¿BOTANIC?

Molts barris de la Nostra ciutat, tenen coses que els fan característics, uns per els
seus monuments que estan ubicats allí, uns per les seues tradicions, uns per les festes
pròpies de la segua parròquia……però en tots, hi ha una cosa en comú…..”LES
FALLES”
Que tinc que dir que no sapiau tots ja d’aquest mon meravellós, màgic, boig, ple
de color i llum, amb olors que no mes tenen sentit açí i que en qualsevol altre lloc no
fan la mateixa olor….???
Son tants els carrers de la nostra ciutat que estan esguitats d’aquesta
màgia, que fins i tot han de distribuir-se en Agrupacións.
La Agrupació de falles del Botànic, probablement, es una de les que mes
enraigada te la tradició festiva, fallera, Mariana...que celebra tot el que te a vore amb la
nostra ciutat, fins els seus carrers, estan carregats de historia, només amb els seus noms,
hi han Reis, Historiadors, Pintors, Metges, que fan que encara tinguem mes obligació de
ser fidels amb els nostres arrels.
Barri obert a tot el mon, que limita per un costat amb la gran porta de les
Torres de Quart, que plena de historia, es emblema del nostre caràcter obert i faener, i,
per un altre costat, el nostre riu Turia, que, encara que ja no passeja per Valencia,
sempre està present, ple de ponts que també fan de porta d’unió entre molts dels nostres
barris.
Aquesta, la nostra Agrupació, no conta amb falles de categoria especial,
però si està format per Falles Especials, totes elles, son el fruit del treball, la il·lusió any
darrere any, de molta gent que no concebeix l’any, sense la celebració de les falles.
Sempre he dit que en Valencia, som uns privilegiats. En Valencia no
tenim quatre estacions a l’any, en tenim cinc.....fins ahí ens arriba la sort. Vendria a ser
algo com tardor, hivern, falles, primavera i estiu. No conec a ningú de la meua ciutat
que en alguna ocasió no haja dit alló de.....”Ara quan pasen falles” o “Al passar falles
quedarem”......, i es que sempre estan presents en molts de nosaltres, en las nostra vida
quotidiana i en els nostres cors.
Així que, fem el possible, per continuar siguent “Especials”, per estimar i
agraïr al nostre tant estimat tresor i per pensar en treballar i fer coses junts “Ara.....al
passar falles”.
Gràcies a tots, per fer que jo, al igual que tantíssima gent, puga sentir-me
privilegiada i fallera.
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