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Resultats del clubs esportius de Favara 

cap de setmana del 05-06 de desembre 
 

El cap de setmana ha suposat la primera derrota dels de forma xiquets i 

xiquetes del’Escola de Baló a Mà davant d’una escola històrica de l’handbol 

valencià, com és els Maristes d’Algemesí. Respecte al FS Favara, esta ha sigut 

una jornada de descans, que el jugadors van aprofitar per jugar un partit 

‘unificat’ amb jugadors de la Fundació Espurna, amb motiu del ‘Dia 

Internacional de la Discapacitat’.   

 

Pel que fa als nostres corredor populars, tant del CM Senglars com del CA 

Favara, han participat en diferents curses, destacant Lucia Sala Almiñana que 

estigué prop de baixar de 3h30’ al Marató de Castelló.  

 

A més, al poliesportiu municipal, el 

dissabte 05 de desembre es va 

celebrar la I Jornada d’Esport 

Adaptat, on els xiquets i xiquetes 

practicaren bàsquet en cadira de 

rodes, futbol i ciclisme per a 

deficients visuals. Per altra banda, 

el més menudets desenvoluparen 

la seua ‘Psicomotrocitat’ gràcies al 

circuit dissenyat pel Centre d’Atenció Primerenca ‘Cavall Bernat’ de Llaurí.  
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Així mateix, els veïns i veïnes pogueren assistir a diverses exhibicions esportives, 

com el partit de futbol sala entre jugadors del FS Favara i jugadors de la 

Fundació Espurna o la partida de Pilota Valenciana on participaren els jugadors 

de l’Escoleta de Pilota de Favara, de la Fundació Espurna i jugadors en cadira 

de rodes. Per últim, tots gaudiren amb els castells inflables i feren manualitat 

nadalenques, a més tingueren una gorra regalada per la Fundació ONCE i 

esmorzaren gràcies a ‘Hornos Alba’.  

 

Per acabar, el dia 08 de desembre, el CM Senglars organitzà la pujada a la Cova 
de l’Anell per muntar el Betlem. Va ser una marxa festiva on pogué participar tot el 
poble.  
 
Però, la que ha sigut la gran notícia del cap 
de setmana, però que està convertint-se en 
un clàssic, Glòria Fernàndez s’ha proclamat 
Campiona d’Espanya de ‘Pistola d’aire’ i 
subcampiona del master 100.  
 

 

 

 

Regidoria d’esports 

AJUNTAMENT DE FAVARA 

 

 

 


