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* Les falles *

Les Falles de València, les tradicionals festes en honor al patró dels fusters, Sant

Josep, són tot un desplegament de color amb immensos ninots grans i petits que

adornen els carrers i places.

Queden enrere els dies en què la gent treia els seus mobles vells i els cremava als

carrers de València, avui dia les Falles són el resultat del treball de molta gent;

artistes fallers, pirotècnics, falleres majors i la seva cort d'honor, comissions

falleres… El monument faller “ninot” habitualment té caràcter satíric sobre temes

d'actualitat.

Les falles solen constar d'una figura o composició central de diversos metres

d'alçada, les més grans superen els 30 metres, envoltades de nombroses figures més

petites. Inclouen rètols escrits en valencià explicant el significat de cada

escenografia.
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* CRIDA DEL PRESIDENT FALLER *

Fallers i falleres...

Des del Col·legi la Baronia Sant Antoni Abat, em dirigisc a tots vosaltres
per a ser la veu de la festa de les Falles. Una festa que està reconeguda
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Nosaltres som el present però també el futur. El present perquè des de
xicotets aprenem l’amor a les falles i les nostres arrels. Traslladem a la
festa la nostra innocència, la nostra alegria i les nostres rialles per tot
arreu.

Som el futur, perquè l’única manera d’assegurar la continuïtat de la festa
és fent que els xiquets i les xiquetes de hui siguen els fallers de demà.

Obrim les portes a les falles del Centre perquè la gent puga descobrir que
som una família on créixer, un lloc on aprendre a respectar els altres i un
lloc on es conviu per a enaltir la nostra festa. Les Falles!

Cride a tota la comunitat educativa perquè participe dels nostres actes.

Alumnes i professors del Col·legi la Baronia Sant Antoni Abat, crideu a una
veu:

Visca València!
Visquen les Falles!
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* Explicació de la falla *

La falla d’enguany gira al voltant del canvi climàtic que està afectant a tots i cadascun

dels països de tots els continents. Els sistemes meteorològics estan canviant, els

nivells del mar pugen, així com també els fenòmens meteorològics són cada vegada

més extrems degut a la mala praxis del ser humà.

Seguint alguns dels 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030,

concretament l’objectiu 13 “Acció pel clima”, els estudiants de 4t d’ESO han decidit

realitzar una Falla com a símbol de crítica cap a una societat inconscient on l’acció

humana està afectant no només a l’economia mundial i a les pròpies persones, sinó

també a la nostra fauna, els animals. És per això, que el pingüí representa a tots

aquells animals que pateixen les conseqüències del desgel produït per l’augment de

les temperatures on les flames simbolitzen aquesta situació.

A més a més, no ens oblidem de la contaminació que desprenen els vaixells, els

quals també propicien l’escalfament global. Un cúmul d’actuacions que no ens fan

progressar cap a un futur sostenible i que ens fan replantejar-nos si vertaderament

anem per bon camí.
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* Esbós de la falla *
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* alumnat fent la falla *
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* Oracions a la verge i per la pau *

Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats

Reina, pels àngels servida,

plena de gràcia de Deu,

que entre totes escollida,

en la Eternitat triomfeu.

¿Com és que vostra mirada,

que al sol guanya en esplendor,

la vem sempre ennuvolada

per fondíssima tristor?

Si vos causen pena dura

nostres greus calamitats;

empara’ns, Verge pura,

Mare dels Desamparats.
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Oración a la Virgen de los Desamparados

(Compuesta por  Mons. Marcelino Olaechea, Arzobispo de Valencia)

Ampáranos, Señora y Madre nuestra.

Ampara a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestro mundo actual.

Aleja guerras y discordias.

Une los corazones divididos con alegría de sentirse, junto a ti, hijos tuyos.

Da, a los que tienen y pueden, ojos de misericordia y corazón abierto.

Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar.

Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren, consuelo a

los tristes, ilusión a quienes la han perdido.

Aparta de las mentes el error, y de los corazones, la debilidad.

Mueve a los pecadores a volver en sí, y a los justos a virtud más alta.

Haz que vivamos cantándote y que vayamos, con tu nombre en los labios,

a contemplarte en la Gloria junto a tu hijo Jesucristo, que con el Padre y el

Espíritu Santo vive y reina Dios por los siglos de los siglos.

Amén.
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Oración por la Paz en Ucrania1

(Compuesta por  el hermano Alois de Taizé)

Dios de amor,

estamos desconcertados por la violencia en el mundo,

y especialmente ahora por los actos de guerra en Ucrania.

Haz que nos solidaricemos con los que sufren,

y que hoy viven con miedo y angustia.

Sostén la esperanza

de todos los que en esta querida parte del mundo

buscan la justicia y la paz.

Envía el Espíritu Santo,

el Espíritu de la Paz,

para inspirar a los líderes de las naciones

y a todos los pueblos.

1 Os invitamos a colaborar con las acciones que estamos llevando adelante desde el colegio para ayudar a
nuestros hermanos ucranianos. Más información en https://labaroniagilet.edu.es/todos-con-ucrania/

https://labaroniagilet.edu.es/todos-con-ucrania/
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* PROGRAMACIÓ D’ACTES *
08:45 h Cridà.

09:00 h Taller de Flors.

09:45 h Tutoria: Sant Josep.

10:30 h Esmorzar.

11:00 h Xocolatà.

11:30 Plantà.

12:00 h Cercavila.

12:15 h Ofrena floral a la Verge.

12:45 h Mascletà i Cremà.

13:00 h Arreplegà i Música fallera ambiental.

13:30 h Visita a la Falla de Gilet.


