarà de barra per a aquell que vulga fer-se un
refresquet.
Al mateix temps per a divertir-nos amb els més menuts « Jocs al carrer»

A l'hora de dinar la carpa i casal estaran a disposició de tots els fallers
que vulguen lliurement dinar al casal.

carpa.

En acabar la Plantà, DISCOMÒBIL amb XAFF per seguir animant-nos.
Diumenge 15 de Març. Nit de la Plantà.
A les 10,30 hores esmorzar al casal

La nostra Fallera Major Infantil xiqueta Emma Campos i Barrachina
convida a tots els xiquets i xiquetes de la seua comissió a una
“xocolatà”.
Després mentre esperem al jurat qualiﬁcador al voltant de la falleta
infantil, « Concurs de dibuix».

Acabarem amb una “GLOBOTÀ” que tindrà lloc en la zona habilitada
per a foc.

A les 11.00 hores, al mateix temps, la comissió estarà preparant-se
amb foc i llenya per al tradicional CONCURS DE PAELLES 2015 a càrrec
de la Falla.
A les 12,hores ens amenitzarà el mati de paelles la xaranga « Sanfran
de Nàquera», que ens oferirà una cercavila pel barri i amenitzarà a
tota la comissió mentre es cuinen les paelles.

En acabar, dinar al casal Faller on el jurat passarà per tal de provar les
paelles. Després de dinar sabrem el guanyador!!.

A les 19.00 hores queden convocats tots els membres de la comissió
al casal faller, per tal d’acompanyar la nostra Fallera Major 2015
Senyoreta Lucía Beltran i Carbonell a l’exposició del Ninot, arreplegant
com cada any el nostre Ninot.
A les 21.00 hores: Tradicional Sopar de la Plantà.
Després del sopar tindrà lloc la imposició de recompenses concedides
per Junta Central Fallera, i també la imposició de la insígnia de la Falla
als nous fallers.
A continuació, plantà del nostre Monument. Mentre es planta el
Monument al carrer, s’oferirà barra.

En acabar i per tercer any consecutiu, es realitzarà l’anomenat “
BUSTELLÓN ”. Es realitzarà un recorregut en autobús per les principals
Falles de secció especial.
Dilluns 16 de Març

A les 08,00 hores tindrà lloc la primera « Despertà amb tro de bac «
conjunta de l'Agrupació de Falles Sagunt-Quart. Aquells que vulguen
participar hauran de tindre el títol CRE i ser majors d'edat.
A les 10.30 hores: Esmorzar al casal.

A les 11,30 hores tindrà la ﬁreta infantil amb diverses activitats per als
nostres infantils.

A les 19.00 hores: Concentració al Casal per a eixir a Pont de Fusta a
rebre el ninot infantil en mans de la nostra Fallera Major Infantil
xiqueta Emma Campos i Barrachina.

A les 12,30 hores les nostres falleres Majors junt al nostre president i
tots aquells que vulguen acompanyar-los realitzaran la tradicional
visita a l'asilo. La cercavila serà amenitzada per dolçaina i tabalet.

A les 20,45 hores: Imposició dels distintius atorgats per Junta Central
Fallera als fallerets i falleretes de la nostra comissió. Tot seguit tindrà
lloc la Plantà de la Falla Infantil.

En acabar, dinar al casal Faller.

A les 20,00 hores: Sopar de la Plantà Infantil per a tots els fallerets i
falleretes a càrrec de la Falla.

A les 21,45 hores al casal Faller tindrà lloc per a tots els infantils
l'actuació del nostre « mago»

A les 22,00 hores sopar de « sobaquillo» per a la comissió Major a la

A les 14.00 hores, a la zona per a foc habilitada, es dispararà una traca
reforçada encesa per la nostra Fallera Major Infantil.
A les 16,00 hores, en cas d’obtindre premi en la falla infantil, i
acompanyats per la nostra Xaranga, la comissió infantil acompanyarà
a la seua Fallera Major Infantil, xiqueta Emma Campos i Barrachina
junt al nostre President a arreplegar-lo a la plaça de l'Ajuntament.
A les 21.30 hores: Tradicional sopar de Xulles d’Horta i un bon

embotit a càrrec de la Falla. Després de sopar les nostres Falleres
Majors lliuraran els premis del Campionat de parxís i Concurs de paelles 2015.
A les 23.30 hores: BALL popular a càrrec de l’Orquestra BRUJAS.
Dimarts 17 de Març.

A les 10,00 hores esmorzar al casal.

A les 10.30 hores, en cas d’obtindre premi en la Falla o en el Llibret, i
acompanyats per la nostra xaranga, acompanyarem la nostra Fallera
Major 2015, Senyoreta Lucía Beltrán i Carbonell a arreplegar el nostre
premi a la plaça de l'Ajuntament.
A les 12.30 hores començaran els preparatius per a coure el
tradicional arròs amb fesols i naps.

A les 13.00 hores gaudirem i acompanyarem amb cercavila a la
batucada FESTUC BATUCADA de Catadau i Llombai, que ens
amenitzarà el matí.

A les 14.30 hores es dispararà en la zona habilitada de foc una traca
reforçada, que serà encesa per la nostra Fallera Major.

En acabar, tradicional ARRÓS AMB FESOLS I NAPS a càrrec de la falla i
al que com cada any i en agraïment, tot el barri queda convidat.

En acabar el recorregut i en la zona habilitada per a foc tindrà lloc el X
memorial Tomàs Segarra. Farem Homenatge a Tomàs Segarra i a tots
els fallers de Trinitat- Alboraia que al llarg de la seua història han
format part de la seua comissió i ja no es troben entre nosaltres.
Tot seguit, esmorzar al Casal a càrrec de la Fallera Major 2015.

A les 11.00 hores: Cercavila de la comissió pels carrers del barri i recollida de les Falleres Majors 2015 per la xaranga « Sanfran de
Nàquera».
A les 12.00 hores: Missa Solemne en honor a Sant Josep a l’Església
Parroquial de la Mare de Déu del Carme i presidida pel Sr. Rector
Juan José Conesa i Aguilar.

En acabar, passacarrer conjunt amb la Falla Molinell-Alboraia per tot
el nostre barri.
A les 14.00 hores, en la zona habilitada per a foc es dispararà una
MASCLETÀ a càrrec de la Pirotècnia Lluch de Moncada.
La directiva prega que es respecten les distàncies de seguretat.
A les 14.30 hores dinarem a la carpa a càrrec de Falleres Majors i
President.
A les 16.00 hores playbacks infantils i juvenils.

Per la vesprada, berenar per a la Comissió Infantil a càrrec de la Faller
Major Infantil.

A les 18.30 hores tindrà lloc la “xocolatà” tradicional del dia de Sant
Josep a càrrec de la Fallera Major.

A les 23,00 hores: NIT DE DISFRESSES. Acompanyats per la “ Xaranga
Sanfran de Nàquera ”, es realitzarà una cercavila de disfresses pel
barri.
Durant el passacarrer es repartirà “ Aigua de València” per a aquells
que vagen disfressats.

A les 22.00 hores tindrà lloc la CREMÀ de la Falla Infantil, presidida
per la nostra Fallera Major Infantil, Xiqueta Emma Campos i Barrachina.

A les 21,30 hores Sopar a la carpa.

Després de la cercavila i a la zona habilitada per a foc es dispararan
focs a càrrec de la Pirotècnia Lluch de Moncada.
En acabar, gaudirem tots de la DISCOMÒBIL de ….........................

Dimecres 18 de Març. Vespra de Sant Josep. Ofrena de ﬂors a la Mare
de Deu.
A les 10.30 hores: Esmorzar al Casal Faller .

A les 11.00 hores: Assistència de les nostres Falleres Majors i
President, junt a totes les Falleres Majors 2015 i Presidents de
l’Agrupació, a l’Homenatge a Maximilià Tous.

A les 12,30 hores festa del QUINTO i TAPA per tal d'agafar forces per a
l'ofrena.
A les 16,00 hores. Concentració en el nostre casal de les comissions,
tant major com infantil, per a assistir a l’Ofrena de ﬂors a la nostra
Excelsa Patrona Mare de Déu dels Desemparats.
A les 22,00 hores sopar a la carpa.

A les 23,45 hores i en la zona habilitada per a foc, es dispararà una
traca reforçada amb un toc de color.
En acabar, BALL a càrrec de la gran ORQUESTRA ZEPPELIN .

Dijous 19 de Març. Festivitat de Sant Josep. Nit de la Cremà.

A les 08.00 hores: DESPERTÀ per la demarcació de la nostra Falla i
amenitzada per Dolçaina i Tabalet.

A les 21.00 hores: Sopar de la Comissió Infantil. Comencen els
preparatius de la Cremà. En acabar la Fallera Major Infantil procedirà
a la imposició de la gala al estandart infantil en record del seu regnat.

A les 22.30 hores: Sopar de la Comissió Major. En acabar la Fallera
Major procedirà a la imposició de la gala al estandart en record del
seu regnat.

A les 24.00 hores, presidida per la nostra Fallera Major 2015,
Senyoreta Lucía Beltrán i Carbonell, tindrà lloc entre pólvora i color la
CREMÀ del Monument que posarà punt i ﬁnal a l’exercici faller 20142015.

