
    FALLES  2016 
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! 

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!  

 



LA MÚSICA DEL FUEGO 

                                                                    Salutació del Director General 

¿Por qué este título? ¿Hay música en el fuego? Y si la hay, ¿qué notas musicales componen esa energía devas-

tadora que -en cuestión de unos pocos minutos- convierte en cenizas el trabajo de todo un año? ¿Qué misterio 

envuelve al fuego fallero? ¿Para qué exaltar la Fiesta? ¿De qué forma pueden contribuir mis palabras a dicho 

propósito? Me considero un observador externo a la Falla porque ésta no forma parte de mis raíces culturales, 

aunque en mi interior reconozco una cierta atracción por descubrir el significado que atesora. Así pues, con 

toda humildad y asumiendo el riesgo de cometer una osadía, recurro a la “Música” para acercarme al corazón 

del fuego fallero. Ojalá mis palabras sean merecedoras de estar en el inicio del “Llibret 2016 de la Falla de la 

Escuela Infantil Desamparados La Salle”. 

 

La Música -el “arte de las musas”- cultiva el espíritu humano e inspira la creación de una hoguera artística cuyo 

fuego comunica algo difícil de comprender con palabras. La Falla nos conecta con las raíces culturales del 

pueblo valenciano, que desde siempre ha buscado su forma de acercarse al misterio de la vida. Es curioso 

contemplar a la gente moverse al ritmo del “Pasodoble Fallero” durante los días previos a la cremà, así como la 

solemnidad con la que el “Himno de la Comunidad Valenciana” acompaña las lágrimas de las falleras cuando 

el fuego lo devora todo. Silencio de admiración, cuando el día 20 de marzo de cada año sucede algo increíble: 

los falleros y falleras se levantan y empiezan de nuevo. Pero, ¿quién se levanta de nuevo desde las cenizas de 

su trabajo? 

“Creua el carrer la xicalla 

replegant els trastos pa la falla; 

i manté la tradició 

d’esta cançó… 

Hi ha una estoreta velleta 

per a la falla de Sant Josep, 

del tio Pep…?” (Mestre Serrano y Maximiliano Thous). 

 

Queridas familias, niños y niñas, durante unos meses habéis ido recogiendo “trastos pa la falla” y los habéis 

convertido en un hermoso monumento. Hasta el día de la cremà disfrutemos de la satisfacción por haber termi-

nado una obra de arte. Muchas gracias por vuestro trabajo. 

“Per 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!...” (Mestre Serrano y Maximiliano Thous). 

 

Espero un fuego que queme nuestros egoísmos y miedos. Espero que la última brasa de la 

hoguera, dé paso a un “Año Nuevo Fallero” cargado de cantos de amor e himnos de paz. 

 
    H. Juan Antonio Martínez Sancho 

     Director General. 

 

PROGRAMA DE FESTEJOS 

DIA 15 DE FEBRER DE 2016 

Elecció de la Fallera Major i el President de l´Escoleta 2015-2016. 

Prèviament es farà un sorteig entre tots el xiquets i xiquetes de 5 anys que 

vulguen presentar-se. 

 

DIA 7 DE MARÇ DE 2016 

Si ens dóna temps…Farem la Plantà de la Falla al pati de l´Escoleta. 

 

DIA 14 DE MARÇ DE 2016 

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 adéu 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 han dedicat el seu esforç en l´elaboració de la falla.  

A tots els membres de la directiva i als pares i mares que ens han acompan-

yat al llarg d´aquest temps i als nous pares, als que animem a col.laborar en 

l´ampa, que és a la fi, dedicar-li temps a l´educació i al nostres fills. 

 

A l´ESCOLA PROFESSIONAL LA SALLE, representada 

per l´Hermano Juan Antonio i Delfina, per no posar 

mai cap impediment i facilitar-nos les coses. 

    Grácies de tot cor. 

   GRÀCIES EN MAJÚSCULES A TOTS,  

PER FER UN ANY MÉS,  

     POSSIBLE LA NOSTRA FESTA. 



              

            LEMA: 

    “ÉS JUST I NECESSARI” 

 

          ARTISTES: 

   A.M.P.A Desemparats  
          LA SALLE 

 
 

      COL.LABORACIÓ 
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  2016 

 
LES 4 ESTACIONS 

 
CLASSE DE 4 ANYS 

PRIMAVERA 

Les plantes i animalets 

típics de la primavera 

també gaudeixen contents 

de la nostra festa fallera. 

 

CLASSE DE 3 ANYS 

ESTIU 

A l’estiu toca descansar 

tot el món eix i se banya 

al riu, la piscina o la mar, 

i a passejar per la muntanya. 

 

CLASSE DE 5 ANYS 

TARDOR 

De l’hivern a la tardor 

la Terra és el nostre escenari. 

Cuidem-la i donem-li amor, 

perquè és just i necessari. 

 

CLASSE 1 Y 2 ANYS 

HIVERN 

Tapadets amb bufanda i guants 

a l’hivern també eixim a jugar 

i ens quedem entusiasmats 

si un dia se posa a nevar. 

      FALLERA MAJOR 

  Marta Alonso Arenas 

         PRESIDENT 

  José Manuel Ferrandis Aliaga 

 

La falla ja està plantada, 

l’hem fet junts a l’escoleta. 

Ara cal tindre preparada 

una poesia per a la nostra fallereta. 

 

Marta, xiqueta paternera, 

guapa i fresca com una flor 

així vestida de fallera 

estàs més bonica que un sol! 

 

Només de veure’t la careta 

se’ns contagia l’emoció 

per viure la festa fallera 

amb una gran il·lusió. 

 

Ets la fallera major 

del col·le al dos mil setze 

i això ho portaràs al cor 

i ho recordaràs per sempre . 

 

 

 
 

 
Enguany el president de la falla 

Ets tu, José Manuel, quin honor! 

Perquè de bon tros dones la talla 

I ets exemple de germanor. 

 

Sabem que t’agradarà  

la música de les falles 

que pels carrers sonarà 

acompanyada de traques. 

 

Ho anem a passar genial 

El dia de la cremà 

Pegant colps i fent soroll 

Amb la tradicional “botella”. 

 

Hui ha arribat el moment 

que tant de temps has esperat 

i el viuràs amb sentiment 

però ple de felicitat. 


