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Celebració de la Nit d'ànimes 

31 d'octubre del 2015 
 

Divendres 31 d'octubre es va celebrar la nit d'ànimes al poble de Favara.  La 
Regidoria de festes i tradicions va organitzar diferents activitats perquè els més 
menuts del poble, i no tant menuts, passaren un moment de terror i d'emoció. 

 

El programa preparat va ser  el TALLER DE MANUALITATS on els nostres menuts 
pogueren: 

 Pintar dibuixos 
 Desxifrarenigmes 
 Trobar les diferències entre les imatges 
 Troquelatge en 3D 
 Encreuats i sopa de lletres 
 Elaboració de decoracions 
 Decoració de la Plaça de l’Ajuntament 
 Taller de pintar cares 

 

L'Ajuntament de Favara va oferir esmorzaret als xiquets i xiquetes participants. 
El segon acte preparat per la Regidoria fou la GRAN CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA 
DE L’AJUNTAMENT des d'on tots i totes les participants recorregueren els carrers 
del poble i visitaren els comerços i les cases que participaren en esta I 
CONCENTRACIÓ DE LA NIT D'ÀNIMES. 
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La comissió de festers del 2016 va ser l'encarregada de deliberar  i fer el lliurament 
dels premis a la millor disfressa de terror i a la casa millor decorada. Els premis 
foren atorgats a:  
 

- INFANTIL de 0 a 4 anys: SERGI MOLINA 
- BENJAMINS  de 5 a 16 anys: ALBA MORAN 
- ADULTS de 17 a 100: LAURA BELLIDO 
- CASA DECORADA: M. JOSÉ CABALLERO 

 
 
La Regidoria de festes i tradicions dóna les gràcies a tots els participants, als 
propietaris de les cases que participaren (M. José, Susi, Toni i Demelsa) així com als 
comerços (Charter, La Granoteta i les 4 Germanes) en esta I celebració de la nit 
d'ànimes. 
 
 
 
Regidoria de Festes i Tradicions 
AJUTAMENT DE FAVARA 


