Per ofrenar noves glòries a
Espanya

pengen les arracades

tots a una veu, germans, vingau.

Sona la veu amada

Ja en el taller i en el camp
remoregen

i en potentíssim, vibrant ressò,

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 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.

baix les arcades de les palmeres.

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!

Brinden fruites daurades

Visca València!

els paradisos de les riberes;

VISCA! VISCA!! VISCA!!!

Música – José Serrano Letra - MaximilianoThous

_______________ Infantils
Fallera Major: Claudia Salom Campos
Dama: Adriana Correa Aguas
Dama: Claudia Almela Navarro
President: Sergio Equiza Tadeo
Secretari: Eduard Fita Soriano
Tresorer: Jorge Español Pradas
Majors
Fallera Major: Aitana Arnau Camps
Dama: Lucía Alcayde Albiol
Dama: Elena Pozuelo Vila
President: Hugo Cervera Paya
Secretari: Ouxang Xu
Tresorer: Aarón Iranzo Gómez

Infantils
Dama: Júlia Saiz Martínez
Dama: Sara Aguas Vallejos
President: Pau Serrano Folgado
Majors
Fallera Major: Irene Ronda Timoner
President: Salva Agustí Ruiz

Dia 8 de març

A les 21:00 hores: Presentació en l’Auditori Municipal.
Dia 13 de març

A les 19:00 hores: Festival Infantil en l’Auditori Municipal.
Dia 14 de març

A les 19:00 hores: Festival Primària en l’Auditori Municipal.
A les 22:00 hores: Festival Secundària en l’Auditori Municipal.
Dia 15 de març

A les 8:00 hores: Plantà de les falles i Xocolatà.
A les 10:00 hores : Finals de competicions esportives.
A les 12:00 hores : Ofrena de flors a la Mare de Deu dels Desamparats.
A les 15:00 hores :. Activitats d’animació.
A les 16:30 hores : Entrega de premis.
A les 17:00 hores : Disparà de focs artificials i cremà de les falles.

19:00 hores: Eixida de la Cercavila des de l’Institut
- Arreplegà de la fallera Mayor Infantil i Dames:
Claudia Salom Campos, Adriana Correa Aguas i
Claudia Almela Navarro. (En el Carrer Miguel de
cervantes, 34).
- Arreplegà de la fallera Mayor i Dames: Aitana Arnau
Camps, Lucía Alcayde Albiol i Eleza Pozuelo Vila. (En
el Carrer Bodeguetes, 17).

20:30 hores: Eixida cap l’Auditori Municipal.

21:00 hores: Presentació.

Eixida a les 19:00 hores
Col·legi Asumpció de Nostra Senyora
Carrer Primer de Maig
Avinguda Azorín
Carrer Joan Martorell
Carrer Miguel de Cervantes, 34
Fallera Major Infantil
Crta. Vilamarxant
Carrer del Moll
Pza. de l’Estació
Carrer Salvador Bigorra
Carrer Bodeguetes, 17
Fallera Major
Carrer Joan Martorell
Carrer Major
Arribada a les 20:45 hores
Auditori Municipal

Rubén Fortea Martínez
Hugo Orihuela Lanáquera
Lucía López Llopis
Sergio Grau Torres
Raúl Navarrete Aguas
Marta Campos Gómez - Pardo
Marta Santamaría Córcoles
Joan Hernández García

L'Ofrena es realitzarà segons l'itinerari de costum, que comprén el
següent recorregut:
Eixida des del pati del Col·legi

12:00 hores

Avinguda Azorín
Carrer Joan Martorell
Carrer Major
Pz. Ajuntament
Carrer Cura Teresí
Carrer Garellí Pastor
Carrer Cor de Jesús
Carrer Crist dels Afligits
Carrer Salvador Bigorra
Carrer Major
Carrer Joan Martorell
Avinguda Azorí
Arribada alpati del Col·legi

13:30 hores

08:00 hores a 10:00: “Xocolatà”.
Amb anterioritat, s'haurà preparat el
menjador a este efecte i es disposarà dels útils i
elements imprescindibles: ( dels Bunyols, xocolate i
materials necessaris per a la seua elaboració
s'encarrega el grup de xocolateres oficial). Les mares i pares de les falleres i
càrrecs ens proveiran de gots, plats, tovallons, culleres,
coca, etc... A més seran els encarregats de servir i de
mantindre el menjador en condicions de ser utilitzat.

10:00 hores a 12:00 hores: esmorçar - preparació menjador.
Ángel Cañete, il·lustre cuiner, junt amb un punxe qualificat, del
mateix fust i qualitat de l'anterior, s'encarregaran tant del material necessari com
de l'elaboració del mateix.
Després d'esmorzar i fins a l'hora del menjar, el menjador es deixarà
en perfecte estat d'ús i revista, amb tot disposat perquè a les 14,00 hores es puga
donar pas al dinar.

Cal deixar les taules muntades i les
ensalades, safates de dolç, fruita i
beguda
s'aconseguix

preparada.
preparar

Si

açò

abans

del

migdia, millor, puix l'ofrena, donarà
començament a les 12,00 i podreu
assistir tots els que així ho desitgeu.
En cas contrari pacteu els servicis mínims entre vosaltres, de manera que el
menjador estiga preparat per a les 14,00 hores.

13:00 hores a 14:00 hores: Preparació dinar.
Ángel Cañete, il·lustre cuiner, en companyia de qui crega oportú,
s'encarregarà tant del material necessari com de l'elaboració de la mateixa.

14:00 hores: Dinar.
Els pares i mares de les falleres i
càrrecs, s'encarregaran de servir els
comensals i que no falte la beguda. Han de
servir la paella, beguda, fruita, gelats,
dolços i café.
Després podran reposar forces i menjar.

Quan ho consideren oportú i, sempre, havent dinat, netejaran el menjador.

Agarrem-nos de la mà
per a caminar units
per la vida, per lo món,
buscant el nostre destí.

amb nostre suor demà.
Volem evitar-los fred,
volem oferir el sol
i viure en un mateix niu
amb l´abraçada de tots.

Entonem tots este himne
d´amor, d´alegria i festa,
de viure amb il.lusió,
de sentir la terra nostra.

En Riba-roja del Túria
el Col.lege L´Assumpció
vol, abraçant-los a tots,
oferir sa aportació.

I com a bons valencians,
nostre poble ens reclama
per a ofrenar tots units
les noves glòries a Espanya.

Volem evitar-los fred,
volem oferir el sol
i viure en un mateix niu
amb l´abraçada de tots.

Volem oferir-los llum
volem donar claretat
hui a través de l´estudi,

Vixca Riba-roja i
nostre Col.lege
de l´Assumpció!
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