
Que ve el llop!
Falles 2016



El present llibret ha participat en la convocatoria 
dels premis de la Generalitat Valenciana 

per a la promoció de l’ús del valencià



Pròleg 6Pròleg 6

Pregó

Sant Josep

Executiva

Assemblea

7

9

12

13

Pregó

Sant Josep

Executiva

Assemblea

7

9

12

13



76

Núñez Bailen
Francisco

Des d’ací contemple dos anys, dos períodes,dos exercicis 
que a simple vista poden parèixer curts per a la nostra vida 
normal.

A nivell faller, dos anys donen per a  molt, comprenen 
molts sentiments i situacions que,com diria aquell, es mag-
nifiquen fins a un punt probablement excessiu per a qui ho 
veu des de fora.

Una etapa de la meua vida que he viscut i visc amb il·lusió, 
alegria i esperançat amb l’idea de que la meua comissió 
es troba en un dels millors moments de la seua història. 
I tot això és gràcies a l’esforç de tots i cadascun dels seus 
membres, des d’el  que organitza i desespera, fins al que 
gaudeix de tot el que es viu participant d’aquesta bogeria.

A tots ells, a tots vosaltres GRÀCIES! El Dos de Maig hui és 
més gran gràcies a vosaltres.

President Major



98

Cháfer GinerMarta

Des d’ací contemple dos anys, dos períodes,dos exercicis 
que a simple vista poden parèixer curts per a la nostra vida 
normal.

A nivell faller, dos anys donen per a  molt, comprenen 
molts sentiments i situacions que,com diria aquell, es mag-
nifiquen fins a un punt probablement excessiu per a qui ho 
veu des de fora.

Una etapa de la meua vida que he viscut i visc amb il·lusió, 
alegria i esperançat amb l’idea de que la meua comissió 
es troba en un dels millors moments de la seua història. 
I tot això és gràcies a l’esforç de tots i cadascun dels seus 
membres, des d’el  que organitza i desespera, fins al que 
gaudeix de tot el que es viu participant d’aquesta bogeria.

A tots ells, a tots vosaltres GRÀCIES! El Dos de Maig hui és 
més gran gràcies a vosaltres.

Fallera Major




