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PROGRAMA DE FALLES 2022 

 
Exposició del Ninot 2022 del 19 de febrer fins al 1 2 de març      
Lloc: Casa de la Marquesa Valero de Palma (C/ Cavallers). Inauguració 19 hores.  
De dimarts a dissabte de 10.30 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores. Diumenge 
de 10.30 a 13.00 hores. 
 
Presentació del bolero Dianium, divendres 25 de feb rer a les 20 hores                  
A càrrec del grup Dianium Dansa. Lloc: Saló d’Actes Casa de la cultura 
 
Crida de les Falleres Majors 2020-2022, dissabte, 2 6 de febrer a les 20 hores               
Lloc: Plaça de la Constitució 
 
Tir de carcasses anunciadores de l’1 al 14 de març a les 14 hores       
   
Plantà de les falles, del divendres 11 fins al dime cres 16 de març                      
 
Primera Nit d’Albades, dilluns 14 de març a les 20 hores 
Ordre del recorregut: Falleres Majors de Dénia a la Plaça de la Constitució, Falla les 
Roques, Falla Oeste, Falla Campaments, Falla Darrere del Castell, Falla Baix la Mar 
 
Segona Nit d´Albades, dimarts, 15 de març      
14 h Tir de carcasses anunciadores  
20 h Segona Nit d’albades amb l’ordre següent: Falla Camp Roig, Falla París-
Pedrera, Falla Saladar, Falla Diana, Falla Port Rotes, Falla Centro 
 
Dia oficial de la plantà, dimecres 16 de març    
8 h Plantà dels monuments fallers en els diferents districtes de la ciutat.   
12.30 h Plantà de les falles de la Junta Local Fallera. Lloc: Plaça del Consell. 
14 h Tir de carcasses anunciadores i dinars de “plantà”. 
22 h Dispar de coets anunciadors de la Nit de la Plantà. 
 
Despertaes, mascletaes i entrega de premis, dijous,  17 de març    
7 h Despertà en tots els districtes fallers.  
13 h Entrega de premis a les Falles Infantils 2020-2022 a la Plaça de la Constitució. 
14 h Mascletaes” en les diferents demarcacions falleres. 
20.30 h Entrega de premis a les Falles Grans 2020-2022 a la Plaça de la 
Constitució. 
22 h Mascletà en plaça Jaume I.   Organitza Junta Local Fallera de Dénia 
23 h Revetles en les diferents demarcacions falleres. 
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Divendres, 18 de març 
7 h Despertà en tots els districtes fallers.  
14 h Mascletades en les demarcacions falleres. 
19 h Inauguració placa commemorativa 75 anys Falla Tio Pep. 
20.30 h Mascletà en la plaça Jaume I. 
23 h Revetles en les diferents demarcacions falleres. 
 
Dia de Sant Josep, ofrena de flors i la cremà, diss abte, 19 de març 
7 h Despertà en tots els districtes fallers.  
8 h Despertà infantil.   
10 h Cercaviles en les diferents demarcacions falleres. 
11 h Missa en honor a Sant Josep a l'església de l’Assumpció.  
11h Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Itinerari de carrer: Marqués 
de Campo, Diana, Magallanes i plaça  del Convent.  
14.30 h Mascletaes en els districtes fallers.  
17 h Cercaviles en les diferents demarcacions falleres. 
18.30 h Recepció dels nous presidents 2022/23 a la Plaça de la Constitució. 
 
Ordre de la cremà de totes les falles 
20 h Falles de la Junta Local Fallera a la Plaça del Consell 
Falles infantils 
20.30 h Falles infantils de la Secció Primera excepte la del primer premi. 
21 h Falla infantil guanyadora de la Secció Primera i les Falles infantils de 
la Secció Especial excepte el 1r premi. 
21.30 hores: Falla infantil guanyadora de la Secció Especial  
Falles grans de la secció primera 
22.30 hores: Falles guanyadores del 7é i 6é premi. 
23 hores:      Falles guanyadores del 5é i 4t premi. 
23.30 hores: Falles guanyadores del 3r i 2n premi. 
23.45 hores: Falla guanyadora del 1r premi  
Falles grans de la secció especial 
00.30 hores: Falles guanyadores del 4t i 3r premi. 
01.15 hores: Falla guanyadora del 2n premi. 
01.30 hores: Falla guanyadora del 1r premi. 
____________________________________ 
 
Els horaris de la “cremà” són aproximats. Es prega al públic que respecte les normes 
i regles que establisquen el cos de bombers com Protecció Civil de Dénia.  
 
La Junta Local Fallera de Dénia es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi en el 
programa de Falles de 2020 per circumstàncies imprevisibles que pogueren sorgir, 
relacionades o no amb la festa fallera. 

 


