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Hem preguntat als nostres 
xiquets

Què us agrada? 
Què no us agrada?

I ara us ho anem a contar 
per a que els conegau millor

...

...

M’agrada

No m’agrada
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A les nostres xiquetes 
Berta, Àfrica i Elena 
els agrada ballar 
qualsevol ball



A les nostres xiquetes 
Berta, Àfrica i Elena 
els agrada ballar 
qualsevol ball

Mentre que a 
Carla i Sandra 

els agrada el ballet



A els nostres xiquets 
els agraden també 
els jocs, i mentre que 
Dani i Miquel juguen 
amb dinosaures...



A els nostres xiquets 
els agraden també 
els jocs, i mentre que 
Dani i Miquel juguen 
amb dinosaures...

...Joaquim juga amb 
cotxes, motos, 

camions... i Paula 
amb nines



Per altra banda, 
també trobem 
superherois, que els 
agraden molt a 
Emma i Àlex...



...I també a Míkel,
però a ell li agrada

la seua heroina 
de casa...Supermamà!



Als nostres infantils 
els agrada menjar. 
A Mar, Valentina i 
Lucía els encanta la 
xocolata...



...Mentre que al 
nostre Pablo 

li agrada menjar 
de tot!



També tenim artistes 
a la comissió. 
Hugo i Joan són uns 
verdaders pintors...



...Mentre que a la 
nostra Emma 
li agrada fer 

qualsevol manualitat 



Andreu i Pau són uns 
apasionats 
del futbol...



...I Alan i Àlex de les 
arts marcials



La música acompanya 
als dos Pau a tots els
llocs...



...Mentre que a Guillem, 
Gala, Joan i Marc els 
acompanyen els jocs.

Els encanta jugar!

La música acompanya 
als dos Pau a tots els
llocs...



També trobem 
amants dels 
animals, com és el cas 
de Helena amb els gats...



També trobem 
amants dels 
animals, com és el cas 
de Helena amb els gats...

...Mentre que per altra 
banda a la nostra 
Valeria li encanta 

riure



A Candela li agrada 
anar en bicicleta...



...Mentre que a 
Carmen li encanten 

els patins



I finalitzem el nostre 
recorregut amb 
Candela, la nostra 
major que prefereix 
eixir amb les amigues





Sigues 
com 

sigues



Benvingut 
a 

FPJ



Posa les 
cares dels 

teus amics als 
personatges 
del llibret





Esbos,
L’any passat vàrem fer una ofrena a la na-

tura. Era un ou que representa el naixe-

ment i el principi. La dualitat de la natu-

ra i l’entorn el faria créixer. Ara, este any, 

veiem l’interior de l’ou que ha maurat 

com les idees, que van i venen. Inten-

tarem créixer sense patrons estandar-

ditzats, tindre la nostra pròpia opinió.  

Podem ser més d’una cosa, en la varietat i 

fusió està la riquesa de les persones.





Insignies,



DISTINTIU D’OR:
 HUGO SANCHEZ TIJERAS                                            
 JOAN MEDINA BELLO                                                   
 JOAN GIL SELVI                                                              

DISTINTIU D’ARGENT:
 JOAQUIM MONMENEU PINEAU                              
 MIQUEL MUÑOZ VICENTE                                          
 ELENA LATORRE MIRANDA                                        
 SANDRA JAEN CERDA                                                  
 ALEJANDRO BADIA ROMEU

DISTINTIU DE COURE:
 PAU MOLTO SIERRA
 VALENTINA CERVERA MARIN
 ALAN FERRAN NAVARRO DE ARAUJO



Programa
de

festejos



Programa
de

festejos



DISSABTE 14

19:00h - Plantà Infantil “Creixent des de  
dins”.

19:30h – Concentració al casal per a rebre 
al ninot infantil de l’exposició junt a la resta 
de comissions de l’Agrupació.

21:00h - Sopar de la plantà per a la comissió     
infantil. Al finalitzar s’imposaran les recom-
penses atorgades per Junta Central Fallera 
als nostres infantils.





DIUMENGE 15

11:00h - Castells unflables per a la comissió 
infantil.

14:00h - Dinar per als infantils.

18:00h – Taller “Decora tu carpa”.

21:00h – Sopar per als infantils.





DILLUNS 16

11:00h – Taller de cuina.

14:00h – Dinar per als infantils.

16:30h – Concentració al casal per anar a la 
Plaça de l’Ajuntament per replegar els premis 
atorgats per Junta Central Fallera.

20:00 - Globotà.

21:00h – Sopar per als infantils.





DIMARTS 17

12:00h – Cercavila conjunta amb altres co-
missions veïnes.

14:00h – Dinar per als infantils.

18:00h – Tallers de manualitats i pinta cares.

21:00h – Sopar per als infantils.





DIMECRES 18

11:30h – Esmorçar-dinar previ a l’ofrena.

14:30h – Concentració al casal per replegar 
a la Fallera Major, Carmen Calabuig, per 
acompanyar-la a l’Ofrena de Flors ala Mare 
de Deu del Desamparats.

21:00h – Sopar per als infantils.





DIJOUS 19

11:00h – Concentració al casal per assistir 
a la Santa Missa en la parròquia de Santa 
Maria de Jesús, celebrada en honor al nostre 
patró Sant Josep. A l’eixida de missa, cerca-
vila per la demarcació.

18:00h – Vesprada de jocs tradicionals.

20:00h – Berenar – sopar per als infantils.

21:00h – Focs d’artifici previs a la cremà de 
la nostra falleta infantil.

21:55h – Cerimònia del lliurament del foc.

22:00h – Cremà de la falla infantil “Creixent 
des de dins”.






