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Oro Azorín
Alcaldessa de Favara

Les Festes són una de les celebracions més arrelades en el nostre poble,  
de més participació i sentir popular i festiu dels favarers i favareres. Per això, 
l'Ajuntament està i vol continuar estant al costat de les nostres festes, sempre 
procurant la conservació del nostre llegat històric i cultural però intentant 
introduir programacions més atractives. 

Des d’estes línies vull fer una gran crida a tots els veïns i veïnes de Favara, a 
participar en els actes organitzats amb motiu de les festes de Favara i a donar la 
benvinguda a totes les persones que ens honoreu amb la vostra visita en estos 
dies de família i de retrobament.

Esta programació que esteu llegint, solament, indica hores i hores de treball 
del regidor de festes i tradicions i il·lusió i esforç de tots els festers i festeres de 
2018. A José Vicedo, a ells i elles, el meu sincer agraïment perquè sense la seua 
implicació les festes de Favara no serien una realitat, ni de bon tros el que seran. 

Com podeu comprovar en este programa, durant uns dies hi hauran activitats 
de tota classe, des d'actes litúrgics i tradicionals a d'altres més moderns, des 
d’esdeveniments musicals i culturals fins els més esportius, activitats per als 
més menuts de la casa i també per als nostres estimats majors. Per això, estes 
festes són vida, són unió, són diversió, són participació i convertiran Favara en 
un poble il·lusionat, alegre, viu i millor.
En nom de tota la Corporació municipal us desitge bones festes.

Llibre de festes de Favara 2018
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textos assenyalats més amunt.
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José Francisco Vicedo
Regidor de Festes i tradicions, 

Esport, Cultura i Joventut

Com cada any, tinc la sort de dirigir-me a tots 
vosaltres i de parlar en nom de tota la gent que, 
any rere any, s’esforça per preparar les festes 
d’agost.
Estes festes són, si més no, les més especials per 
a mi, ja que és el meu quart any com a regidor 
de festes i vos puc dir que per a mi és un plaer 
immens treballar durant tot l’any per a preparar 
unes festes del poble cada any millor.
I sense cap dubte, el millor d’este càrrec és tindre 
l’oportunitat de treballar al costat dels membres 
de les comissions, dels festers i de les festeres de 
Sant Llorenç, de la Puríssima, la Divina Aurora i 
la Vera Creu.
Hem organitzat unes festes plurals, que agraden 
i siguen participatives per a tota la gent, tradi-
cionals i alhora actuals, que siguen del gust de 
totes les edats. En definitiva, hem intentat que 
siguen unes festes el més completes possibles.
Bones festes a totes i tots. 

Benvingudes i benvinguts al llibre 
de festes del nostre poble. Tot seguit 
veureu un Favara vist i creat per la força 
de l’esperit i de la sang que ens ajunta i 
empeny cap endavant com a poble unit 
que creix cada dia.
En este menut espai vos mostrem uns 
retalls de la nostra història com a poble, 
per a saber d’on venim i posar la mirada 
fixa cap al futur.

Per entrar en matèria, sabem que 
de l’origen del nom del poble hi ha 
dues teories. Una fa referència al mot 
“fawwara” (que significa font en àrab) 
tot associant la població als nombrosos 
ullals subterranis que desembocaven en 
la planícia litoral del Xúquer. La segona 
parla de l’assentament d’un dels grups 
de les tribus dels Hawwara. Es tracta de 
grups tribals berebers que tenen dife-
rents famílies (Addasa, Baswa, Kaldim, 
Kamlan...) i que establiren alguns as-
sentaments en el territori valencià.
No tenim dades que ens aporten in-
formació al respecte de poblaments 
en èpoques de les civilitzacions íberes, 
del Bronze o de la romana. Per això es-
tem en condicions d’afirmar que Favara 
naix com a població bastant després de 
la conquesta del regne de València per 
part de Jaume Ir, ja que tampoc apareix 
cap referència en el Llibre de Reparti-
ments del mateix rei.
D’acord amb els documents obtinguts 
es pot entendre que Favara naix com a 
nucli poblacional entre 1250-1260.

Favara
Retalls d’històRia



Festers i Festeres 
de la Puríssima

i de la divina aurora

Festers i Festeres 
de sant llorenç

J. Joaquim Bixquert 

Encar Caballero

Pepa Canet

Rosa Canet

Esther Císcar

Maria Císcar

Macario Llorenç

Elisabet Ollero

Pilar Sala 

Toni Sala

Ramon Tolosa

Vicent Torres

Júlia Alemany

Cristian Castillo 

Belinda Jover 

Maria Llopis 

Maria Monsálvez 

Sergi Mora 

Carles Morell 

Beatriz Pedrós 

Teresa Sala 



Festers i Festeres
de la vera Creu

Amparo Morán & Alfredo Roca

Consuelo Román & Toni Costa

Inés Molina

Luisa Roldán & Pepe Bodí 

Maria Dolores Galán & Francisco Adam

Mari Carmen Bancalero

Pepa Jorge & Jose Císcar 

Purín Caballero & Toni Bixquert 

Susi Galán & Juan Tomás 

Tere Morán & Ricardo Císcar 



Festers i Festeres
de sant Joaquim

Festers i Festeres
de sant Joaquim

Tere Castellá

Arturo Julián

Tano Julián

Pascual Lloret

Salvador Moretó

Pepa Oltra

Vicenta Palomares

Vicent Morant

Maruja Lloret

Marilola Miñana

Loli Molla

Conchín Mulet

Carmen Rebull

Julio Ricart

Isabel Sala

Trini Sala

Joaquín Solanes
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Divendres 20 i dissabte 21 juliol
24 hores de futbol sala femení. 
(Pavelló Municipal Emili Lledó).

Divendres 27 i dissabte 28 juliol
24 hores de futbol sala. (Poliesportiu Municipal de Favara).

Diumenge 29 juliol
10:00h. Cursa ciclista de les escoles ciclistes de la provín-
cia de València. (Pl. Lepanto).

Dimecres 1  i dijous 2 agost
Futbol Sala en les categories benjamí, aleví, infan-
til i cadet. (Poliesportiu Municipal de Favara).

Dissabte 4 d’agost
Volta a peu a Favara
18:00h. Cursa xiquets i xiquetes per ordre edats.
19:30h. Cursa categoría absoluta.

Dilluns 6
19:00h. Campionat de truc. Cal apuntar-se a l’Ajuntament. 
(C/ Joan Garcés).

Dimarts 7 agost
10:00h. a 13:00h. Olimpíades de natació, amb la col·labora-
ció de Ludus Esport. (Piscines municipals).
19:00h. Campionat de truc. Cal apuntar-se a l’Ajuntament.  
(C/ Joan Garcés).

Dijous 9 agost
18:00h. Gimcana ciclista per a totes les edats. (Pl. de 
l’Ajuntament).

Dimarts 14 Agost 
18:00h. Final Campionat de raspall lliga.
(Trinquet Municipal de Favara). 

Cap a 1270 Favara depe-
nia del Castell del Barranc 
(conegut com de la Reina 
Mora) i les seues rendes ser-
vien per pagar els deutes que 
el rei Jaume Ir i l’infant Pere 
(Pere Ir el Gran) tenien amb 
els jueus. A partir de 1297, 
ja fundat el monestir de la 
Valldigna, els monjos de la 
mateixa seran els senyors de 
tota la zona, incloent nuclis 
de població com l’Alcudio-
la, Simat, Tavernes, La Xara, 
Simat i Favara. D’esta època 
ens queda l’ermita de Sant 
Llorenç. Al llarg dels segles 
successius l’Alcudiola s’an-
nexa les poblacions de Fava-
ra i el Ràfol d’Alfandec. És en 
1547 que se separen els tres 
poblats. Tots tres estaven 
habitats per moriscos. 

Setmana
esportiva

Festes de Favara
Divendres 27 juliol
20:00h. a 22:00h. Repartiment del llibre de 
festes 2018 pels festers i festeres de la Puríssima 
i la Divina Aurora. 

Dissabte 28 juliol
20:00h. Cercavila dels festers i de les festeres 
del 2018.
21:00h. Presentació dels festers i de les feste-
res del 2018. (Pl. de la Cultura).
24:00h. Discòmobil. (Pl. de la Cultura).

Diumenge 29 juliol
10:00h. Carrera ciclista d’escoles. (Pl. Lepanto).
19:30h. Películ·la Infantil. (Ludoteca).

Dimarts 31 juliol
20:00h. Documental “Nagore, una dona as-
sassinada”. (Sala d’exposicions El Convent).
22:00h. Sopar de “pa i porta”. (C/ Drets Hu-
mans. L’ajuntament posarà a disposició dels ve-
ïns i veïnes taulers, potes, cadires i beguda. Cal 
apuntar-se a l’Ajuntament).

Dimecres 1 d’agost
20:00h. a 23:30h. Ral·li juvenil (9 a 17 anys. A 
la Ludoteca. Cal apuntar-se a l’Ajuntament per 
equips de 4 a 6 persones). PREMIS: primer, segon 
i tercer equips, sopar en qualsevol bar de Favara.

Dijous 2 d’agost
20:30h. Nit d'albades dedicada a les festeres i 
festers de la Puríssima i Divina Aurora 2018. 

Divendres 3 agost
20:00h. Enramada de la murta. (Eixida des de 
la Pl. de la Cultura).
21:00h. Unflables infantils. (Pl. de la Cultura).
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Dissabte 4 agost
Volta a peu a Favara
18:00h. Cursa xiquets i xiquetes per ordre d’edats.
19:30h. Cursa categoria absoluta.
24:00h. Nit de rock. 4a edició del Galera fes-
tival. (Pl. de la Cultura).

Diumenge 5 agost
10:00h. a 14:00h. Arreplegada de la Vera Creu.
19:30h. Subhasta a la Vera Creu. (Pl. de la Vera 
Creu). Es repartiran orxata i fartons a càrrec de 
l'Ajuntament.
21:00h. Festival de bandes amb l’Associació 
Amics de la Música i l’Ateneo Instructivo 
Musical Giner de Llaurí. (C/ Joan Garcés).

Dilluns 6 agost
19:00h. Campionat de Truc. (Cal apuntar-se a 
l’Ajuntament. C/ Joan Garcés).
20:00h. Masterclass de Balls llatins per a to-
tes les edats. (Pl. de la Cultura).
22:00h. a 01:00h. Festa aquàtica per a joves. 
(12 a 25 anys. Piscines Municipals).

Dimarts 7 d’agost
19:00h. Campionat de Truc. (Cal apuntar-se a 
l’Ajuntament. C/ Joan Garcés).
20:00h. Festa de l’escuma. (Pl. de la Cultura).

Dimecres 8 agost
Sant Cristòfol
19:30h. Concentració de xarangues. (Pl. de la 
Cultura).
24:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura). 

Dijous 9 agost
Sant Cristòfol
18:00h. Gimcana ciclista (Pl. Ajuntament). 
20:00h. Missa en honor a Sant Cristòfol.
21:00h. Processó en honor a Sant Cristòfol.

22:00h. Sopar de Sant Cristòfol a càrrec de 
l’Ajuntament. (Hi haurà a disposició dels veïns 
i veïnes taulers, potes, cadires i beguda a càrrec 
dels festers de sant Cristòfol, caldrà apuntar-se 
a l'Ajuntament).
23:00h. Espectacle de Pep Botifarra i Ron-
dalla. (Pl. de la Cultura). 

Divendres 10 agost
Sant Llorenç
9:00h. Despertà amb trons a càrrec dels fes-
ters i festeres de Sant Llorenç.
11:00h. Romeria i missa en honor a Sant Llo-
renç. 
12:00h. Refrigeri d’orxata, fartons i llima granis-
sada a l'ermita de Sant Llorenç a càrrec dels festers.
19:30h. Cercavila de disfresses per quintes, per 
tot el poble. Acompanyats de la xarangua Els 
Dessiguidats, la xaranga Tot al Vol i la batu-
cada Vall-tu-kà.
21:00h. Lliurament de premis del concurs de 
disfresses a càrrec dels festers i les festeres.
22:30h. Sopar de "pa i porta". (Poliesportiu 
municipal. L'ajuntament posarà a disposició del 
veïns i veïnes taulers, potes, cadires i beguda per 
als veïns i veïnes. Cal apuntar-se a l’Ajuntament).
00:30h. Ball de disfresses amb l'orquestra 
LIVERPOOL. (Pl. de la Cultura). 

Dissabte  11 agost
Sant Joaquim
12:30h. Homenatge a l'home i a la dona de més 
edat del poble.
13:00h. Missa en honor a Sant Joaquim, patró 
dels jubilats.
14:15h. Dinar a càrrec de l'ajuntament per a to-
tes les persones de la 3a edat i pensionistes de 
Favara. (Saló la Font. Cal apuntar-se amb ante-
lació a l'Ajuntament).  

14 15

La població de l’època mo-
risca tenia 22 focs andalusins 
(cases o llocs) i es dedicaven 
a l’agricultura i a l’artesania, 
Parlaven l’algaravia (la seua 
llengua) i conservaven la re-
ligió i els costums jurídics 
musulmans, malgrat que fo-
ren batejats a la força des de 
1526 i es prohibiren els seus 
drets en 1567. 
Amb l’expulsió dels moris-
cos de 1609 Favara va que-
dar totalment despoblada i 
abandonats els cultius, prin-
cipalment l’arròs. Els habi-
tants d’esta Favara eixiren 
pel Grau i Dènia cap a Àfri-
ca. Abans, però que quedara 
deserta, Favara pertanyia a 
Corbera. 
A partir de 1611 és repobla-
da amb famílies cristianes, 
atorgant carta de poblament 
al VII duc de Gandia, Carles 
de Borja i Centelles.

Fins 1707 el poble s’enquadra 
dintre de la governació de 
Xàtiva (“dellà lo Xúquer”). 
En 1715 Favara no superava 
els 31 veïns, degut bàsica-
ment a les malalties deri-
vades del conreu de l’arròs. 
Cap a 1720 Favara va passar a 
les mans dels barons de Be-
nifallim i senyors de Cenija 
i Rótova, i des del Decret de 
Nova Planta entrà dintre del 
corregiment d’Alzira, fins 
1831 (poc abans que l’estat es-
panyol fos dividit en provín-
cies). Els barons de Benifa-
llim, propietaris del poble, 
van construir el seu propi 
castell en la població.
Gràcies als preus de l’arròs la 
població creix. En 1794 té 90 
habitants.
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19:00h. Espectacle musical infantil de TRO-
TAMUNDOS. (Pl. de la Cultura). 
20:30h. Ofrena a la Vera Creu. (Pot participar 
qualsevol veí i veïna).
22:00h. Sopar per a gent major de Favara (Llar 
dels Jubilats).
24:00h. Espectacle musical FESTA MAJOR.  
(Pl. de la Cultura).
02:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura).

Diumenge 12 agost
Festa de la Puríssima 
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i 
xiquetes. (Piscines municipals de sant  Llorenç).
11:00h. Arreplega de festers i festeres de la Pu-
ríssima.
12:30h. Missa en honor a la Puríssima.
13:30h. Aperitiu oferit pels festers i festeres de 
la Puríssima. (Llar dels Jubilats).
14:00h. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia 
Hnos. Borredà. (Pl. de la Cultura).
19:00h. Teatre de titelles. (C/ Drets Humans).
21:00h. Processó de la Puríssima pels carrers 
de costum, i acompanyats per la banda Amics 
de la Música de Favara.
22:00h. Castell de focs d’artifici a càrrec de la 
Pirotècnia Hnos. Borredá. 
24:00h. Orquestra EUFÒRIA. (C/ País Valen-
cià).

Dilluns  13 agost
Festa de la Divina Aurora 
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i 
xiquetes (Piscines municipals de sant Llorenç). 
11:00h. Arreplega de festers i festeres de la Di-
vina Aurora. 
12:30h. Missa en honor a la Divina Aurora.
13:30h. Aperitiu oferit pels festers i festeres de 
la Divina Aurora. (Llar dels Jubilats).

14:00h. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia 
Hnos. Borredà.
18:00h. Jocs tradicionals de fusta per a la di-
versió de tota la família: joc de l'oca, tres en rat-
lla, qui es qui, domino, punteria, aneguets, tan-
gram, Mikado, el penjat, la pesca... (C/ Drets 
Humans). 
21:00h. Processó de la Divina Aurora pels 
carrers de costum i acompanyats per la banda 
Amics de la Música de Favara.
22:00h. Castell de focs d'artifici a càrrec de la 
Pirotècnia Hnos. Borredá. (C/ Castelló).
24:00h. Orquestra REALITY. (C/ País Valencià).

Dimarts 14 agost
Festa de la Vera Creu
08:00h. Despertà amb tabals, dolçaines i trons 
pels carrers del poble.
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i 
xiquetes. (Piscines municipals de sant Llorenç).
12:30h. Missa i sermó en honor a la Vera Creu.
13:30h. Aperitiu a càrrec de l'Ajuntament de 
Favara. (Llar dels Jubilats).
14:00h. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia 
Hnos. Borredá. (C/ Castelló). 
18:00h. Final de la lliga del campionat de ras-
pall. (Trinquet Municipal de Favara).
20:30h. Balls populars valencians pels car-
rers de costum.
21:00h. Processó de la Vera Creu pels carrers 
de costum, acompanyats per l'associació Amics 
de la Música de Favara. 
22:00h. Castell de focs d'artifici a càrrec de la 
Pirotècnia Hnos. Borredá. (C/ Castelló).
24:00h. Ball amb l'orquestra TITÀNIC.

16 17

Bones Festes
   per a tot el p

oble

A les acaballes del segle XVIII 
el senyoriu passa a mans de 
Llorenç Bou de Penya-Roja, 
a qui heretaren els Rodrigo 
i els Rovira, barons d’Ante-
lla i Uixola, sense participar 
Favara en cap esdeveniment 
històric de consideració (ni 
en la Guerra de Secessió, ni 
en la de Successió, ni en la 
del Francés...).
A partir de 1860 la població 
comença a augmentar grà-
cies al conreu de la taronja i 
arròs.

En 1900 es compten 783 veïns 
i 983 en 1910.
A primeries del segle XX Fa-
vara instal·la enllumenat 
públic de gas, es constru-
eixen les voreres i carrers, 
s’amplien places i va incre-
mentant-se la població.
No trobem cap variable que 
afecte determinantment a 
Favara que viu en pau i de-
dicada a l’agricultura i, en 
certa mesura, a la indústria. 
Un poble viu i ric en gent i 
cultura.
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La veu del 
nostre

pobLe

esPai de PartiCiPaCió 
Ciutadana

Les associacions esportives, culturals, falle-
res, musicals, socials de Favara tenen una im-
portància cabdal i necessària. Puc dir que un 
poble té un veritable tresor a les seues mans 
quan compta amb un enorme capital social, 
que es tradueix en unes associacions capaces 
d’incidir de manera molt dinàmica en la vida 
d’un municipi, quan hi ha vincles sòlids i du-
radors entre els diferents agents implicats i 
quan la capacitat de cooperació significa una 
programació molt interessant i molt ben ela-
borada per a tot el veïnat favarer.
Les nostres associacions són un eix de trobada 
social i de convivència, i actuen com a catalit-
zadores per a un canvi positiu en la convivèn-
cia local. Al mateix temps, juguen un paper in-
substituïble i imprescindible si volem tenir un 
contacte amb la realitat de la població i volem 
sumar energies de manera directa. 
Qualsevol corporació ha de tenir clar que la 
duplicació d’esforços no porta a res, i que un 
treball cooperatiu amb les associacions fava-
reres és sinònim d’una nova cultura, amb ho-
ritzons molt suggeridors que culminen en una 
dinamització ciutadana clarament visible.
Totes les entitats de Favara, cadascuna en el 
seu àmbit, són un dels pilars de convivència. I 
des d’esta corporació treballarem perquè con-
tinuen sent-ho.
Gràcies per fer de Favara un poble més i millor.

Oro Azorín
Regidoria de Participació Ciutadana

Regidora de Patrimoni
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Un any més, quan apleguen les calors de l’estiu, en el poble comencen les 
ganes de festa i els carrers s’omplin de música, llums i colors. 
Des del Club d’Atletisme Favara desitgem a tots els veïns i veïnes de Favara que 
gaudisquen de la festa, i els convidem a participar en un dels actes que obrin les 
nostres festes la Volta a Peu, que se celebra ininterrompudament des de 1998. 
La prova comença amb les carreres dels més menuts i acaba en la prova absoluta 
de 8500 metres, que omplin els nostres carrers d’esportistes que desafiant el fort 
calor del ple estiu, s’esforcen per aconseguir el repte d’acabar la cursa i entrar en 

meta amb un somriure de satis-
facció d’un deure complit.
Enguany la XXI edició de la 
Volta a Peu a Favara serà el dis-
sabte 4 d’agost, a partir de les 
18:30 les carreres infantils, i a 
les 20:00 la prova absoluta.
Des d’ací animem a tots i totes 
a participar en la més multi-
tudinària prova esportiva que 
se celebra en Favara, un miler 
de participants entre xiquets 
i adults, bé siga col·laborant 
amb el desenvolupament de les 
carreres (sempre es necessita 
gent i tota persona es benvin-
guda) o simplement acudint a 
aplaudir i animar els esforçats 
corredors i corredores, que ve-
nen al nostre poble per a que 
s’emporten un bon record de la 
seua participació.

Club

d’atletisme

Club

de baló a mà

El club de Baló a mà de Favara no 
solament fa esport sinó que també fa 
diversió.
Hem tancat el curs amb una bona fes-
teta. Jocs com el paintball i un bon di-
naret a la platja en són un bon exemple.
Per tant, us convidem a vindre i fer es-
port divertint-vos.
Des d’este llibre donar les gràcies a tots 
els que ajuden per a que el club de baló 
mà continue sent un referent al poble 
d’il·lusió, esport i amistat.
El club de baló a mà us desitja molt bo-
nes festes!!
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Este any el CEM Senglars Favara ha aconseguit complir tot el seu pro-
grama d’activitats, amb quasi 70 membres en actiu, que formen part del 
club. 
Aprofitem este llibre de festes per avançar-vos algunes actuacions que de se-
gur us agradaran: l’últim divendres d’agost organitzàrem la «Pujada Nocturna 
a la Caseta del Guarda», on sopàrem a l’observatori forestal del Puntal del Pla 
de Simetes i gaudírem d’unes espectaculars vistes nocturnes de la comarca.
En setembre coronàrem el «techo» de Catalunya: La pica d’Estats, 3143m, i els 
Verdeguers, 3129m, amb exida alpina per la Vallferrera. 

Club

Cem els senglars

També organitzàrem la «Sansitrail» en cap d’any, amb el corresponent nom-
brós esmorzar del club en Nadal. Calfàrem motors col·laborant en l’organit-
zació de la tradicional «Pujada al Pic de la Mola» en març, per organitzar el 
nostre major esdeveniment esportiu: el *IV Trail del Senglars*. 
Tancàrem inscripcions 4 dies abans del tancament oficial, per aplegar al lí-
mit d’ inscripcions i eixe dia, 29 d’Abril, Favara rebosava de muntanya: quasi 
400 participants entre la marxa senderista, el 10K i la prova reina, el 21K, que 
ens van fer gaudir a tots d’ un bon ambient en el poble i l’organització va ser 
capaç de fer front a tots els conflictes que es presentaren. 
Per a este any, intentarem continuar complint el nostre programa un any 
més, per a continuar gaudint del nostre entorn natural més prop, que és la 
muntanya i fer-la prop a 
tot el món. Només queda 
convidar-vos a que parti-
cipeu amb nosaltres. 
Salut i Muntanya. 
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L’escola ciclista «La  Mola» va nàixer 
fa 11 anys a Favara amb l’ objectiu de  fo-
mentar l’esport saludable i la convivència 
social. 
Els nostres ciclistes entrenen dues vega-
des a la setmana i competeixen els dissab-
tes de vesprada, des del mes de març fins 
al de setembre, dins de la lliga provincial 
de València. Formen part esta tempora-
da Joan Corbí, Jordi Corbí, Manel Mora i 
Andreu Sansaloni. El seu director i entre-
nador Paco Corbí i els seus ajudants Jesús 
Sansaloni i Jose Mora.
«La Mola» organitza la cursa ciclista que 
puntua en la lliga 2018 de la Comunitat 
Valenciana i, també, la gimcana ciclista 
per a tots els xiquets i les xiquetes en fes-
tes del poble.
Uns mesos de competició on els ciclistes 
guanyen o perden sempre aprenen el sig-
nificat de l’esforç, el valor del treball en 
equip i la solidaritat entre companys.
Però no tot és esport, també hi ha diver-
sió, viatges i jocs per a formar esportistes 
amb uns valors tant necessaris com són 
la generositat i el companyerisme. 

Des d’esta escola us animen perquè vin-
gueu i practiqueu l’esport de la bicicleta!!!

L’escola ciclista «La Mola» de Favara us 
desitja que passeu molt bones festes.

esCola CiClista

la mola

Favara

Futbol sala

L’any passat donàrem un pas més per intentar que, a Favara, els xiquets 
tinguen un lloc on poder gaudir d’un dels esports més practicats i més de-
mandats per tots ells.

Este any volem donar-li continuïtat, igual a l’equip sénior com a l’escola. 
Qualsevol xiquet/a serà benvingut.

Vos esperem!

El Favara FS vol desitjar a tot el poble que passeu unes bones festes.
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 Hola favarers i favareres. Des 
del club de Pilota Valenciana de 
Favara volem desitjar-vos bones 
festes, plenes d’ alegria i felicitat. 
Aprofitem per a informar-vos 
que el nostre club cada dia 
creix, formant així un grup de 
3 dones, 26 socis i 21 xiquets 
que practiquen el nostre esport. 
Tots i totes gaudim així de la 
pilota, amb campionats locals i 
autonòmics.
Per això, vos avancem que el 
14 d’agost, dia de la nostra pa-
trona, celebrarem la final del II 
Campionat local al nostre trin-
quet.
I com no, agrair a la Junta del 
club per treballar dia a dia, a 
tots els membres de l’escola que 
estan fent-ho possible i a qui 
animem a continuar la pròxima 
temporada.
També, donar les gràcies a 
l’Ajuntament pel suport, i a la 
gent del poble que ens veu i ens 
dona suport en cada partida.
No t’ho penses més. Vine, enfai-
xa’t la mà i fica en pràctica l’es-
port que t’agrada.

Vos esperem! 

Club

de Pilota valenCiana

Falla 
l’alCudiola

Estimats veïns i veïnes.

Per a la nostra Comissió és un plaer 
dirigir-nos a vostés aprofitant l’opor-
tunitat que ens brinda este llibret per 
poder contar a tot el poble el que ens 
caracteritza com a Falla.
Per tots és sabut que les falles són al 
mes de març, però si alguna pecu-
liaritat té la nostra comissió és que 
gaudeix d’un esperit viu i en continua 
evolució que fa que esta siga única i 
diferent. Autèntica. Com cada un de 
nosaltres. Doncs a la fi, està formada 
per persones també diferents en què 
cadascú aporta la seua idea per trac-
tar de millorar. SEMPRE.
Esta característica fa que al llarg de 
l’any realitzem diversos actes protoco-
laris i vinculats a les falles, com són la 
proclamació, la presentació i l’ofrena. 
No per ser actes importants dintre 
de les falles, deixem que esta rutina 
ens invaïsca a l’hora de preparar-los, 
doncs el nostre repte sempre és mi-
llorar. Caminar. Mirar endavant.
Al llarg de l’any també realitzem al-
tres actes que sempre han sorgit de les 
aportacions de la gent de la falla. Sim-
plement per la necessitat o les ganes 
de passar un dia junts i ajuntar-nos.

Tot s’ha de dir... ens dona igual que 
les falles estiguen al caure, com que 
acaben de passar. La qüestió és ajun-
tar-nos i passar molt bon moments 
gaudint d’eixe “bon rotllo” que regna 
en l’ambient.
Així podríem nomenar, per exemple: 
Concurs de paelles nocturnes. Pio-
ners en el poble i festa consolidada ja 
a la falla.
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Festa de la carpa. Novetat d’este 
any en passar falles. Gaudírem molt 
grans i menuts. I com no, la ja vete-
rana Festa d’Estiu. Un plaer. Moltes 
rises sense oblidar als menuts de la 
falla que ho passen d’allò més bé.
Un any més estem a les portes de les 
nostres festes patronals. Dies d´ale-
gria, de dormir poc, de soroll i mú-
sica.
Són dies d’ajuntar-se amb els amics 
i familiars que viuen fora i com cada 
any, acudeixen a una cita que no po-
den faltar, a retrobar-se amb els seus 
éssers estimats i amb el seu benvol-
gut poble, Favara.

Des de la comissió de la Falla l’Alcu-
diola volem desitjar-vos que passeu 
unes molt bones festes i que les gau-
diu, sempre amb civisme, diversió i 
coneixement.

Bones festes!
visca Favara
i visca la Falla l’Alcudiola!

Festes Majors a Favara.

 
Cal respirar-les. Hi ha damunt de tot 
l’olor de la pólvora que cremen ara, al 
migdia, per la nit... En coets, traques, 
quantitats considerables de pólvora 
inofensiva i lúdica.

Hi ha l’olor de les cuines, la penetrant 
anticipació dels dinars que s’anuncia a 
través de les portes de les cases.

El soroll també és una part important, 
la banda de música, el dolçainer... tots 
plegats acompanyant els festers i les 
festeres en les cercaviles per tot arreu 
del poble.

Els favarers i les favareres que viuen 
fora i que estos dies venen a gaudir de 
la seua festa, els forasters de tot arreu 
que formen una enriolada de gent que 
van i venen pels carrers.

Això són les festes, els costums, les tra-
dicions de tot un poble orgullós de ser 
poble.

Ara, entorn a les festes patronals, igual 
que les falles, trobem música, balls, 
pólvora, encontres amb familiars i 
amics. Són dies de records, alegries i 
com passa sempre, ens falta algú (però 
així és la vida).

Falla 
Per la Pau
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Des de la Falla Per la Pau desitgem a tot el poble que gaudiu més que molt 
d’estos dies.

Ara em criden a taula per a dinar, ja que tenim convidats, uns parents de Va-
lència que han vingut a passar el dia de la Vera Creu.

Molt bones festes 2018! 

Benvinguts veïns i veïnes de Favara.
Un any més arriben uns dies molts assenyalats per al 
nostre poble: LES NOSTRES FESTES PATRONALS.
Vivim amb il·lusió per retrobar-nos en un ambient fes-
tiu i relaxat, són la millor prova de la nostra convivència  
pacífica i de la voluntat festera de tots els favarers i les 
favareres.
La nostra falla este any compleix 30 anys. 30 anys d’har-
monia en el poble, col·laborant amb tots els actes que 
ens conviden, 30 anys ambientant els carrers amb el so 
de la xaranga, 30 anys amb l’olor de pólvora que tant 
ens agrada als favarers i favareres, però sobretot 30 anys 
creant il·lusions i complint somnis. 
Aprofitem per a dir-los que el nostre casal té les portes 
obertes de bat a bat, per a qui vulga vindre a gaudir de 
les nostres tradicions valencianes que tant es viuen al 
nostre poble.
Tenim l’oportunitat de poder  representar la nostra falla 
a la processó de la Vera Creu, acte molt emotiu per a 
qualsevol favarer o favarera.
Ja per finalitzar, sols ens queda dir-los que gaudisquen 
d’estes festes tan nostres.
Visca Favara i que visquen les falles!

Falla 
quatre Cantons
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assoCiaCió

amiCs i Jubilats

unió de Pensionistes

i Jubilats

L’associació Amics i Jubilats és una agrupació, la finalitat de la qual és passar 
bons moments i gaudir del nostre temps lliure amb la gent gran de Favara.
Una bona prova d’açò són totes les activitats que realitzem al llarg de l’any: 
berenars, xarrades, balls, excursions, dinars, sopars...
La nostra associació també participa de la festa fallera, i este any s’ha sumat i 
ha demostrat un gran esperit artístic amb la seua falla 2018.
Des d’este llibre obrim les portes a totes les persones grans de Favara que vul-
guen compartir bons moments i les convidem a formar part d’esta família, que 
any darrere any va creixent i complint el seu objectiu principal: compartir es-
pais, temps, il·lusions, penes, perquè a la fi, això és el que fan les gran famílies.
Aprofitem per a convidar-vos a tots i totes a participar en els actes preparats el 
dia de Sant Joaquim i per a desitjar-vos molt bones festes 2018.

L’associació Unió de Pensionistes i Jubilats de Favara
us desitja bones 

festes 2018
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assoCiaCió musiCal

els dessiguidats

Xaranga

tot al vol

Estimades i estimats favareres i fa-
varers, nosaltres som l’Associació Mu-
sical “Els Dessiguidats”, i en primer lloc 
ens agradaria desitjar-vos unes bones 
festes patronals 2018 a tots vosaltres.
Este és un any especial per a nosaltres, 
ja que celebrem el 15é aniversari de la 
nostra fundació. És per això que volem 
agrair a totes aquelles persones que 
han col·laborat a fer gran este grup de 
músics, i sobretot donar les gràcies per 
deixar-nos fer allò que més ens agrada: 
gaudir la música al carrer!
La nostra agrupació sol anar per tota 
Espanya, portant la música favarera per 
tot arreu, i representant uns valor musi-
cals mitjançant la diversió i la constàn-
cia, per obtenir una sèrie de resultats els 
més creatius possible, i a més, fer arri-
bar a tota la gent el nostre espectacle.
Pel que fa als esdeveniments locals, 
a Favara organitzem la concentració 
de Xarangues en la qual, gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament, fem 
que vinguen al nostre poble agrupaci-
ons musicals de tot el territori valen-
cià. També estem presents cada any 
a la cercavila de disfresses del dia 10 
d’Agost a Favara, a més de “l’arreple-
ga de la Vera Creu” i “la repartida del 
llibret”. I com no, animem en esdeve-
niments de caràcter privat com són 
acomiadaments i festes privades, al 
nostre municipi.

Des d’ací, donar les gràcies de nou a 
l’Ajuntament per esta iniciativa que 
es propaga per segon any consecutiu, 
i aprofitem per agrair a tota aque-
lla gent que ens ha donat i ens dona 
l’oportunitat de fer allò que més ens 
agrada, fent-nos partícips dels seus 
esdeveniments i compartint aquells 
moments de festa junt amb nosaltres. 
Ser Dessiguidats és sinònim de: músi-

ca i carrer, pobles i festa.
ASSOCIACIÓ MUSICAL “ELS DES-

SIGUIDATS” DE FAVARA
665 435 779

Aprofitem estes pàgines 
per presentar-nos!

Som la xaranga «Tot al vol». 
Formada per 14 joves músics 
amb la finalitat de gaudir de 
la música d’una forma diver-
tida, però no menys enriqui-
dora.

En cada assaig ens formem 
no sols com a músics, sinó 
també com a persones. En el 
curt recorregut que portem, 
hem aprés el significat de 
paciència, sacrifici, cordiali-
tat, generositat, responsabi-
litat i treball en equip. 

En cada actuació ens diver-
tim fent el que més ens agra-
da: posar a mil el nostre ins-
trument i fer arribar a la gent 
un missatge: que la música 
ho és tot!!

Esperem que ben prompte 
ens escolteu pels carrers de 
Favara i gaudiu amb nosal-
tres de bons moments i es-
pectacles musicals!

La nostra xaranga us desitja 
unes bones festes 2018 ple-
nes de música i alegria!!!



Festes Majors 2018 Festes Majors 201836 37

assoCiaCió 
amiCs de la músiCa

CeiP
FèliX olmos

L’associació de mares i pares d’alumnes del 
col·legi públic Fèlix Olmos serveix i actua com 
a nexe d’unió i comunicació entre les famílies 
i el centre. També participa en la promoció i 
el desenvolupament de diferents activitats que 
s’organitzen en la comunitat educativa.

Esperem que estos dies de Festes Patronals 
sevisquen per unir-vos i gaudir d’allò que més 
estimeu.

CEIP Fèlix Olmos us desitja bones festes!!!

És un gran plaer per a la nostra 
Associació Musical dirigir-nos a tot 
el poble de Favara en el nostre 35 
aniversari des de la nostra creació. 
En estos anys hem aconseguit mol-
tíssimes coses amb esforç, constàn-
cia, treball, il·lusió... com puga ser la 
nostra escoleta, el nostre musical i 
com no, la formació del nostre futur, 
la Banda Juvenil “Amics de la Músi-
ca”, en què tenim una gran pedrera 
de xicotets, però millors músics. 

La nostra banda, com ha fet quasi 
des dels seus inicis, i este any no serà 
menys, seguirà omplint de música, 
sons, ritmes, rialles, unitat i fami-
liaritat els carrers de Favara durant 
les seues festes patronals, i seguirem 
acompanyant els festers/es que du-

rant tot l’any estan preparant amb 
molta alegria les nostres festes. 

Els músics esperem amb moltes ga-
nes les festes, ja que per a nosaltres, 
a més d’acabar esgotats (les vivim 
de matí, vesprada i nit), són dies de 
germanor i sense adonar-nos-en fem 
més pinya entre nosaltres en la nos-
tra xicoteta, però gran família que 
formen els músics de la banda.

Desitjar a tots els favarers i favareres  
que gaudisquen moltíssim d’estos 
dies, en els quals el poble de Favara 
celebra les seues festes patronals, 
sempre acompanyats per una melo-
dia i omplint els carrers.

BONES FESTES!!!    
La Junta
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Cáritas

boiXeres

de Favara
Al nostre taller de boixets de Favara te-
nim com a objectiu principal ensenyar, 
a tota aquella persona que tinga interés, 
una tradició que volem que perdure al 
llarg dels anys. Fer encaix amb boixets 
no té edat per poder començar a apren-
dre.
Des que el món és món, als éssers hu-
mans ens agrada estar junts i compartir 
els nostres sentiments i vivències amb 
els nostres iguals, una necessitat innata. 
Les relacions socials ens fan créixer i de-
senvolupar-nos i sobretot ser nosaltres 
mateixos. 
Al taller presumim de poder establir 
forts lligams d’amistat entre perso-
nes d’edats dispars i que no pertanyen 
al nostre cercle més proper, però que 
al mateix temps ens enriqueixen i ens 
aporten la visió d’una mateixa cosa des 
de diferents punts de vista. No sols ens 
hem conegut, sinó que gràcies a les di-
ferents trobades a les quals acudim hem 
pogut conéixer altres persones amb qui 
compartim el nostre hobby, els boixets.
Exemple del que diem és la trobada que 
s’organitza a Favara el segon cap de set-
mana de novembre, i on l’any passat vam 
acollir a més de 550 participants de 54 
pobles en un ambient agradós i distés.
Vos desitgem que gaudiu de les festes. 

Per primera vegada tenim l’alegria de saludar el poble i ens 
posem a disposició de qui ens necessite, tant per a ajudar 
com per a ser ajudat.
On hi ha església hi ha Cáritas, perquè Cáritas és l’acció 
caritativa i social de l’església que vol arribar on no ho fan 
els serveis socials.
Durant este any hem donat vals d’aliments, hem assesso-
rat amb el nostre consell, hem fet un concert benèfic, hem 
trobat una plaça d’alberg a una persona sense sostre, hem 
pagat bitllets de tren...
La recol·lecta del 2n diumenge de cada mes i els donatius 
particulars (que desgraven en la declaració de la renda) fan 
possible tot açò.
També fem dos arreplegues de roba a l’any.
Agraïts i agraïdes per tot, vos saluda el grup de Cáritas.



Festes Majors 2018 Festes Majors 201840 41

ConFraria mare de déu

dels dolors i vera Creu

En l’àmbit de la religió, la Confraria Mare de Déu del Dolors i Santíssima Vera 
Creu és la unió de devots per al desenvolupament d’obres de caritat i activitats 
vinculades a l’advocació. Entre altres, destaquem:  
- l’operació “quilo” els dies 27 i 28 d’octubre amb la finalitat d’arreplegar pro-
ductes alimentaris, de neteja personal... i portar-los al centre d’acollida sant 
Francisco de Asís de Gandia.
- Participem en la setmana del Septenari dels Dolors, en els actes de la Set-
mana Santa a Llaurí, Fortaleny, Sueca i Favara, en el Sant Soterrament, en el 
Dissabte de Glòria, en el Diumenge de Resurrecció.  
- Fem un donatiu per a la lluita contra el càncer.
- Fem una aportació a l’església.
Aprofitem estes pàgines per a desitjar a tot el poble molt bones festes.

L’associació «Favara en 
marxa contra el càncer» 
compta ja amb un gran 
nombre de persones, 
que dia a dia ajuden i 
col·laboren en un pro-
jecte il·lusionant i de 
lluita constant.
Però en este recorregut 
no són importants les 
persones que confor-
men l’associació, sinó 
totes aquelles que en 
cada esdeveniment, en 
cada marxa, no deixen 
de participar activa-

ment, caminen, col·la-
boren i acudeixen a la 
cita de forma incon-
dicional per aportar la 
seua ajuda i donar calor 
i confort a altres que so-
frixen, o han sofert, esta 
devastadora malaltia.
Quina oportunitat mi-
llor que este llibre de 
participació ciutadana 
per donar les GRÀCIES 
a tot el poble de Fava-
ra, que ha demostrat 
la seua generositat i la 
seua solidaritat; prova 

d’açò ha estat el reco-
neixement de l’AECC als 
favarers i favareres este 
any 2018, amb el Guar-
dó de distinció.
Per tot açò, l’associació 
«Favara en marxa con-
tra el càncer» us dóna 
2314 GRÀCIES.
Desitjar-vos unes festes 
2018 plenes d’estima-
da calor, il·lusió, bona 
música, perfecta com-
panyia, però sobretot, 
salut.

Favara en marXa

Contra el CànCer
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assoCiaCió tyrius

Favara

les Festes del

nostre Poble 2017
L’associació de mestresses de casa i consumidors Tyrius desitja a tot la gent de 
Favara, als que viuen ací i als que ens visiten, que gaudisquen de les festes pa-
tronals, que la germanor i l’alegria siga una constant no sols en les festes sinó 
la resta de l’any.
Bones Festes!!!
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Història
en imatges

Gràcies per cedir-nos estes imatges 
tan representatives de la nostra 

història cultural i festiva. 



AJUNTAMENT
DE FAVARA


