Hola Amics:
Per segon any consecutiu, continuem amb la fórmula
de fer este llibret en model CD, per al seu fàcil maneig i
arxiu per part de tots aquells amants d'estos llibres que
vénen a ser el reflex dels actes que durant un exercici s'han
dut a terme en totes i cada una de les comissions que
componen esta Agrupació.
Acabem amb esta presentació un bon exercici, en el
que quasi totes les comissions han obtingut bons premis i a
més amb grans resultats en totes i cada una de les
competicions en què han participat comissions de la nostra
Agrupació.
Donar l'enhorabona a tots els presidents i Falleres Majors pels èxits aconseguits i
esperar que durant este exercici en què ens trobem, és a dir en el 2013-2014, es puguen
superar els premis aconseguits en el passat exercici.
L'Agrupació, tal com volem que siga, intenta ser coneguda dins de cada una de les
comissions perquè els seus fallers puguen participar en tots els actes que la mateixa programa
durant l'exercici, Campionats, Presentació d'Esbossos, Gala de l'Agrupació, Bienvenida i
despedida de les Falleres Majors, i tots aquells que es puguen organitzar, volem amb això que
els fallers col·laboren i disfruten junt amb tots nosaltres en tots estos.
Tot això, és possible a la labor que any rere any, du a terme la meua directiva, són
gent magnífica i treballadora, estant sempre disposats per a qualsevol treball que troben de
realitzar, per això la meua mas sincera felicitació a tota la meua junta directiva.
Enhorabona a tots els guardonats enguany amb els premis Roure i amb les
recompenses que s'han atorgat, no podia deixar passar l'ocasió de felicitar el meu bon amic
Toni i donar-li tot el nostre suport, per a obtindre els millors resultats per a ell i la seua
comissió en este llarg recorregut que mai té fi.
Finalment gràcies a tots els que col·laboren en este e-llibret, comerços, amics, amb la
seua aportació es fa possible que este treball es porte a bon port, però també ací vull fer una
menció especial a Vicente García, sense ell açò no seria possible, ja que és el que s'encarrega
de tot, un abraç molt fort per a tu.
Desitjar-vos a tots que este exercici que ve, podem continuar disfrutant junts i
aprofitar per a desitjar-vos a tots un feliços estiu.
Un abraç,

Fernando Vallés Domínguez
Pte. Agrupació Falles del Botanic

