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oeticomusical

Vetllada

El passat divendres, 20 de febrer,
tingué lloc a l’Església de Fàtima,
la 7a. vetllada poeticomusical.
Comptà amb la col·laboració de
l’Orquestra Infantil del Centre
Professional de Música Vicent Vera,
dirigida per César Navarro, amb
Laura Aparicio al violoncel i dos
grups de violins; el primer format
Núria Mafé, Albert Peiró, Blai
Carbonell i Marina Fos, i el segon,
per Carla Carbonell, Alfred Borja,
Pau Matoses i César Navarro; van
interpretar obres de Vivaldi,
Bocherini, Allisent i un anònim.
Després, els alumnes de quart
d’ESO, van declamar obres de
diferents autors, com ara del Vicent
Andrés Estellés, Ausiàs Marc, Marc
Granell, Soler i Godes, Josep Piera,
Joan Fuster i Enric Calvo, entre
altres. Totes les declamacions van
ser molt aplaudides, pel nombrós
públic que omplia el temple.
Aquesta vetllada, que ja porta set
edicions, com el vi, millora amb el
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pas dels anys, i gràcies molt
especialment al treball de la
professora del Centre María
Vázquez, que ha dirigit els seus
alumnes i els ha fet els assajos
corresponents per tal de millorar
tant la dicció com la declamació de
tots els xiquets i xiquetes que han
participat. Com tots els anys, el
temple estava ple d’alumnes de les
promocions anteriors, dels alumnes
actuals, de parents i d’amics dels
alumnes
que
participaven.
Després, al gimnàs del col·legi, es
va servir una picadeta per a tots els
assistents. És una llàstima que
aquesta mena d’actes no es faça
amb més públic i amb major
publicitat. No obstant això, hem de
donar l’enhorabona tant a Maria
Vázquez, com a la Parròquia de
Fàtima així com al col·legi, que
enguany està commemorant el seu
50è aniversari.
Emilio Ferrando

Escola de pares

El Col·legi compta amb una
escola de pares, que porta
en funcionament huit anys; al
llarg d’aquests anys s’han
tractat diferents temes que
han sol·licitat els pares, ja
que ells són el motor d’aquesta escola. Han manifestat les seues inquietuds, les
seues preocupacions i hem
intentat buscar respostes a
aquestes preguntes.
No obstant això i tractantse de temes que preocupen a
tots els pares i que beneficien
a tots els fills, l’assistència a
aquestes reunions és encara
que fructífera, mínima. És

una llàstima que molts pares
no puguen gaudir de les
sàvies paraules dels ponents
que ens acompanyen o de
les experiències d’altres pares
i mares. Per això anime els
pares dels alumnes a que
busquen un temps per a
dedicar als seus fills, perquè
aquests creixeran i serà
massa tard.
La propera sessió serà el
30 de març, dilluns, a les
15:15 h, al saló d’actes del
col·legi, amb el tema
L’educació afectivosexual als
adolescents.
Vos esperem.

Text íntegre de la redacció guanyadora al Concurs
de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales
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La Verge de
i les nostres tradicions
Emilio Solves Ros

Sóc Suecà, i un dels dies més importants en la vida de un Suecà és el 14
de febrer, dia de la Troballa de la
Patrona de Sueca: la Mare de Déu
de Sales.
Des de bon matí les campanes del
Convent, la Reial Església de la Mare
de Déu de Sales, només fan que voltejar. Com si d’un dia de festa es
tractara, els veïns del meu poble,
Sueca, ja saben perquè están voltejant les campanes. Es el dia de la
Troballa.
Durant tot el dia es succeïxen
diverses eucaristies perquè tots els
Suecans puguen visitar a la seua
Patrona. La Reial Església de Ntra.
Sra. de Sales està oberta tot el dia.
Es l’únic dia que la Mare de Déu
apareix sense les seues joies i sense
els seus vestits, tal i com la va trobar
Andreu de Sales un dia com avui fa
648 anys. Els altres dies de l’any
sempre va vestida.
El dia 7 de setembre es l’únic dia
que la Patrona es custodiada durant
tota la nit per la Guàrdia Civil de
Sueca.
El dia 8 de setembre es celebra la
festivitat en honor de la Patrona de
Sueca, la Verge de Sales. Aquest dia
tots els Suecans se’n recorden
d´ELLA, estiguen on estiguen, ja siga
a Sueca o a l’estranger. El dia 8 de
setembre, es a dir, el dia de la Mare
de Déu de Sales, comencem el dia
sempre
amb
la
missa
de
Descoberta, a les 7:30 del matí. És
la missa dels matiners que comencen a arribar a l’Església abans de
les 7 del matí per a poder veure bé
com s’obri a poc a poc la cortina del
Camaril de la Mare de Déu de Sales.
Mentre apareix la imatge soberana
de la Mare de Déu de Sales, tots els
presents canten el Ave María Stella i
després el Rvd. Suecà Andrés de

Sales Ferri Chulio celebra una missa
molt emotiva. No obstant, la misa
més popular és la de les 8:30 del
matí, doncs és la més tradicional, ja
que acudeixen famílies senceres i
sortegen quatre medalles d’or. Dues
per als presents i dues per als
absents.
A les 10:30 es la missa Major
patrocinada per l’Excel·lentíssim
Ajuntament, a més de tots els feligresos també assisteixen les començadoretes, que són unes xiquetes que
van cantant davant de la Mare de
Déu en la processó de la vesprada.
Ja per la vesprada, en la missa
anomenada vespertina i amb el cant
de les segones vespres, es tanquen
els actes litúrgics dins de la Reial
Església per sortir al carrer i celebrar
la tan esperada processó de La
Verge de Sales a la que assisteixen
una extraordinària multitud de suecans de qualsevol edat, sexe i condició.
L’entrada de la Verge de Sales, en
acabar la processó, en la Reial
Església és un acte total de devoció
entre els Visca La Mare de Déu de
Sales, els cants dels gojos tradicionals, l’himne de la Coronació i els
multitudinaris aplaudiments a la
Nostra Patrona que entra a sa casa,
sempre d’esquenes per a veure fins
a l’últim moment els seus fills, que
són els Suecans.
Finalment, es dispara un castell de
focs d’artifici per fer saber a tots els
Suecans que La Patrona ha tornat a
la seua casa: la Reial Església de
Ntra. Sra. de Sales.
El 19 de octubre de 1952 va ser
coronada la Nostra Patrona: la Mare
de Déu de Sales.
¡Visca la Patrona de Sueca!
¡Visca la Mare de Déu de Sales!
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aniversari
del Col·legi
de Fàtima

al concurs de redacció
convocat per la Reial Associació
de la Mare de Déu de Sales

Divendres 13 de febrer, els alumnes
de primer d’ESO anàrem al
Convent. Assistírem a la Santa
Missa, oficiada pel rector de la
Parròquia de Sales i, després,
escoltàrem, prou atents, els
diferents premiats al Concurs de
Redacció d’aquest any.
En veure que anaven nomenant
alumnes d’altres col·legis, i que no
deien el de cap alumne nostre,
començarem a desanimar-nos una
mica; després però, tot va canviar,
en dir el nom de l’alumne premiat
amb l’accèssit: Robert Beltràn i
Martí. Alegria, per ser de la casa.
Després, en donar el nom del
guanyador del primer premi,
l’alegria es va desbordar: Emilio
Sol ve s i R os. Tots cridàrem en

escoltar el premi aconseguit per
aquest altre company. Tots el
felicitàrem pel premi, i alguns
volgueren veure el format de la
medalla. Medalla d’or, com els
campions. I, Emilio ha demostrat
ser-ho, doncs va reaccionar amb
tota la senzillesa i cordialitat
habituals en ell.
Després va cridar per telèfon a sa
mare, que es va presentar tot seguit
a Sales, i va fer el que fan totes les
mares: animar-lo a seguir com fins
ara.
Des d’ací, donem l’enhorabona a
les famílies Beltràn-Martí i SolvesRos pels premis obtinguts pels seus
fills, ja que són premis al seu esforç
i treball.
Emilio Ferrando
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Campanya d’Educació Vial a l’escola

‘No te la jugues‘

Per a que l’alumnat de Primària siga
conscient de la importància que té el
saber les normes de circulació i respectar-les perquè està en joc la vida
de les persones, la Conselleria
d’Educació ha organitzat una
Campanya sota el lema “NO TE LA

JUGUES” per a què l’Educació Vial
arribe a les escoles. Per eixe motiu el
dimarts, 17 de febrer, els alumnes de
sisè de Primària es desplaçaren fins a
l’autobús de l’Educació Vial.
Professora- tutora de 6é

Bona vesprada a tots.
Gràcies per donar-nos a la junta de
l’AMPA l’oportunitat de saludar-vos,
de participar en aquest acte tan especial per al col·legi, per als alumnes i
en particular per a tots els que ací ens
trobem, com és l’acte inaugural del
50 Aniversari del Col·legi de Fàtima.
Moltes felicitats als alumnes, mestres,
D. Modesto i D. Rafael.
Volem aprofitar, des d’ací, la junta de
l’APA, per a oferir-nos a participar,
per a dir-vos que l’AMPA està ací per
a tot allò que, dins les nostres possibilitats, necessiteu de nosaltres, i podeu
comptar amb el nostre recolzament.
Hui fem el començament d’un any
que passarà a la història de nostre
col·legi, de nostra vida i del nostre
poble.
Fa 50 anys, segurament, ningú
podria ni imaginar que aquest dia
arribaria a la vida de molts “fatimeros”. És molt de temps, de fet hi ha
molta gent que ja no hi és entre
nosaltres, no menys recordats. Moltes
rialles i plors. Molts dies esgotadors i
molts divertits, molts aprovats i també
molts suspesos. Molts mestres i molts
alumnes.
Molts membres de l’APA i moltes reunions. Moltes hores dedicades, però
segur que ha valgut la pena. Tot i

això, el gran esforç que van fer els
pares i membres de l’APA, d’anys
enrere, que ben segur, no tindrien els
mitjans que a hores d’ara tenim. Però
seguiren endavant, i gràcies a ells
estem ací nosaltres. I estarem lluitant
perquè fa 50 anys a Sueca es va fer
un col·legi i va nàixer una Associació
de Pares per als seus alumnes. Volem
que creixca i que passen molts més
anys junt al seu col·legi.
Per això la junta de l’APA us vol animar i fer una crida per a que
col·laboreu junts en el col·legi, amb
l’APA en el benestar dels nostres fills,
perquè no hem de permetre que els
nostres fills no tinguen el que es
mereixen, i si més no, que dins de 50
anys més, sàpien que val la pena,
que l’APA de Fàtima es fa gran i va
endavant. Això sí: amb la col·laboració de tots.
Felicitar també a la junta organitzadora que, de debò, fan un gran
esforç perquè el col·legi gaudisca
d’un aniversari com cal i es mereix,
unes noces d’or per a recordar-les
sempre.
Sols queda desitjar-vos a tots que
gaudiu dels actes i esdeveniments
amb molta felicitat i amb molta unió,
sense oblidar que el Col·legi de
Fàtima som tots. Fins els altres 50.

Paraules de Fanny Aguilar,
presidenta de l‘APA
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Paraules del director en la inauguració dels
actes commemoratius

50è Aniversari COL•LEGI
FÀTIMA. 1959-2009

En el dia d’avui celebrem l’acte
inaugural del 50é Aniversari del
nostre col•legi. Es tracta sens dubte
d’un important esdeveniment que, a
més de constituir una fita en la
història, mereix el reconeixement de
tots i una celebració molt important
en el que realitzarem tot tipus
d’activitats, com l’edició d’un llibre
commemoratiu,
concursos
de
redacció i de dibuix, d’un sopar
d’antics alumnes, etc, de les que
tindreu l’oportuna informació.
El col•legi, fundat per D. Francisco
Ferri Puerto, ha passat per diverses
vicissituds, algunes certament difícils,
però ací ha estat, sent testimoni de
les transformacions que ha tingut
l’ensenyança al llarg d’este ampli
període de temps. El somni de D.
Francisco continua sent realitat, la
barriada de Fàtima ha segut atesa
en totes les seus vessants; escolar,
religiosa, lúdica, de promoció social
i d’ajuda als necessitats.
Per les seues aules han passat xiquets
i xiquetes de la nostra ciutat, de
pobles del nostre voltant i en
l’actualitat de diverses parts del món;
en elles han compartit ensenyances i
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divertiment per aconseguir el dia de
demà, ser homes i dones de profit.
És d’agrair i ens ompli d’orgull que
ex- alumnes, en les seues diferents
ocupacions que tenen avui en dia,
que recorden la seua estància, els
mestres que tingueren, les primeres
lliçons rebudes; així mateix, és el
moment de recordar moltes
vivències, els campionats de futbol,
les vetllades teatrals, els festivals, les
xocolatades,. històries ocorregudes
al pati, a les classes, festes i viatges
de fi de curs, tornar a veure als
companys i companyes i compartir
una estona amb ells i els seus
mestres.
El claustre de professors es
compromet a seguir treballant,
innovant i formant-se per tal
d’aconseguir una formació integral
dels alumnes, tant intel•lectual,
física, moral i religiosa.
Per a finalitzar, sols ens queda dirvos, que esteu tots convidats als actes
que
hem
programat
per
commemorar
este
important
esdeveniment.
A TOTS MOLTES FELICITATS

Pau
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5é i 6é
de Primària,

guanyadors del 1r premi de murals
per la pau

5 aniversari del Col·legi de Fàtima

Modesto Alcañiz García

Demanem la

vostra

col·laboració:

si teniu
fotografies
antigues del
Col·legi,
us agraïrem
que ens les
facil·liteu.

L’APAMA del Col·legi Cervantes
i la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sueca han
organitzat un concurs de murals
sobre la Pau per a les escoles de
Sueca.
Resultant guanyadors :
1r premi de la categoria 5,
l’alumnat de 5é de Primària del

Col·legi Fàtima
1r premi de la categoria 6,
l’alumnat de sisé de Primària
del Col·legi Fàtima.
Arreplegaren el premi de mans
del Sr. Alcalde de Sueca En
Joan Baldoví i Roda.
ENHORABONA A TOTS!!!!

