Hola amics:
Com a president de l'Agrupació de Falles del Botànic,
vullc donar-vos les gràcies a tots per la vostra colaboració i
participació en els actes que organisem a lo llarc de tot
l'eixercici, desijant que cada anys sigam mes gent i número
de falles participants en tots ells.
Gràcies a totes les falleres majors i presidents per
haver recolzat i participat junt a tots nosatres.
Gràcies a estos grans oblidats: els membres de la Junta Directiva de l’Agrupació
que sempre estan ahí, ajudant i organisant-ho tot per a que funcione i que a l'hora de la
veritat son als que menys s’els reconeix la seua llabor. Per això des d’ací yo si vullc
acordar-me de tota esta gent que treballa e pro i per a la nostra Agrupació.
Gràcies als comerços i empreses que colaboren en el seu aportament per a la
realisació d'este llibret, que per primer any se fa en CD i que se penjarà en internet per a
que tot el que vullga accedir puga fer-ho lliurement.
Gràcies als fallers de totes les comissions que formen la nostra Agrupació de
Falles del Botànic, perque ells son els fidels valedors que ajuden a que any rere any les
falles mos mantingam ahí. Be és cert que alguns se pregunten ¿Qué és l'Agrupació?
¿Per a que servix?, en determinats moments també alguns mos ho preguntem, pero quan
estàs dins és quan realment te dones conte de lo que estàs fent o al menys ho estàs
intentant, que es el lluitar i defendre tot lo que condú este mon faller,
Per això vullc, que quan se celebre algun acte de l'Agrupació, participeu,
l'arropiu i si algú te ganes de participar dins de la mateixa o d'aportar alguna idea, que
ho diga que ací contem en tot el mon que vullga estar en i junt a nosatres.

Moltes gràcies,

