HIMNES

DE VALENCIA I

Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu + l’aigua càntics d’alegria
acordats al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Flamege en l’aire
nostra Senyera!
Glòria a la Pàtria!
Vixca València!
Vixca! Vixca! Vixca!

PATERNA

Vixca Paterna, la nostra cuna
On varem vore la llum primera,
Vixca la Torre, negra i moruna,
Que l´acarona altiva i fiera.
(dos voces)
¡Vixca Paterna! ¡Vixca paterna!
Vixca la pàtria xiqueta
On viu la primera llum,
Vixca la paternereta
Flor sense igual perfum;
Vixca el palau i la torre,
La canyà i el Campament;
Vixca l´aigua cristalina
Que nos dóna el naiximent.
Vixca per sempre vixca,
El poble de mon cor
Que no canviaria
Pel mes preciat tresor;
Fem tots per engrandir-lo,
Per donar-li esplendor
Que és la millor manera
De demostrar-li amor
Vixca Paterna!
Vixca! Vixca!

FALLES 2015

ENCENGUEM UN FOC DE FLAMA VERDA
Salutació del Director General

PROGRAMA DE FESTEJOS
DIA 25 DE FEBRER DE 2015

Us propose tornar un any enrere en el temps, fent un viatge per la
imaginació, i ens disposem per viure un temps de paraula, festa,
cançons i bon menjar, compartint amb la família, els amics, i els
companys.
Enric Valor, un gran escriptor en la nostra llengua -nascut a Castalla
fa 104 anys- va recopilar de la tradició oral valenciana diferents rondalles, com a expressió de les nostres arrels culturals. A una rondalla titulada “L'amor de les tres taronges”, ens conta la història d'un
jove príncep que -enganyat per una bruixa- va eixir de sa casa a
buscar tres taronges que li ajudaren a trobar l'amor. Busca que busca, va trobar una princesa encisadora i la bruixa li va fer passar diferents proves per fer-lo caure en un parany: el jove -sense saberho- es va casar amb la bruixa. Finalment -encisat pel vol d'una papallona va- va descobrir i desfer el parany de la bruixa, la va cremar, i es va casar amb la princesa. Va trobar la felicitat.
Durant tot l'any passem diferents proves, unes de més senzilles i
altres de més difícils. Però, a la fi, després de molt de treballar, descobrim que si ho cremem tot, podem començar de bell nou fent-nos
el propòsit de viure un nou any més treballat per la felicitat.
Com a la rondalla, ja hem superat tots els paranys viscuts durant
l'any i estem preparats pel moment culminant de la festa: el foc.
Però, la flama del foc pot ser verda? En el món de la imaginació crec
que sí. Així doncs, que el foc encenga en nosaltres una flama verda
d'esperança i la imaginació de què un món nou -encara que visquem molts paranys- és possible.
Us desitge que quan a l'any vinent, les tres taronges de la rondalla
de la nostra vida estiguen madures, tornem a trobar la il·lusió de
compartir la paraula, la festa, les cançons i el bon
menjar amb la família i els amics, al
voltant de la Falla.
Visquen les Falles!!!
Visca la Festa!!!

H. Juan Antonio Martínez Sancho
Director General.

Elecció de la Fallera Major i el President de l´Escoleta 2013-2014.
Prèviament es farà un sorteig entre tots el xiquets i xiquetes de 5 anys que
vulguen presentar-se.

DIA 11 DE MARÇ DE 2015
Si ens dóna temps…Farem la Plantà de la Falla al pati de l´Escoleta.

DIA 16 DE MARÇ DE 2015
Gran xocolatà per a tots els menuts a les 09.45 hores del matí.
Seguidament una fantàstica BOTELLÀ, a veure si enguany fem bon soroll.
A les 11:00 hores li direm adeu al nostre monument en l´espectacular
Cremà.
AGRAÏMENTS
La junta directiva de l´A.M.P.A, vol agrair des d´aquest humil llibret, a totes
les famílies que enguany molt especialment han dedicat el seu esforç en la
elaboració de la falla. Enguany mes que mai, la falla porta un poc de tots.
A tots els membres de la directiva i als pares i mares que ens han acompanyat al llarg d´aquest temps.

A l´ESCOLA PROFESSIONAL LA SALLE, representada
per l´Hermano Juan Antonio i Delfina, per no posar
mai cap impediments i facilitar-nos les coses.
Grácies de tot cor.
GRÀCIES EN MAJÚSCULES A TOS,
PER FER UN ANY MES,
POSSIBLE LA NOSTRA FESTA.

LEMA:
“EN LES NOSTRES MANS ESTA”

ARTISTES:
A.M.P.A Desemparats
LA SALLE
COLABORACIÓ
Mares, pares,
xiquets i xiquetes
De la E.I
Desemparats LA SALLE
IDEA:
Directiva A.M.P.A
Desemparats LA SALLE
ESBÓS:
Lidia Valencia
TEXTOS:
Maria Serneguet

CARTELLS DE LA FALLETA DE L’ESCOLETA 2015
CLASSE 1 I 2 ANYS
DIBUIXOS ANIMATS

FALLERA MAJOR

Sara Lopez Castilla

Quina il·lusió, quina joia!
Hui ha arribat el moment
que has esperat tot l’any:
Ser la reina de la Falla!
Ací amb la Geperudeta
se’ns ompli el pit d’emoció
de veure a una fallereta
plena de satisfacció.

Els nostres personatges favorits
també es passen per ací
així mai no estem avorrits
pel col·le del barri Alborxí

Ets com una flor flagrant
tan gentil i tan galana
la millor representant
de la xiqueta valenciana.

CLASSE DE 3 ANYS
ANIMALS DE GRANJA

Recorda aquest bell moment,
tin-lo per sempre al teu cor
perquè hui, Sara, bonica
ets la nostra Fallera Major!

Des de la vaca fins al gall
ho passen tots de meravella
aprenent, corrent i jugant
a la granja de l’Escoleta

CLASSE DE 4 ANYS
ANIMALS SALVATGES
Totes les feres salvatges
Ací no ens fan gens de por
Perquè a Desemparats - La Salle
Portem la valentia al cor
CLASSE DE 5 ANYS
CIRC
Les cabrioles i piruetes
d’acròbates, pallassos i mags
alegren als xiquets i xiquetes
i els deixen encisats

PRESIDENT

Jaume Ruiz Gonzalez

l teu somni hui és realitat
És el dia gran d’una festa
Per a la que ha participat
Tot el món a l’Escoleta.
Ets exemple d’amistat
ho veiem als teus ulls
Sempre plens de felicitat,
de vida, d’amor i de llum.
Al moment de la cremà
l’excitació serà eterna,
i la música de la botellà
farà vibrar a Paterna.
Jaume hui la teua simpatia
i veure’t tan somrient
ens transmet a tots alegria,
per tindre’t de President !

