Programa Falles 2020
DIJOUS 20 DE FEBRER

EXPOSICIÓ DEL NINOT
A les 19.30 h
Al Centre Municipal de Cultura la Mercé, amb
l’assistència de la reina fallera, reina fallera infantil,
dames de la ciutat, corts d’honor, falleres majors, falleres
majors infantils i cavallers acompanyants, presidents,
presidents infantils dels distints barris i societats i Junta
Local Fallera, s’inaugurarà l’Exposició del Ninot i Ninot
Indultat Infantil de 2020.
Tot seguit, s’entregaran els premis patrocinats per la
Regidoria de Festes.

DIUMENGE 23 DE FEBRER

PREGÓ I CRIDA
A les 18.00 h
Pregó anunciador de les festes falleres 2020, que
recorrerà els següents emplaçaments de falles: Falla
Societat Centre Espanya, Falla Quarts de Calatrava, Falla
Barri la Ravalera i Falla Barri d’Onda.
Finalitzada la desfilada, des dels balcons del Magnífic
Ajuntament, el pregoner, Jose Poveda Chabrera, llegirà
el Pregó. A continuació la reina fallera infantil, xiqueta
Julia López Soler, reina fallera senyoreta Elena Pastor
Manzano i la Sra. alcaldessa Maria Josep Safont Melchor,
pronunciaran la tradicional Crida.

DISSABTE 29 DE FEBRER

CAVALCADA DEL NINOT
A les 22.00 h
Cavalcada del Ninot que recorrerà l’itinerari següent:
plaça de la Generalitat, carrer de l’Escorredor, carrer del
Raval, Plaça el Pla, amb la baixada dels components de
les carrosses al final del Pla.
-Tribuna oficial al carrer de l’Escorredor enfront el C/
Sant Victorià, on hi haurà la reina fallera, reina fallera
infantil, dames de la ciutat, corts d’honor, presidenta de
Junta Local Fallera i convidats.
A les 00.00 h
En el casal de la Falla Plaça Chicharro, discmòbil amb
l’actuació del Dj Nacho Carregui.

DIUMENGE 1 DE MARÇ

CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL
A les 16.30 h
Cavalcada del Ninot Infantil que recorrerà l’itinerari
següent: plaça de la Generalitat, carrer de l’Escorredor,
carrer del Raval, Plaça el Pla, amb la baixada dels
components de les carrosses al final del Pla.
-Tribuna oficial al carrer de l’Escorredor enfront el C/
Sant Victorià, on hi haurà la reina fallera, reina fallera

infantil, dames de la ciutat, corts d’honor, presidenta de
Junta Local Fallera i convidats.

DILLUNS 2 DE MARÇ

ENTREGA RECOMPENSES - ENTREGA PREMIS DE
TRUC, PARXÍS, FUTBOLÍ I COMPARSES CAVALCADES
DEL NINOT
A les 22.00 h
A la Llar Fallera, amb l’assistència de falleres majors,
falleres majors infantils i cavallers acompanyants, corts
d’honor, presidents i presidents infantils dels distints
barris i societats, la nostra reina fallera i reina fallera
infantil entregaran les màximes Recompenses atorgades
en l’exercici faller 2020 per la Junta Local Fallera de
Borriana i per la Junta Central Fallera de València.
- Entrega als guanyadors dels premis del Campionat de
truc, parxís i futbolí.
- Entrega de premis de comparses aconseguits en la
Cavalcada del Ninot i Cavalcada del Ninot Infantil per
les comissions falleres.

DIMARTS 3 DE MARÇ

MISSA INICI DE FESTES - CONCURS D’APARADORS
A les 18.00 h
Missa d’inici de les festes falleres de Sant Josep 2020,
a l’església de Sant Josep Pares Carmelites, amb
l’assistència de reina fallera, reina fallera infantil, dames
de la ciutat, corts d’honor, falleres majors, falleres
majors infantils i cavallers acompanyants, corts d’honor,
presidents i presidents infantils dels distints barris i
societats i Junta Local Fallera.
En finalitzar la missa, les Reines Falleres junt a les seues
corts d’honor, representants de les falles i Junta Local
Fallera, es dirigiran als aparadors premiats al Concurs
d’Aparadors per tal de fer-los entrega dels banderins
acreditatius dels premis.

DIVENDRES 6 DE MARÇ

PAIPORTA FALLER
A les 21.30 h
A la Llar Fallera, tindrà lloc el tradicional paiporta faller
amb l’assistència de la reina fallera, reina fallera infantil,
dames de la ciutat, cort d’honor, dames de la ciutat
infantil, cort d’honor infantil, falleres majors, falleres
majors infantils i cavallers acompanyants, corts d’honor,
corts d’honor infantils, presidents, presidents infantils,
comissionats de les diferents associacions falleres i
Junta Local Fallera.
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DISSABTE 7 DE MARÇ

SOPAR HOMENATGE REINA FALLERA
A les 18.00 h
A l’envelat de la Falla Don Bosco, tardeig amb l’actuació
del grup Kasparov.
A les 22.00 h
A la Llar Fallera, se celebrarà el sopar homenatge a la
reina fallera, senyoreta Elena Pastor Manzano.
A les 00.00 h
En el casal de la Falla Plaça Chicharro, discmòbil amb
l’actuació del Dj Manuel Hidalgo.

DIUMENGE 8 DE MARÇ

QUEDADA DE PESCA - BALL DE LA TERCERA EDAT GALA DEL TEATRE
Des de les 11.00 h La Falla Quarts de Calatava organitza
inflables i una globotada (C/Serves de Jesus).
A les 13.00 h
En la seu del Club Esportiu El Pescador, les Reines
Falleres faran entrega dels trofeus als guanyadors de la
Quedada de Pesca Falles 2020.
A les 17.30 h
Ball de la tercera edat a la Llar Fallera. Després del ball,
berenar per a tots els assistents.
A les 19.00 h
Gala de entrega de premis del XIV Concurs de Teatre en
Valencià al Teatre Payà.
A les 19.00 h
Cremada d’una falleta per part de la Falla Quarts de
Calatrava (C/Serves de Jesus).

DIMARTS 10 DE MARÇ

HOMENATGE REINA FALLERA
A les 22.00 h
Al Teatre Payà, les falleres majors, corts d’honor,
presidents de les distintes comissions falleres de barris i
societats, dames de la ciutat, cort d’honor i Junta Local
Fallera, retran homenatge a la reina fallera, senyoreta
Elena Pastor Manzano.

DIMECRES 11 DE MARÇ

HOMENATGE REINA FALLERA INFANTIL
A les 19.00 h
Al Teatre Payà, les falleres majors infantils, cavallers
acompanyants, corts d’honor, presidents infantils de
les distintes comissions falleres de barris i societats,
dames de la ciutat infantils, cort d’honor infantil i Junta
Local Fallera, retran homenatge a la reina fallera infantil,
xiqueta Julia López Soler.

DIJOUS 12 DE MARÇ

INAUGURACIÓ DEL CASAL DEL VI - VISITA
RESIDÈNCIA 3ª EDAT CÁRITAS - VISITA AL CEAM
Inauguració del Casal del vi, situat a la plaça de José
Iturbi.
Horari d’apertura: de 12.00 a 01.30 hores.
Les Reines Falleres faran la inauguració oficial a les
18.30 h.

A les 16.30 h
Les Reines Fallers junt amb les seues corts d’honor i
Junta Local Fallera, visitaran la Residència de la 3º edat
de Cáritas, per a veure la cremada de la falla preparada
per a l’ocasió.
A les 17.30 h
Les Reines Falleres junta amb les seues corts d’honor i
Junta Local Fallera, visitaran el CEAM.

DIVENDRES 13 DE MARÇ

PLANTADA FALLA ASSOCIACIÓ AFDEM
VISITA FALLES COL·LEGIS PRESENTACIÓ
XIV
TORNEIG
DE
FUTBOL
INTERNACIONAL FALLES DE BORRIANA
A les 08.30 h
Plantada de la falla de l’Associació AFDEM, en la zona
del Centre de Salut de l’Avinguda de Nules.
A les 9.00 h
Visita oficial a les falles dels col·legis, per la reina
fallera infantil, dames de la ciutat infantils, cort d’honor
infantil i Junta Local Fallera.
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.
A les 19.30 h
Al saló de plenaris de l’Ajuntament, presentació del XIV
Torneig de Futbol Internacional Falles de Borriana.
A les 23.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club Ortega actuació de
Sergio Ramia Dj.
A les 23.59 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1),
Nit Jove 2.0 amb els Dj’s: Epicmotion, Font, Iker Nieto i
Carles Carbonell.

DISSABTE 14 DE MARÇ

ACTUACIONS ENVELATS COMISSIONS FALLERES
A les 16.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1),
tardeig amb el grup “Trébede Music”.
A les 17.30 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, tardeig amb el
grup Sarao.
A les 18.00 h
A l’evelat de la Falla Don Bosco, tardeig amb l’actuació
del grup Moron 5.
A les 23.59 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1),
actuació del mític grup “Los Inhumanos”. A continuació
DJ Indu.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, discmòbil amb
l’actuació del Dj Manuel Hidalgo.
A les 00.00 h
Al casal de la Falla Barri l’Escorredor (C/Vicente Cantos
Fiquerola, 5) actuació del grup Patxi Ojana.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Societat Club Ortega actuació del
grup Calle Botica i després Dj Xay.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Quarts de Calatrava, sessió
«paxanga» i remember (C/Serves de Jesus).
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DIUMENGE 15 DE MARÇ

VISITA OFICIAL A LA PLANTADA
MASCLETADA NOCTURNA
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.
A les 18.00 h
Visita oficial a la plantada de les falles 2020, a la qual
assistiran les reines falleres, dames de la ciutat, corts
d’honor, autoritats i Junta Local Fallera.
A les 23.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club Ortega actuació de
Nacho Carregui Dj.
A les 00.00 h
MASCLETADA NOCTURNA a la plaça de l’Hereu, amb
l’assistència de la reina fallera, reina fallera infantil,
dames del foc d’Alacant, dames de la ciutat, cort
d’honor, dames de la ciutat infantils, cort d’honor
infantil, falleres majors, falleres majors infantils i
cavallers acompanyants, corts d’honor, comissions
falleres i Junta Local Fallera.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, discmòbil amb
l’actuació de Dj Xay.

DILLUNS 16 MARÇ

TREN FALLER – MASCLETADA - ENTREGA PREMIS
FALLES 2020
De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h
Tren faller que recorrerà els monuments fallers de la
ciutat. Inici i final a la Plaça Major, enfront del Centre
Espanya.
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.
A les 14.00 h
MASCLETADA a la plaça de l’Hereu, amb l’assistència
de la reina fallera, reina fallera infantil, dames del foc
d’Alacant, dames de la ciutat, cort d’honor, dames de
la ciutat infantils, cort d’honor infantil, falleres majors,
falleres majors infantils i cavallers acompanyants, corts
d’honor, comissions falleres i Junta Local Fallera.
A les 18.00 h
A la Llar Fallera, entrega dels premis Falles 2020.
En finalitzar l’entrega de premis, la reina fallera, reina
fallera infantil, dames del foc d’Alacant, dames de la
ciutat, cort d’honor, dames de la ciutat infantils, cort
d’honor infantil, i Junta Local Fallera, visitaran les falles
que hagen obtingut el Primer Premi de les Falles 2020
(de categoria especial), tant major com infantil.
A les 23.30 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, actució del grup
Trebede i el Dj Nelo Rubio.
A les 23.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club Ortega actuació de
Pascual Herrera Dj.
A les 23.59 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda,
1), actuació del grup “Five Cover Band”. A continuació
Nacho Carregui.
A les 00.00 h
Al casal de la Falla Barri l’Escorredor (C/Vicente Cantos
Fiquerola, 5) actuació del Dj Sergio Ramia.

A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Quarts de Calatrava, discmòbil
amb l’actuació de Dj Indu (C/Serves de Jesus).

DIMARTS 17 DE MARÇ

TREN FALLER - VISITA A LA CAIXA RURAL –
MASCLETADA VISITA OFICIAL A LES FALLES
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Tren faller que recorrerà els monuments fallers de
la ciutat. Inici i final a la Plaça Major, enfront el Centre
Espanya.
A les 11.30 h
Visita al Centre Social de la Caixa Rural de la reina fallera,
reina fallera infantil, dames del foc d’Alacant, dames de
la ciutat, cort d’honor, dames de la ciutat infantils, cort
d’honor infantil, comissions falleres invitades i Junta
Local Fallera.
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.
A les 14.00 h
MASCLETADA a la plaça de l’Hereu, amb l’assistència
de la reina fallera, reina fallera infantil, dames del foc
d’Alacant, dames de la ciutat, cort d’honor, dames de
la ciutat infantils, cort d’honor infantil, falleres majors,
falleres majors infantils i cavallers acompanyants, corts
d’honor, comissions falleres i Junta Local Fallera.
A les 16.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1),
tardeig amb el grup “Kasparov”.
A les 18.00 h
Visita oficial a les falles 2020 pels emplaçaments de les
falles següents: Falla Caçadors, Falla Plaça Chicharro,
Falla Societat Club Ortega, Falla Barri la Vila i Falla Societat
Centre Espanya, amb assistència de la reina fallera,
reina fallera infantil, dames del foc d’Alacant, dames de
la ciutat, cort d’honor, dames de la ciutat infantils, cort
d’honor infantil, falleres majors, falleres majors infantils
i cavallers acompanyants, corts d’honor i Junta Local
Fallera.
En finalitzar la visita oficial a les falles 2020, en el Tapís,
acte d’entrega dels Fallers d’Honor a les reines falleres de
Borriana, per totes les comissions falleres.
A les 18.00 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, tardeig amb
l’actuació del Dj Sergio Ramia.
A les 23.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club Ortega nit de
disfresses amb l’actuació d’Álvaro Ruiz Dj.
A les 23.59 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1),
“El duelo”. La més èpica de les batalles enfrontarà a DJ
Xay, Indu i Juanky.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, discmòbil amb
l’actuació del Dj Nacho Carregui.
A les 00.00 h
Al casal de la Falla Barri l’Escorredor (C/Vicente Cantos
Fiquerola, 5) “Ols school” amb l’actuació de Rekena
Akaalero i Marc Villanova.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Quarts de Calatrava sessió a càrrec
de Dj Titt-As. Festa de disfresses i aigua de València (C/
Serves de Jesus).
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DIMECRES 18 DE MARÇ

TREN FALLER – MASCLETADA – CORREFOC - NIT DE
FOC
De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h
Tren faller que recorrerà els monuments fallers de la
ciutat. Inici i final a la Plaça Major, enfront el Centre
Espanya.
De 12.00 a 01.30 h.
Casal del vi faller , situat a la plaça de José Iturbi.
A les 14.00 h
MASCLETADA a la plaça de l’Hereu, amb l’assistència
de la reina fallera, reina fallera infantil, dames del foc
d’Alacant, dames de la ciutat, cort d’honor, dames de
la ciutat infantils, cort d’honor infantil, falleres majors,
falleres majors infantils i cavallers acompanyants, corts
d’honor, comissions falleres i Junta Local Fallera.
A les 16.30 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1)
tardeig amb el grup “Decajón”
A les 18.00 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, tardeig amb
l’actuació del grup Los Simples.
A les 19.45 h CORREFOC amb inici al Col·legi Salesià,
amb el següent recorregut: Camí d’Onda, Plaça 9
d’Octubre, Carrer de l’Encarnació, el Raval, Carrer Major
i la Avg, Poeta Calzada, on enllaçarà amb la NIT DEL FOC
a les 21.00 h.
A les 21.00 h NIT DEL FOC amb un castell de focs
d’aritici que es dispararà des de la Plaça de la Fira.
A les 23.59 h
A l’envelat de la Falla Societat Club 53 (Camí d’Onda, 1)
actuació de l’orquestra “Avenida Sur”.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Plaça Chicharro, actuació de
l’Orquestra-Grup Nitrato.
A les 00.00 h
Al casal de la Falla Barri l’Escorredor (C/Vicente Cantos
Fiquerola, 5) “Remember Escorredor” amb l’actuació de
Alexia García, Freddy i Dario Simoncini.
A les 00.00 h
A l’envelat de la Falla Societat Club Ortega actuació del
grup Los Bomberay i Javi Mac Dj.
A les 00.00 h
En la Falla Quarts de Calatava actuació de l’orquestra
«LA VIVA» (C/Serves de Jesus).

DIJOUS 19 DE MARÇ

FESTIVITAT DE SANT JOSEP - OFRENA DE FLORS –
MASCLETADA - CREMADA
A les 10.10 h
En el pati del col·legi Salesià, se celebrarà un homenatge
a Sant Josep.
A les 10.30 h
Tradicional ofrena de flors a la nostra patrona, la Mare
de Déu de la Misericòrdia, en la qual participaran: reina
fallera 2020, cort d’honor i dames de la ciutat, reina
fallera infantil 2020, cort d’honor infantil, dames de la
ciutat infantils, reina fallera 2019, reina fallera infantil
2019 i corts d’honor, reines falleres d’anys anteriors,
dames del foc d’Alacant, falleres majors, falleres majors
infantils, corts d’honor i comissions falleres, comissions
convidades i Junta Local Fallera.
EN FINALITZAR L’OFRENA
MASCLETADA a la plaça de l’Hereu, amb l’assistència
de la reina fallera, reina fallera infantil, dames del foc

d’Alacant, dames de la ciutat, cort d’honor, dames de
la ciutat infantils, cort d’honor infantil, falleres majors,
falleres majors infantils i cavallers acompanyants, corts
d’honor, comissions falleres i Junta Local Fallera.
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.
A les 18.00 h
La Caixa Rural ofereix la seua tradicional “bunyolà”
al seu Centre Social, situat al C/La Carrera nº17. Per a
socis, clients i fallers en general.
A les 19.30 h
Cremada de la falla de l’Associació AFDEM, en la zona
del Centre de Salut de l’Avinguda de Nules.
A les 20.00 h
Cremada de les falles infantils 2020.
A les 22.00 h
Cremada de les falles 2020.

DIVENDRES 20 DE MARÇ

XIV TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL FALLES
DE BORRIANA
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.
A les 16.30 h
Presentació dels equips participants en el XIV Torneig
de Futbol Internacional Falles de Borriana, en el camp
de Sant Ferran.
A les 17.00 h
Partit inaugural del XIV Torneig de Futbol Internacional
Falles de Borriana, en el camp de Sant Ferran.

DISSABTE 21 DE MARÇ

XIV TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL FALLES
DE BORRIANA
De 9.00 h. a 13.35 h. i de 16.30 h. a 19.10 h.
Partits de la 2ª jornada del XIV Torneig Internacional de
Futbol Falles de Borriana, en el camp de Sant Ferran.
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.

DIUMENGE 22 DE MARÇ

XIV TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL FALLES
DE BORRIANA
A les 10.50 hores
Semifinals i final del XIV Torneig de Futbol Internacional
Falles de Borriana, en el camp de Sant Ferran. Al finalitzar
entrega de trofeus.
De 12.00 a 01.30 h
Casal del vi faller, situat a la plaça de José Iturbi.

DISSABTE 28 DE MARÇ

FIRA «LOW COST» FALLERA
De 10.00 a 20.00 h
En la Llar Fallera, Fira Fallera “Low Cost” Borriana.
Organitza Giorgio Guillot.
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