
Estimais pares i mares: 

Ja fa qüasi dos mesos que començà un nou any faller, i com cada un 

d'aquestos el/s teu/vostres fill/s podràn, al igual que el majors, gaudir d'aquestes 

festes. La delegació d'infantils es l'encarregada de dur a terme aquesta tasca tan 

important. Però per a que tot siga el millor possible també demanem la vostra ajuda i 

participaciò en tot el que es realitze. 

Per a major comoditat i organització hem vist oportú enviar adjunt a aquest 

carta el planning on apareixen les diferents activitats que es duran a terme dins 

d'aquesta nostra comissió. També s'informarà, per mig del tabló d'anuncis d'infantils 

del casal i per correu electrònic (qui ho haja solicitat), dels seguents conceptes: si per 

circunstancies puntuals es fan cambis de dates a les activitats, si hi ha activitats amb 

característiques concretes o simplement també com a recordatori quan la data siga 

pròxima. 

Recodar que a més d'activitats dins de la nostra comissió la falla participa a 

concursos locals, organitzats per diferents associacions i oberts a tots el xiquets i 

xiquetes fallers. Aquestos son: concurs de Teatre i Declamació en llengua Valenciana, 

concurs de Karaoke, concurs de dibuix, concurs de Betlems, concurs de nadalenques, 

concurs de postals de nadal, concurs de parxis, cant de l'estoreta i jocs florals. En les 

respectives dates de cada concurs oferirem informació per a qui desitge participar. 

També està oberta la participació al concurs de play-backs i al campionat de futbol, 

però aquestes son competencies de les delegacions de play-backs i d'esports, qui 

desitge informació pot consultar amb els respectius delegats. 

Informar també que tenen a la seua disposició un correu electrònic per a 

consultes, propostes, queixes, informació, dubtes, el qual es: 

infantiles@fallaantoniopardo.es. Els pregem que envien un correu on aparega la 

vostra direcció i el nom del xiquet o xiqueta fallera si desitgen rebre informacions 

varies anomenades anteriorment. Des de la delegació d’infantils s'intenta potenciar 

aquesta forma de comunicació per la comoditat que presenta a les dues parts 

implicades; els demanem la vostra col-laboració. 

Per últim, recordar que el passai 18 d'abril varen ser elegits el màxims 

representans infantils de la nostra comissió, aquestos son: President Infantil: Pablo 

Prieto i Cañabate; Fallera Major infantil: Maria Navarro i Esteve. 

Gracies per la vostra confiança i esperem vore-vo's. 

 

Atentament: 

La delegació d'infantils (Maria, Emesto, Mati, Estefania i Ma Jose) 


