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Programa d’actes
.......................................................

Falles 2018
........................................................
Divendres, 02 de febrer
A les 21.30 h. Sopar homenatge a la fallera major 
de Torrent, Mª Jesús Rincón i Prieto, al restaurant El 
Romeral.........................................................
Dissabte, 10 de febrer
A les 14.00 h. Dinar homenatge a la fallera major 
infantil de Torrent, Alexia Manzano i Muñoz, al 
restaurant El Romeral.........................................................
Dissabte, 24 de febrer
A les 20.00 h. Crida als peus de la Torre.........................................................
Diumenge, 25 de febrer
A les 10.30 h. Cavalcada infantil.........................................................
Dimarts, 27 de febrer
A les 20.30 h. Inauguració per autoritats i 
representants de les comissions de l’Exposició del 
Ninot a la sala polivalent de l’Antic Nou Mercat, que 
estarà exposada fins a l´09 de març.........................................................
Divendres, 02 de març
A les 20.30 h. Entrega de recompenses de fulles de 
llorer i brillants a la sala d’actes de l’Ajuntament.........................................................
Dissabte, 03 de març
A les 19.00 h. Cavalcada del Ninot.........................................................
Diumenge, 04 de març
A les 10.30 h. Cant de l’estoreta, organitzat per la 
Falla Sant Roc.
A les 19.30 h. Acte de presentació de la revista oficial 
de falles “El Granerer” i intercanvi de fotografíes entre 
les falleres majors de les comissions i les falleres 
majors de Torrent, i lliurament dels premis dels llibrets 
de la JLF, a la sala d’actes de l’Ajuntament.........................................................
Dijous, 08 de març
A les 22.00 h. Jocs Florals, organitzats per la Falla 
Ramón y Cajal.........................................................
Dimarts, 13 de març
A les 10.00 h. Jornada convivencia de les juntes locals 
del “G-6”  en Alzira.

........................................................
Dimecres, 14 de març
A les 10.30 h. visita institucional per part de les 
falleres majors de Torrent i les corts d’honor a les 
Corts Valencianes, parc de bombers de Torrent i  
Protecció Civil Torrent.........................................................
Dijous, 15 de març
A les 10.00 h. Visita institucional per part de les 
falleres majors de Torrent i les corts d’honor  a la 
comissària Policia Nacional, Policia Local i col·legis de 
la ciutat de Torrent.........................................................
Divendres, 16 de març
A les 13.00 h. Visita institucional a l’Ajuntament de 
Torrent amb la firma de les Falleres Majors de Torrent 
en el llibre d’honor de la ciutat.
A les 14.30 h. Mascletada en la plaça del Bisbe 
Benlloch.
A les 18.30 h. Trasllat de la Mare de Déu organitzat 
per la falla Cotxera i posterior entrega de premis de 
JLF al carrer Baviera, als peus de la Torre.........................................................
Dissabte, 17 de març
A les 14.30 h. Mascletada en la plaça del Bisbe Benlloch.
A les 18.30 h. Primer dia d’Ofrena.........................................................
Diumenge, 18 de març
A les 14.30 h. Mascletada en la plaça del Bisbe Benlloch.
A les 18.30 h. Segon dia d’Ofrena.........................................................
Dilluns, 19 de març
A les 12.00 h. Missa en l’església de Sant Josep.
A les 12.45 h. Homenatge de les falleres majors 
de Torrent i de les seues corts a sant Josep, en la 
parròquia de Sant Josep.
A les 13.00 h. Homenatge al faller, davant de 
l’estàtua del Granerer.
A les 14.30 h. Mascletada en la plaça del Bisbe Benlloch.
A les 19.00 h. Retirada dels ninots indultats de les 
Falles 2018.
Crema de la falla infantil que haja obtingut el primer 
premi de la Secció Especial, (sempre entre les 21.00 h 
i les 22.00 h).
A la 01.00 h. de la nit. Crema de la falla guanyadora 
del primer premi de la Secció Especial.


