SALUDA

Esta és la sexta edició del nostre "e-llibret", un format que està resultant ser tot un èxit
gràcies a la dedicació del nostre vicepresident Vicente García, a la col·laboració dels
nostres anunciants i, sobretot, al treball de les nostres comissions recopilant la
informació necessària per a l'elaboració del mateix.

Una edició que és per a mi molt especial, al ser la primera vegada que em dirigisc a
vosaltres en qualitat de president de l'Agrupació de Falles del Botànic, una Agrupació
de la qual em sent molt orgullós de pertànyer i representar i que està aconseguint una
unió molt especial entre les comissions que la componen.

I no puc començar este Saluda sense dedicar unes paraules a l'anterior president de
l'Agrupació, Fernando Vallés Dominguez, artífex de la unió abans esmentada amb el
seu gran treball al capdavant d'esta agrupació i un referent per a mi. Ell ha de ser qui
reba els elogis pel bon exercici faller viscut.

Un any en què hem sigut capaços d'organitzar el nombre més gran possible d'actes,
dins de les nostres limitacions de pressupost, sempre amb l'objectiu de mantindre eixa
camaraderia i eixa germanor entre les nostres comissions.

Hem disfrutat de la tercera edició del dinar de germanor, un acte que reunix
nombrosos membres de les nostres comissions i ens permet gaudir un dia entranyable
en molt bona companyia. A més, s'ha consolidat l'arreplega conjunta dels ninots de
l'Agrupació, un acte molt divertit, amb la presència de les nostres Falleres Majors i
presidents.

I parlant dels representants de les nostres comissions, espere que tots ells, Falleres
Majors, Falleres Majors Infantils, Presidents i Presidents Infantils, hagen pogut
disfrutar d'un any magnífic, tant en les seues comissions com amb l'Agrupació, des
d'esta directiva es fa tot el que es pot perquè aixina siga.

Vull donar l'enhorabona a tots els guanyadors dels diferents campionats organitzats
per l'Agrupació, truc, parxís, dòmino, birles, futbolí, betlems i dibuix, amb una
participació que creix any rere any, permetent a cada vegada més gent de gaudir de
moments molt agradables, fent Falla i fent Agrupació.

Un abraç molt especial per a dos grans fallers que han rebut enguany la insígnia d'or de
l'Agrupació pel seu treball incansable en pro de la mateixa, Jorge Vallés i Rober Mora.

No puc despedir-me sense donar l'enhorabona a eixa directiva que va contribuir amb
el seu treball desinteressat que l'any fora magnífic i que han estat al costat del seu
president sempre que se'ls ha necessitat. Un abraç també per a vosaltres, així com als
delegats del sector, amb els que sempre podem comptar i que, en la nostra filosofia,
són part fonamental de l'Agrupació.

Finalment agrair a tots, presidents, Falleres Majors, col·laboradors, directius, delegats
del sector i fallers de les diferents comissions per la vostra ajuda i col·laboració en tot
el referent a l'Agrupació.
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