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X Trobada de boixets a Favara 
Diumenge 8 de noviembre de 2015 

 
 

Diumenge 8 de novembre de 2015 va tindre lloc al nostre poble la tradicional 

Trobada de Boixets que enguany compleix el dècim aniversari. La X Trobada ha 

estat patrocinada per la Diputació de València, Patronat de Turisme, Terra i Mar amb 

la col·laboració de les boixeteres i l'Ajuntament de Favara. En l'encontre han participat 

més de 600 persones i 21 parades de venda de productes artesanals. 

Al llarg de tot el matí s'ha pogut visitar i gaudir dels treballs confeccionats amb una 

admirable artesania.  
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La Corporació de Favara així com la Diputada de Turisme, Pilar Moncho,  foren 
acompanyats per nombrosos polítics tant del PSOE, com del PP i de 
COMPROMÍS:  Regidors de Cultura, Alcaldes, Diputats i Directors Generals.  

 

En paraules de la diputada Pilar Moncho “Des del patronat volem promocionar i 
divulgar les nostres tradicions. Per açò, col·laborem en Favara en la celebració 
d’aquesta trobada que cada any atrau a més dones i permet mantenir aquesta 
elaboració tan artesanal i que no desaparega dels nostres municipis”. 

 
Rosa Peiró fa el lliurament d'un detall a l'Alcaldessa amb motiu de la  participació de l'Ajuntament  i 
per commemorar que ja s'ha aconseguit arribar a la  X Trobada al nostre municipi. 
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Hem de donar l’enhorabona a Rosa Peiró i a tot l’equip de boixeteres de Favara 

pel seu treball en organitzar aquesta X Trobada de Boixets a Favara.  

L’any que ve ens espera una altra edició de la qual tornarem a gaudir en vore 

eixes mans tan artesanals realitzant autèntiques meravelles. 

 

 

AJUNTAMENT DE FAVARA 


