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President infantil falles 2020

Hola, per fì tinc el privilegi de dedicarvos unes paraules com a president
infantil d’aquesta comissió ( que
deprès de 3 anys ja em tocava). Espere
que tots junts disfrutem d’aquestes
festes, jo farè tot el possible per a que
enguany siga inolvidable.
Desitge de tot cor que les meues
falleres Edith i Sonia gaudeixen
d’aquest any junt a mi i que sàpien
aprofitar cada moment al màxim que
de segur que serà irrepetible perque
pasa molt ràpid.
Tinc l’orgull a més de representar
aquesta comissió amb un gran
president, Vicent, mon pare, en el
que tinc un gran exemple a seguir i li
agraïsc tots els consells que em dona .
Voldría donar les gràcies al meu germà
pels consells que em dona, a la meua
mare que sempre està pendent de mí i
per fer possible que aquest 2020 siga
el millor per a mi i no l’ovlide mai i a
la meua familia per acompanyar-me
sempre en cada moment i en cada
acte.

També vuic donar les gràcies a tots
eixos fallers i no fallers que sempre
están ahí acompanyant-me i fent tot
el possible per a que tot estiga perfecte.
I per despedir-me, espere que aquest
any siga igual d’especial per a
vosaltres com per a mi. Vos convide a
gaudir junts aqustes falles 2020.
Un bes molt fort, Alejandro.

CONEGUEM AL NOSTRE
PRESIDENT INFANTIL

**************************************

ANYS DE FALLER …
Des de que vaig nàixer

CREUS EN EL DESTÍ?
No

AL EIXIR PRESIDENT INFANTIL VAS
SENTIR …
Felicitat al meu cor

QUÈ PORTARIES A UNA ILLA
DESERTA?
Menjar, el mòbil i un router

A QUI AGRAEIXES EL TEU REGNAT?
A la meua familia

UN OBJECTIU AL MÓN?
Ser feliç

LA TEUA FAMÍLIA DONEN CONSELLS
SOBRE EL REGNAT? QUINS?
Sí, com quan em venen grans unes
espardenyes em diuen que em faça
un nuc per darrere

UN HOBBY …
Tirar petards

DEFINEIX LA TEUA PERSONALITAT …
Alegre, divertit, social, inquiet i a
vegades cabut

QUÈ SITUACIÓ FA QUE PUGES EIXIRTE DE LES TEUES CASELLES?
moltes situacions com per exemple no
donar-me la raò mentre que sí que la
tinc

QUE VALORES MÉS D’UNA
PERSONA?
L’amable i el bon amic que siga

CASTELL O MASCLETÀ?
Mascletà

NO PODRIA VIURE SENSE …
La meva iaia

UN SOMNI?
Ser pintor

EL MENJAR QUE MÉS T’AGRADA ÉS
…
Pechugueta empana

UN COLOR?
Roig

UN LLIBRE?
Harry Potter I les relíquies de la mort
part 1

T’AGRADA VESTIR …
Amb vaquers
UNA CANÇÓ?
Tusa

UNA PELI?
Harry Potter y la pedra filosofal

UNA DATA INOLVIDABLE?
El dia de la meua elecció

UNA FLOR?
Amapola

UN BES PER A ...
Tots

UN OLOR?
Pólvora
UN ACTE?
Cridà

Edith
Moliner Escrihuela

*****************************************
Fallera major infantil falles 2020
Benvolguts fallers i falleres infantils de
la falla Antoni Pardo:
És un plaer per a mi poder dirigir-me
enguany a tots vosaltres com a Fallera
Major Infantil de la nostra comissió.
Tots sabeu la il·lusió que em feia
poder arribar algun dia, a exercir este
càrrec, però la realitat supera totes les
expectatives. És tot un orgull poder
representar-vos en Torrent i vos done la
meua paraula que intentaré fer-ho de
la millor manera possible.
S’acosten les Falles i segur que
molts de vosaltres ja teniu ganes de
començar a disfrutar de la nostra
setmana gran. De fet, segurament
molts no heu parat des que el darrer 19
de març varem cremar la falla de 2019.
Jo, des d’ací, vull fer una crida a
tots eixos xiquets i xiquetes que, per
diferents motius, no acudeixen al
casal fins el 15 de març. I a tots ells
m’agradaria contar-los una anècdota
de quan era xicoteta:
Resulta que quan jo era menuda vivia
en altra localitat i baixava a la falla
del 15 al 19 de març. Els anys van anar
passant i jo veia a les altres xiquetes
que participaven en els “playbacks”,
teatre,... Jo tenia moltes ganes de
poder participar també. Quan a la fi
vaig vindre a Torrent, sense pensar-ho

vaig començar a participar en totes
les activitats i només pensava en una
cosa: Com havia sigut capaç d’haverme perdut tot això durant tants anys?
Amb açò el que vull és animar-vos
a tots els xiquets i xiquetes perquè
baixeu al casal i que participeu en totes
les activitats. Les Falles no només són
quatre dies, i estic segura que aneu a
disfrutar, fer amics i fer de les Falles
una forma de viure.
Ara només em queda desitjar-vos
que disfruteu d’aquestes Falles de
2020, tant com jo vaig a fer-ho, junt
als vostres amics i les vostres famílies.
Espere que sempre pugau recordar les
Falles de 2020 amb un gran somriure.
Visca la falla Antoni Pardo i visquen les
Falles 2020!!

CONEGUEM A LA NOSTRA
FALLERA MAJOR INFANTIL

**************************************

ANYS DE FALLERA?
Des de sempre.
AL EIXIR FALLERA MAJOR INFANTIL
VAS SENTIR?
Molta il·lusiò i no m’ho creia per a res,
estava en un núvol.
A QUI AGRAEIXES EL TEU REGNAT?
A la meua família, per ajudar-me en
tot.
LA TEUA FAMÍLIA DONEN CONSELLS
SOBRE EL REGNAT? QUINS?
Sí, que siga jo mateixa i que no tanque
els ulls perquè passa molt ràpid.
DEFINEIX LA TEUA PERSONALITAT...
Em definisc com una xiqueta
responsable, amable i que sempre
estic somrient.

QUE VALORES MÉS D’UNA
PERSONA?
La personalitat.
CREUS EN EL DESTÍ?
Sí.
QUÈ PORTARIES A UNA ILLA
DESERTA?
A la meua família i fotos de tot el que
he viscut fins ara.
UN OBJECTIU AL MÓN?
La pau.
UN HOBBY ...
Baixar a la falla, estar en les meues
amigues i cosines.
CASTELL O MASCLETÀ?
Mascletà.

QUÈ SITUACIÓ FA QUE PUGES EIXIRTE DE LES TEUES CASELLES?
Que me tiren les culpes d’alguna cosa
que no he fet jo.

UN ACTE?
La cavalcada del ninot.
UN SOMNI?
Ser fallera major de la meua falla.

NO PODRIA VIURE SENSE ...
Les falles, perquè elles són la meua
vida.

UN COLOR?
Blanc.

EL MENJAR QUE MÉS T’AGRADA ÉS
... El puchero de la meua iaia.

T’AGRADA VESTIR ...
Amb roba còmoda i arregladeta.

UN LLIBRE?
Xènia tens un whatsapp.

UNA CANÇÓ?
Without Me de Halsey.

UNA PELI?
Mamma Mia.

UNA DATA INOLVIDABLE?
El dia de la meua elecció, 02/05/2019
i el de la meua exaltació, 22/12/2019.

UNA FLOR?
Les Cales.
UN OLOR?
La polvora.

UN BES PER A ...
Tota la meua comissió.

Junta rectora

*****************************************
Falles 2020
President
Alejandro Martínez i Correcher
Vice-President 1º
Alex
Godoy i Herreros

Vice-President 2º
Pablo
López i Torres

Secretari
Sandra
López i Romero

Tresorer
Pau
Vicente i Sánchez

Comptador
Sara
López i Torres

Delegat
África
Roldan i Escrihuela

Delegat
Alicia
Romero i Andrés

Delegat de festes
Mario
Monera i Rodriguez

Delegada de
playbacks
Daniela
Varela i Alonso

Delegada d’esports
Nayara
Tacuri i Vergara

Cort d’honor
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falles 2020

Aguilera i Sanjosé, Eva
Alonso i Company, María
Andreu i Peco, Blanca María
Andreu i Saiz, Valeria
Ariza i Martínez, Valeria
Blasco i Zurro, Carmen
Bruno i García, Valeria
Calero i Carrero, Ainara
Calero i Carrero, Alba
Cañabate i Albelda, Daniela
Claramonte i Furió, Lucia
Claramonte i Furió, María
Company i García, Anais
Escrihuela i Anguita, Aitana
Escrihuela i Anguita, Carla
Esteve i Daviú, Nadia
Fochesato i García, Natalia
Fochesato i García, Valeria
García i Rodríguez, Nerea
Gea i Medina, Sara
Gozalvo i Rosa, Daniela
Gozalvo i Rosa, Natalia
Herreros i Saiz, Lucia
Huet i Barat, Carla
Huet i Barat, Martina
Jiménez i Campos, Isabel
Jiménez i Campos, María
Linares i Miquel, Aitana
Linares i Miquel, Carla
Lujan i Morillo, Zoe
Martínez i Mena, María

Martínez i Meseguer, Adriana
Martínez i Rodríguez, Aitana
Martínez i Saiz, Paula
Mauri i Barea, Candela
Molina i Tudela, Carla
Molina i Tudela, Laura
Mora i García, Carla
Mora i Peña, María
Mora i Peña, Paula
Pastor i Adán, Vera
Pérez i Lafuente, Noelia
Prieto i Lozoya, Ona
Ramos i Desco, Ainhoa
Ramos i Desco, Eva
Requena i Copete, Lucia
Risalde i Oviedo, Ainhoa
Risalde i Oviedo, Paula
Rodríguez i Ogalla, Clara
Sacristán i Cervera, Adriana
Sánchez i Giménez, Marta
Sánchez i Velert, Paula
Segarra i García, Elsa
Tacuri i Vergara, Ainhoa
Tacuri i Vergara, Nayara
Tomas i Velert, Carla
Tomas i Velert, Mireya
Usero i Baviera, Sara
Varela i Alonso, Daniela
Vega i Ordoñez, Yanira
Villalva i Muñoz, Carla
Villanueva i Martínez, Danna

Vocals

*****************************************
falles 2020

Alonso i Alarcón, Xavier
Alonso i Tarazona, Damián
Andreu Saiz, Adrián
Broseta i Rosa, Yoel
Carpintero i Sanz, Kilian
Cerrillo i Rodríguez, Pau
Contreras i Ramos, Ángel
Cruz i Belloso, Christian
Cuesta i Martínez, Gorka
Delgado i Castelló, Rodrigo
Del Saz i Pozuelo, Alejandro
Escrihuela i Anguita, Álvaro
García i Puig, Carles
García i Rodríguez, Maik
Gea i Medina, Joaquín
Giménez i Catalá, Enrique
Giménez i Catalá, Oliver
Herreros i Saiz, Samuel
López i Romero, David
Marco i Conde, Izan
Martínez i Correcher, Adrián
Martínez i Mena, Fermín
Martínez i Poncini, Alejandro
Moliner i Escrihuela, Hugo
Monera i Rodriguez, Mario
Mora i García, Mario
Mora i Ortí, Albert
Mora i Ortí, Ferran

Núñez i Tomas, David
Núñez i Tomas, Hugo
Romera i Escrihuela, Héctor
Romero i Sanchez, Daniel
Salas i Avilés, Dilan
Salinas i Carrión, Aarón
Torres i Pérez, Hugo
Vaz i Del Rey, Iker
Vicente i Sanchez, Mateo
Vicente i Sanchez, Pau

Recompenses

*****************************************
Falles 2020

Or
Javier Alonso Alarcón
Blanca María Andreu Peco
Alvaro Broseta Rosa
Ainara Calero Carrero
Daniela Cañabate Albelda
Angel Contreras Ramos
Natalia Fotechato García
Pablo Lopez Torres
Sara Lopez Torres
Edith Moliner Escrihuela
Vera Pastor Adan
Africa Roldán Escrihuela
Maria Isabel Romero Yuncal
Nayara Tacuri Vergara
Sara Usero Baviera

Argent
Yoel Broseta Rosa
Christian Cruz Belloso
Carla Escrihuela Anguita
Carles García Puig
Nerea García Rodriguez
Enrique Gimenez Catalá
Oliver Gimenez Catalá
Daniela Gozalvo Rosa
Natalia Gozalvo Rosa
Isabel Jimenez Campos
María Jimenez Campos
Candela Mauri Barea
Mario Mora García
Ferran Mora Orti
Maria Mora Peña
Ainhoa Ramos Desco
Paula Risalde Oviedo
Iker Vaz del Rey

Alohomora
**************************************
Artista: David Ojeda

Enguany hem pensat crear una falla temàtica, una falla en la qual
els nens, adolescents i adults es puguen veure atesos, ja que és un
tema que abasta moltes generacions.
Tracta sobre les històries de Harry Potter, el nen mag, per a això hem
volgut personificar diverses escenes icòniques que són representades
en els llibres i en les pel·lícules.
A l’igual hem pensat, en aquells muggels que fins i tot no han
estat captades per la màgia d’Harry Potter i fem un petit resum i
homenatge a aquest món de mags, perquè ho entenga i puguen
gaudir de la falla igual que un fanàtics de Harry Potter.
En el cim de la nostra falla es poden veure a dos mags, jugant a
l’esport més important d’aquest món de mags, el Quidditch, podem
veure a dos estudiants amb els seus diferents uniformes, depenent
del fet que casa siguen, barallant per capturar la Snitch
orada i aixina guanyar el partit de Quidditch.
Una altra escena que és considerada important per tots els fans,
és la icònica escena del barret seleccionador, per a això omplim
l’escena de ciris flotants per a així recrear la magnífica màgia del
menjador de Howarts just en el moment, on Dumbledore posa el
barret damunt dels alumnes novençans perquè el mateix barret
decidisca la casa que se’ls assignada.
I com no, posar la mítica escena del famós wingardium leviosa
paraules màgiques del conjur que Hermione acompanyada de
Minerva Mcgonagall, la professora de transformacions,
realitza per a fer levitar els llibres de tota la biblioteca.
Però no tot serà bonic en aquest col·legi, ja es sabut que el que
no ha de ser nomenat aguaita, Creus que també aguaités la falla
infantil d’Antonio Pardo ?
Veuen i descobreix-lo aquestes falles 2020.

Mirem 2019

**************************************

Mirem 2019

**************************************

Mirem 2019

**************************************

Mirem 2019

**************************************

Mirem 2019

**************************************

QUÈ SAPS SOBRE
LA NOSTRA COMISSIÓ?
**************************************

Quasi totes les respostes les trobaràs al llibret
1. Quin és el lema del monument?
a) Harry Potter
b) Hogwarts
c) Alohomora
2. Com s’anomena la nostra F.M.I?
a) Maribel
b) Edith
c) Sonia
3. Quin és el nom de l’artista faller d’aquest any?
a) David Ojeda
b) David Bisbal
c) Mario Ojeda
4. Quin és el `hobby’ preferit del nostre president infantil?
a) Jugar a futból
b) Pintar
c) Tirar petards
5. En quin any es va fundar la nostra comissió?
a) 1968-1969
b) 1880-1881
c) 1992-1993
6. Quin és el nom del nostre casal?
a) El Palleter
b) Pensat i fet
c) El masclet

7. Quin càrrec té a la nostra falla el pare del president infantil?
a) Tresorer
b) President
c) Loter
8. Quin és el color preferit de la nostra F.M.I
a) Blanc
b) Blau
c) Rosa
9. Quants xiquets i xiquetes som en aquesta comissió?
a) 96
b) 103
c) 100
10. De quin tema tractava la presentació infantil?
a) Del mar
b) De fantasía
c) De pirates
11. Com és conegut el nostre P.I a la falla?
a) Piloteta
b) Conino
c) Boleta
12. Quin dia és la cavalcada infantil?
a) 23 de febrer
b) 16 de febrer
c) 22 de febrer
13. Com s’anomena la Fallera major infantil de torrent d’enguany?
a) Laia
b) Sara
c) Sandra
14. On es fa la crida?
a) A l’Ajuntament
b) A la Torre
c) A l’Avinguda

15.Quin material predomina per a pintar els ninots el nostre artista,
David Ojeda en la falla infantil?
a) Retoladors
b) Llapicera
c) Crayons
16. Quin xiquet de la nostra comissió va aconseguir el 3r premi en la
declamació infantil?
a) Mario Monera
b) Pau Vicente
c) Izan Marco
17. De quin color és el faixí del president infantil?
a) Verd
b) Blau
c) Roig
18. Amb quants anys es dona l’insignia d’or als infantils?
a) 7 anys
b) 10 anys
c) 12 anys
19. En quin carrer es planta el monument infantil?
a) 25 d’abril
b) Pintor Renau
c) Riu Vinalopó
20. Continua la cançó “ Hi ha una estoreta velleta per a la falla…”
a) de Sant Jaume
b) de Sant Josep
c) de Sant Joan

PREMIS INFANTILS
**************************************
FALLES 2020

2n premi Secció Especial Infantil
Premi Millor Ninot Infantil Secció Especial
1r premi Presentació infantil
1r premi Jocs Florals categoría B
2n premi Jocs Florals categoría B
2n premi Playbacks Grup Infantil
(Falla Angel de l’Alcásser)
2n premi playback Infantil Imitació
(Falla Angel de l’Alcásser)
2n premi curtmetratge Infantil
(Falla Nicolau Andreu)
Premi del públic al millor Curtmetratge Infantil
(Falla Nicolau Andreu)
2n premi concurs d’Aparadors Fallers
(Falla Anvinguda)

dissenya el teu trage
*****************************************
falles 2020

dissenya el teu trage
*****************************************
falles 2020

Sopa de lletres

*****************************************
falles 2020

lliGaCaMES

traGE

MonUMEnt

CoMiSSiÓ

Pinta

BlUSÓ

MoCador

inSiGnia

Pinta el nostre esbós
*****************************************
falles 2020

dibuixa i pinta el nostre estandart
*****************************************
falles 2020

troba la nostra falla
*****************************************
falles 2020

Diari de la fallera major
infantil 2019

**************************************

3 de maig de 2018: Elecció
Aquest día va ser un dels més
importants, ya que, vaig eixir
elegida Fallera Major Infantil del
2019. Encara m’enrecorde dels
nervis que vaig tindre aquell día.
Allí em vaig adonar de que un
any fantàstic m’esperava i que un
muntò de sentiments i emocions
m’acompanyarien durant el meu
regnat.
23 de novembre de 2018:
Proclamació
Aquesta nit la vaig pasar genial
perquè em proclamaren Fallera
Major Infantil de la Falla Antoni
Pardo. Desprès d’açó soparem tots
junts. Més tard, Ana, Domingo, Alex
i jo donarem lloc a la festa fent un
ball. Vaig ballar tota la nit junt als
meus amics i no vaig parar de riure.
¡VA SER DIVERTIDÍSSIM!!!
23 de decembre de 2018:
Presentació
Un mes després de la proclamació,
va arribar el dia tan esperat per
a qualsevol Fallera Major, LA
PRESENTACIÓ. Vaig madrugar
per pentinar-me el millor posible.
Després vingué la meua modista
per a vestir-me. Mes tard, ens
anarem a Sala Canal per a gaudir
de l’acte. Allí em vaig lluir com una
Regina i el vaig pasar de meravella.

També anarem a menjar a la falla.
17 de març 2019: Ofrena
Quan em vaig adonar, ja estàvem
a la setmana fallera i com tots
els anys va arribar el dia de
l’Ofrena de flors a la Verge dels
Desamparats. Un dia molt bonic,
plè de sensacions. M’enrecorde de
les ganes que tenía perque arribara
aquel lacte. Em vaig vestir amb
tota la meua il-lusió per desfilar
aqueixa vesprada i vaig gaudir
tot el recorregut perquè em sentía
orgullosa de tot el que había visccut
durant el regnat.
19 de març de 2019: Cremà
Aquest dia, pel mati, em vaig vestir
per anar a l’operació quilo i tambè
ens fèrem fotos amb la mascletà
del migdia. Escoltarem la mascletà
i desprès menjarem a la falla. A la
vesprada anarem a la falla a sopar
i finalment escollirem el ninot que
no volien que el cremaren. Alex
i jo vam encendre el Castell i es
va cremar la falla infantil. Vaig
plorar, però desprès em diguè a mi
mateixa que disfrutara del poc que
em quedaba i que l’any pròxim el
gaudiria encara mes.
Maribel Romero.
Fallera Major Infantil 2019
Component Cort d’Honor FMIT
2020

Diari del president
infantil 2019

**************************************

En primer lloc, volia dir- vos que ha
sigut un plaer i un orgull per a mi
haver sigut el president infantil de
la meua volguda falla Antoni Pardo
per segon any consecutiu, a la qual
agraeix tot el que han fet per mi;
GRÀCIES
~PROCLAMACIÓ~
Per fi va arribar un dels dies
més esperats per mi! Eixe día
em proclamaven con el vostre
President Infantil, ho vaig pasar
molt bé junt als meus companys
de viatge: Domingo, Ana i Maribel;
sense oblidar- me del meus amics
i de la meua família per estar
sempre al meu costat. Us estime
molt!
~PRESENTACIÓ~
~ POSTA D’INDUMENTÀRIA~
I arribà el día de la meua
presentació infantil, això sí, dies
abans van mostrar el vestits, tot
va quedar molt bonic i va vindre
molta gent a vore-lo; ja en el acte
de la presentació, el meu primer
sentiment va ser de nerviosisme,
sobretot quan van vindre a per
Maribel i a per mi; impacient per
vore el que ens havíem preparat
els nostres amics del playback i els
fallers participants del decorat, va
ser una meravella. Tot va eixir de 10,
enhorabona a tots i totes.
~ BERENAR P.I. DEL ANY~
Com tots el anys la falla
ZaragozaParc- Central, van

organitzar un berenar amb tots
els xiquets representants de cada
comissió per a escollir al P.I del any;
en aquesta els meus companys em
votarem a mi. Ha sigut tot un orgull
haver segut el primer en conseguirho de la meua volguda falla, espere
estar a l’altura que es mereixia.
~CAVALCAVA~
Aquest va ser un dels dies més
divertit, llançant caramels fil per
randa i saludant a la gent junt a
Maribel damunt de la carrossa.
~BERENAR INFANTIL~
Van estar tot el matí preparant el
berenar per a que tot siga perfecte,
tots els xiquets i xiquetes que
formen la comissió van pasar una
vesprada divertida e inoblidable.
Arriben les falles...
Amb il.lució per vore els nostres
monuments fallers al carres,
el trasllat per a la verge i
l&#39;ofrena de flors a la nostra
geperudeta; un dels actes més
emotius per a mí.
Per finalitzar agrair a tota la
comissió, amics i familiars que han
estat al meu costat tot el temps per
a que no em falten de res. En fi, un
gran any per a mi.
Gràcies, el vostre P.I del 2019
Alex Godoy Herreros.

HIMNE DE TORRENT
Conjugats passat i esperança,
El Ràfol, el Mas, el Vedat,
reviscolen l’esforç d’una terra
regada amb sudor i llaura de mans.
Units fèrem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Sobre el barranc escrivírem la història
que de Cabrera a la Torre reeix,
i bastírem els anhels d’un poble
que futur sens límit a l’home ofereix.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Davallarem al pretèrit i traurem
dels avantpassats els espers cercats,
que Torrent els ofrena en imatge
de conquesta tenaç per vigor constant.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Tota l’Horta, mà a mà, forma anell
que dansa envoltant l’essència del poble,
i esclata fulgent en un crit vibrant:
Honor als seus homens
VIXCA TORRENT!
VIXCA TORRENT!!

HIMNE REGIONAL
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!
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 marcha triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu de 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!

PROGRAMA DE FESTES 2020

15 MARÇ 2020
8:00H

16 MARÇ 2020
DESPERTÀ

11:00H
12:00H
14:00H
17:00H
18:30H

TRASLLAT
A LA MARE DE DEU

19:00H

DESCOBERTA FALLA
INFANTIL

20:00H

BERENAR-SOPAR PLANÀ
INFANTIL I ENTREGA DE
RECOMPENSES

22:00H

PROGRAMA DE FESTES 2020

17 MARÇ 2020

18 MARÇ 2020

19 MARÇ 2020

DESPERTÀ

DESPERTÀ

DESPERTÀ

CERCAVILES SOLIDARI I RECOLLIDA
DE PREMIS AMB LA
XARANGA
CASTELLS
UNFLABLES
MASCLETÀ
OFRENA DE FLORS

BERENAR-SOPAR
CREMÀ INFANTIL
CREMÀ DE LA FALLA
INFANTIL

