Saluda de nuestro Presidente

Ciutat de Valéncia, abril de 2017
Benvolgudes i benvolguts.
Comence a escriure estes línies recordant que fa uns dies el nostre Patró, Sant Bult de la Xerea
processonava pels carrers de l'entranyable barri del Cabanyal, en la Semana Santa Marinera, gràcies a la
nostra relació de germanor en la "Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado", que
enguany complien el seu 50 aniversari.
Des de la Junta de Clavaris y Clavàries de la Llar - Escola Sant Bult donem la benvinguda a les festes de
Sant Bult de l'any 2017. Ho fem en alegria, ilusó i satisfacció compartida en el nostre barri per a seguir
honrant el passar, disfrutar del present i somiar en el futur. Ab aquesta benvinguda renovem el nostre
compromís en una imatge i una tradició festiva íntimament lligada ab el naixement del nostre Poble i la
fundació del Regne de Valéncia.
Obrim la porta a unes festes que són vostres, que són nostres, que són de totes i tots. Gràcies per la vostra
particiàció e implicació, que és fonamental per a que les festes se superen cada any, i vinga cada volta
més gente de la ciutat de Valéncia, i de fora, a conéixer les festes més antigues del Cap i Casal.
Especialmente vull destacar la categoria e importancia que ha adquirit la Processó, que com sempre ix de
la Parròquia de Sant Tomás i Sant Felip Neri a la que agraïm el seu acolliment, com a acte central de les
nostres festes.
Tots els anys cal recordar, i posar en valor, que esta festa és patrimoni de tot el barri de la Xerea i açò,
sens dubte s'expressa a través de la cooperació i presencia d'entitats tan importants per al nostre barri com
la Falla Plaça de Sant Bult i Grup de Clavarieses de Sant Bult. Com vaig dir l'any pasar, el seu esforç
generós per les tradicions de la Xerea. Per açò em dirigisc a Francisco López i Pepa Benito, que tenen
l'honor d epresidir estes entitats, que compartisquen este agraïment al conjunt de la comisió fallera i del
grup de clavarieses. Gràcies per sempre.

No podem concloure este Pórtic ses mostrar el meu agraïment en nom de tota la gent que s'estimem esta
festa, en Na Mª Carmen Espinosa Torres, Clavariesa Major de les Festes de Sant Bult de l'any 2016. Se'ns
dubte ha complit el seu any com a Clavariesa en la major felicitat, comparti´-la en tots nosatros, la qual
cosa és el millor regal que podia fer-nos.
Anunciar les festes també indica que tenima una nova persona que ens va a representar com a Clavariesa
Major. Es hora de donar la nostra més emotiva benvinguda a la Clavariesa Major de les Festes de Sant
Bult 2017, Na Toña Játiva Rams. Una dona profundament coneixedora de les festes populars de la nostra
ciutat i que ha demostrat el seu carinyo i devoció a la nostra image patronal des del primer instant que va
decidir que enguany serà la nostra Clavariesa Major.
Toña tens les portes obertes de la Xerea. Volem ue ens acompanyes a fer de les pròximes festes uns dies
inolvidables per a tu i per a totes les persones que portem al cor a Sant Bult i a este racó de la Ciutat Vella
de Valéncia.
Amigues i amics, la Xerea se prepara per a la festa. Sigueu presents perquè esteu convidats a disfrutar-les
al màxim, i que ho fem en germanor i alegria. Així ens agrada viure les festes a tota la bona gent que
compartim la tradició més antiga de la ciutat de Valéncia.
Una forta abraçada

Antonio Bellido Lapiedra
Presidente de la Junta de Clavarios y Clavarias del Hogar Escuela Sant Bult

