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Viure les festes del poble sempre suposa donar continuïtat a les nostres tra-
dicions culturals i reforçar la nostra pròpia identitat com a favarers i favareres.

Participar en les festes i viure-les amb plenitud no sols és important, sinó 
que és necessari. Els actes culturals, els religiosos, els esportius, els festius, els 
dels majors, els dels menuts, els del joves... tots junts ens agermanen i  ens fan 
créixer com a ciutadà o ciutadana.

Els dies de festa són dies d’il·lusió, de retrobaments, d’alegria i de somriures 
al voltant d’una taula plena, són nits de ballar junts i juntes i són moments on 
Favara està plena de vida. Els i les que vivim al poble esperem amb ànsia aquelles 
persones que tornen a les seues arrels, a Favara;  i desitgem eixe encontre per 
reprendre moments de la nostra història acompanyats de música, humor, ball...

L’equip de govern us anima a gaudir de totes les activitats que el regidor de 
festes i tradicions ha preparat. Un programa dinàmic, participatiu i amb la vo-
luntat de reprendre antigues tradicions com és la nostra cordà celebrada sem-
pre després del ball o els jocs infantils al carrer.

Volem agrair als festers i festeres de Sant Llorenç el seu treball i la seua im-
plicació perquè el dia 10 d’agost, el dia de les quintes, el poble de Favara passe 
un dia de diversió i germanor inoblidable.

També, el nostre sincer agraïment, a les festeres i festers de la Vera Creu que, 
per segona vegada, han dit que sí a la responsabilitat de portar endavant la nos-
tra festa major, el dia 14 d’agost.

I, com no, a les nostres Juntes de Gent Gran que sempre estan a punt per a re-
presentar els favarers i les favareres de més edat i sempre amb alegria i il·lusió.

�������	
���		��	�	��
��
�������������	������������������������������	���-
ríssima i la Divina Aurora però com ja hem dit, la tradició ens marca com a poble i 
aquestes festes tindran igualment espai en les nostres tradicionals festes.

Favara està de festa. Isquem al carrer per gaudir-la, per compartir-la amb 
tots i totes amb un somriure de felicitat.

Us desitgem molt bones festes!

���������	
�
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Benvolguts, veïns i benvolgudes veïnes,
Per cinqué any em dirigisc a tots i a totes vosal-

tres com a regidor de Festes i Tradicions del vostre 
Ajuntament per convidar-vos a unes festes que, per 
	�
��������������
��������������	
����������������
nostres tradicions.

Volem que les festes de Favara continuen sent mo-
tiu d’alegria i participació per part de tots els veïns i 
veïnes.

Solament el vostre impuls, el treball i l’orgull de 
ser favareres i favarers faran que aquest poble siga 
avançant.

Per aquesta raó, vull dir- vos que hem treballat 
molt per preparar un programa d’activitats, que sa-
tisfacen a la majoria de veïns i veïnes del nostre po-
ble, independentment de la seua edat.
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Unió de Jubilats i Pensionistes Amics, Jubilats i Pensionistes de Favara
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24h hores de futbol-sala femení.
(Pavelló municipal Emili Lledó).
24h hores de futbol-sala masculí.
(Pavelló municipal Emili Lledó).

��		����
��
��
�����
Finals de les 24hores de futbol-sala femení i masculí.
20:30h. Cercavila de les festeres i dels festers de 2019.
21:00h. Presentació de les festeres i dels festers de 2019.
(Pl. de la Cultura).
24:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura).

��������
��
��
�����
20:00h. - 22:00h. Ral·li juvenil pels carrers de Favara.
(Cal apuntar-se al Casal Jove o a la Ludoteca Juvenil). 
22:00h. Sopar juvenil a la Plaça de la Cultura.
(Cal apuntar-se al Casal Jove o a la Ludoteca Juvenil).

������	
��
��
�����
18:00h. - 00:00h. Campionat de futbol-sala de benjamins.
(Poliesportiu municipal).

������	
��
��
�����
18:00h. - 00:00h. Campionat de futbol-sala d’alevins.
(Poliesportiu municipal).

�������	
��
��
�����
20:00h. Enramada de la murta. 
(Eixida des de la Pl. de la Cultura).
18:00h. - 00:00h. Campionat de futbol-sala d’infantils.
(Poliesportiu municipal).
��������	
������infantils. (Pl. de la Cultura).

����	
�
�����	�
20:30h. Nit d’albades dedicada a les festeres i als festers de la 
Vera Creu 2019.
18:00h. - 00:00h. Campionat de futbol-sala de cadets.
(Poliesportiu municipal).

��������	
�
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�����
��	����
21:00h. Cercavila de bandes pels carrers de Favara.
21:30h. Intercanvi musical de les bandes Amics de la Música de 
Favara i Ateneu Musical de Sueca. (Pl. de la Cultura). 
23:00h. - 02:00h. Festa aquàtica juvenil (12 a 28 anys).
(Piscines municipals).

��		����
�
�����	�
Volta a peu a Favara
18:00h. Cursa xiquets i xiquetes per ordre d’edats.
19:30h. Cursa categoria absoluta.

��������
�
�����	�
10:00h. - 14:00h. Arreplegada de la Vera Creu acompanyada de 
la xaranga Els Dessiguidats de Favara.
20:30h. Subhasta a la Vera Creu. (Pl. de la Vera Creu).
(Es repartirà orxata i fartons a càrrec de l’Ajuntament).

������	
 
�����	�
19:00h. Campionat de Truc. (Pinada de Casa de la Cultura).
(Cal apuntar-se a l’Ajuntament). 
20:00h. Festa holi del color. (Pl. de la Cultura).

������	
�
�����	�
19:00h. Campionat de Truc.������
�������
���
(Casa de la Cultura).
20:00h. Festa de l’escuma. (Pl. de la Cultura).
23:00h. - 02:00h. Festa aquàtica per a joves. (12 a 28 anys). 
(Piscines municipals).
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19:30h. Concentració de xarangues. (Pl. de la Cultura).
20:00h. Punt Violeta. (Pl. de la Cultura).
24:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura).
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22:00h. Sopar a càrrec de l’Ajuntament. (Pl. de la Cultura). 
(Hi haurà a disposició dels veïns i veïnes taulers, potes, cadires 
i beguda. Cal apuntar-se a l’Ajuntament).
23:00h. Espectacle d’humor de Xavi Castillo.  (Pl. de la Cultura). 
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19:00h Festa infantil amb Galereta Fest. (Pl. de la Cultura).
19:00h. Jocs per als xiquets i les xiquetes. (Rocòdrom amb tiro-
lina, photocall familiar, pintacares i tallers de circ).
(Pl. de la Cultura).
20:30h. Festival infantil amb l’actuació de Ramonets.
(Pl. de la Cultura).
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9:00h. Despertà amb trons a càrrec dels festers i festeres de 
Sant Llorenç.
10:00h Esmorzar popular per a les persones que pugen a la 
romeria.
11:00h. Romeria i missa en honor a Sant Llorenç.
12:00h. Refrigeri d’orxata, fartons i llima granissada a l’ermi-
ta de Sant Llorenç a càrrec dels festers i les festeres.
19:30h. Cercavila de disfresses per quintes per tot el poble  
acompanyada de la xaranga Els Dessiguidats, la xaranga Tot al 
Vol i la batucada  Vall-tu-ka ��

21:00h. Lliurament de premis del concurs de disfresses a càrrec 
dels festers i les festeres de Sant Llorenç. (Pl. de la Cultura).
22:30h. Sopar de «pa i porta». (Poliesportiu municipal). 
(L’Ajuntament posarà a disposició del veïns i veïnes taulers, po-
tes, cadires i beguda. Cal apuntar-se a l’Ajuntament). 
00:30h. Ball de disfresses amb l’orquestra LIVERPOOL.
(Pl. de la Cultura).
�
� �
�������� ��� ����� ���������� pel poble amb la xaranga els 
Dessiguidats.
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12:30h. Homenatge a l’home i a la dona de més edat del poble 
acompanyat per la banda Amics de la Música de Favara.
13:00h. Missa en honor a Sant Joaquim.
14:15h. Dinar per a la gent gran de Favara a càrrec de l’Ajunta-
ment. (Saló la Font). (Cal apuntar-se a l’Ajuntament). 
19:00h. Espectacle musical infantil La Pandilla de Drilo.
(Pl. de la Cultura).
20:30h. Ofrena a la Vera Creu. (Poden participar les persones 
que vulguen).
22:00h. Sopar per a la gent gran de Favara a càrrec de l’Ajun-
tament. (Llar dels jubilats). (Cal apuntar-se a l’Ajuntament).   
24:00h. Espectacle musical Acrobatic Dance (Pl. de la Cultura).
02:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura).
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11:00h - 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i les xiquetes. 
(Piscines municipals).
12:30h. Missa en honor a la Puríssima.
13:30h. Aperitiu oferit per l’Ajuntament de Favara.
(Llar dels jubilats).
14:00h. Mascletà terrestre a càrrec de la Pirotècnia Hnos. Bor-
redà. (Pl. de la Cultura).
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17:00h. Jocs aquàtics. (Piscines municipals).
21:00h. Processó de la Puríssima pels carrers de costum i acom-
panyada per la banda Amics de la Música de Favara.
22:00h. Castell de focs��������������������������!��"�#�
���Hnos. 
Borreda $��(Pl. Vera Creu)
24:00h. Ball amb l’orquestra MAXIMA. (C/ País Valencià). 
En acabar el ball. Cordà tradicional. (C/ Castelló).
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11:00h - 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i les xiquetes.
(Piscines municipals). 
12:30h. Missa en honor a la Divina Aurora.
13:30h. Aperitiu oferit per l’Ajuntament de Favara.
(Llar dels jubilats).
14:00h. Mascletà terrestre a càrrec de la Pirotècnia Hnos. Bor-
reda���(Pl. de la Cultura).
18:00h. Jocs tradicionals de fusta per a la diversió de tota la fa-
mília. (Joc de l’oca, tres en ratlla, qui es qui, dominó, punteria, 
aneguets, tangram, Mikado, el penjat i la pesca). 
(C/ Drets Humans).
21:00h. Processó de la Divina Aurora pels carrers de costum 
acompanyada per la banda Amics de la Música de Favara.
22:00h. Castell de focs �������������������������!��"�#�
�� Hnos. 
Borreda $��(Pl. Vera Creu).
24:00h. Ball amb l’orquestra PEOPLE BAND.  (C/ País Valencià).
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08:00h. Despertà amb tabals, dolçaines i trons pels carrers del 
poble.
11:00h - 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i les xiquetes. 
(Piscines municipals).
11:30h. Arreplega dels festers i les festeres de la Vera Creu de 
Favara. 
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 terrestre a càrrec de la Pirotècnia Hnos. Bor-
reda $��(Pl. de la Cultura).
18:30h. Final del trofeu d’estiu del Club de Pilota Valenciana. 
(Trinquet municipal).
20:30h. Balls populars valencians pels carrers de costum.
21:00h. Processó de la Vera Creu pels carrers de costum acom-
panyada per l’associació Amics de la Música de Favara.
22:00h. Castell de focs �������������������������!��"�#�
���Hnos. 
Borreda $��(C/ Castelló).
24:00h. Ball amb l’orquestra VERTIGO. (C/ País Valencià).
04:00h. Discomòbil. (C/Reis Catòlics).
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La vida i la convivència d’una poble ve marcada per la xarxa so-
cial que deriva de les diferents actuacions que realitzen les associa-
cions culturals i socials,  els clubs esportius i les entitats musicals.

Com a regidora de participació ciutadana vull agrair la vostra 
col·laboració en este llibre de festes. Un espai que es traduïx en 
�
	���
����	������	�����	������������	���	������	��������	���	�	�
vostra associació al llarg de l’any.

El conjunt de les vostres programacions representen un veri-
table tresor perquè dinamitzeu tot el poble i augmenteu les rela-
cions socials entre tots els favarers i les favareres.

La identitat d’un poble no solament la marca la seua tradició 
i la seua història, sinó també la determina la relació cordial que 
en el dia a dia va creixent gràcies a la convivència en els actes que 
porteu endavant.

�
��"���������	������������	���	����	��
�	����	����#	�	�	������
vostres actuacions, esdeveniments, carreres, excursions, festes, 
competicions, concerts, exposicions, berenars, concursos, xarra-
des, formacions..., conformem el teixit social necessari, imprescin-
dible i fonamental perquè un poble estiga viu, dinàmic i social. 

-E������-�
�	��"����
������������"���� �3� �$� �#����!�

LA VEU DEL
NOSTRE POBLE

Espai de
participació ciutadana

� �
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L’associació de Jubilats i Pensionistes us 
desitja unes bones festes del poble 2019

Des de l’associació d’  Amics,  Ju-
bilats i Pensionistes  de Favara vo-
���	������	���������������������-
jar-vos unes bones festes del poble 
2019.

Així mateix, també volem dir-
vos que les nostres portes estan 
obertes per a totes les persones 
que vulguen gaudir de bons mo-
ments, de les nits de ball,  dels be-
renars,  dels sopars, de les excur-
���
�����
�����
����	����	����	$

Este març, un any més hem dur 
a terme la nostra falla, la millor, i 
esperem que l’any que ve també 
la puguem realitzar, això sí amb la 
vostra ajuda i companyia.

No ho dubteu, pengeu-vos el 
bolso, agarreu el sopar i acudiu al 
nostre llar de jubilats tots els dis-
sabtes a ballar i a compartir l’ ale-
gria de viure.

UNIÓ DE

PENSIONISTES I JUBILATS

ASSOCIACIÓ AMICS,
JUBILATS I PENSIONISTES
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Un any més, el C.E.M. Senglars 
#	�	�	� �
�� ��	������� �
� �
� %����
de gent que ens agrada gaudir de la 
muntanya, intentant aproximar-la a 
tothom. Constituït al 2014, els Sen-
glars Favara està format per més de 
50 membres, dels quals, l’activitat 
més practicada és el trail en totes 
les seues modalitats i distàncies 
(sprint, mitjes maratons, maratons, 
ultratrails, sky races, km verti-
cals...), i el senderisme, l’ alta mun-
tanya amb els trekkings i alpinisme 
de 3mils i sempre fomentant les ac-
tivitats de muntanya en família.

Durant l’any fem nombrosos 
entrenaments col.lectius i eixides 
a diverses competicions en el ter-

ritori espanyol i francés i ens reu-
nim mensualment per actualitzar 
i organitzar les nostres activitats 
anuals. Són:

-Pujada al Pic de la Mola. Activi-
tat senderista no competitiva gratuï-
ta organitzada conjuntament amb el 
C.A.Favara i l’Ajuntament de Favara 
(en març).

-Trail dels Senglars. Cursa com-
petitiva amb 2 distàncies 10k i 21k 
i marxa senderista no competitiva 
organitzada conjuntament amb 
l’Ajuntament de Favara (en abril).

-Pujada Nocturna a la Caseta 
del Guarda.  Activitat senderista 
no competitiva i gratuïta (en agost).

CLUB CEM
ELS SENGLARS

-Muntatge del Betlem a la Cova de los 
Mismos. Activitat senderista no competitiva 
i gratuïta (en desembre).

-SanSiTrail dels Senglars.  Cursa no com-
petitiva i gratuïta (en Capdany).

Estem molt interessats en la recuperació 
i el manteniment i l’ homologació de les nos-
tres sendes locals i en la protecció i la recupe-
ració de les nostres coves, fonts, forns de calç, 
així com les notres plantes i animals.

Per a formar part del nostre grup es paga 
una quota de matriculació de 10 euros i una 
quota de manteniment anual de 20 euros i 
donem un buff+visera de regal en inscriure’s 
per primera vegada. 

Si esteu interessats a formar part del grup 
o aportar noves idees, podeu enviar-nos un 
correu electrònic a senglarsfavara@gmail.
com o consultar el nostre facebook o Insta-
gram “Senglars Favara” o en la nostra web 
www.traildelssenglars.com

Esperem les vostres visites.
Salut i Muntanya.
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Des del Futbol Sala Favara volíem 
	������	�� 	�������� &
����� �
� �������
lloc, per a desitjar unes bones festes a 
tots els veïns i veïnes del nostre poble. 

Ja que ens deixen aquest espai, tam-
bé voldríem mencionar algunes coses 
del nostre club: el més important, i que 
cal destacar és que aquest any és el 10 
aniversari del F.S. Favara i, per tant, es-
tem treballant per fer un equip a nivell 
senior per tal d’intentar ser un dels 
equips punters de la Tercera Divisió i, 
sobretot, que porte el nom de Favara 
per tota la Comunitat Valenciana amb 
respecte, orgull i professionalitat.

També estem treballant per 3r any 
consecutiu per a donar-li continuïtat a 
l’escola de futbol sala. L’any passat in-
corporàrem els mes menuts, i aquest 
any seguirem treballant amb ells amb 
molta il·lusió i intentarem crear algun 
equip més, ja que la nostra premis-
sa és que l’escola és el més important 
d’aquest club, ja que sense una base tot 
és més complicat.

Per tancar, animar a tots i a totes a fer 
esport i al F.S. Favara estarem encantats 
d’acollir a qualsevol nou jugador/a que 
vullga practicar el nostre esport.

Bones festes.

Hola a tot el poble de Favara.

És un plaer per al club de pilota poder dirigir-nos a vosaltres un altre any més.
En primer lloc, volem desitjar-vos bones festes i que gaudiu al màxim d’elles.
També volem convidar-vos a que gaudiu del nostre esport tradicional, el raspall.
El club de pilota valenciana de Favara està format per un total de 26 

adults i 14 xiquets i també contem amb un entrenador professional com és 
Roberto Chordà on junts gaudim de cada partida i entrenament.

A més, volem contar-vos que tant els cadets com els juvenils aquest 
any han guanyat el campionat de jocs esportius celebrat a Guadassuar.

I també dos dels nostres jugadors han guanyat el Campionat Individual, 
Enric en 2ª posició i Raül en 1ª posició.

No volem acabar sense anunciar-vos que el dia de la nostra patrona 
�����	����	���
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convidem a tots a donar suport als nostres equips.

Solament ens queda agraïr a 
tota la gent que ens recolza dia 
a dia ja que gràcies a vosaltres 
seguim creixent.

Finalment, dir-vos que teniu 
les portes obertes per a tot el 
món que vullga formar part del 
nostre club. Així  que no t’ho 
penses més i tingues l’edat que 
tingues .... vine, enfaixa’t la mà i 
juga!.

FAVARA

FUTBOL SALA

CLUB DE

PILOTA VALENCIANA
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Amb l’arribada 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 del 1998. 

Des d’ací animem a totes i tots a participar perquè la Volta a Peu a 
Favara siga tot un èxit, bé siga col·laborant amb el desenvolupament de 
les carreres (sempre es necessita gent i tota persona és benvinguda) 
o simplement acudint a aplaudir i animar els esforçats corredors i les 
corredores  que venen al nostre poble per a que s’emporten un bon 
record de la seua participació.

La prova comença amb les carreres 
dels més menuts i menudes  i acaba en 
la cursa absoluta de 8500 metres que 
ompli els nostres carrers amb centenars 
���������������������	��	
��	�����	��	���
del ple estiu s’esforcen per aconseguir 
el seu repte personal de millorar o 
d’acabar la cursa i entrar en meta amb 
un somriure de satisfacció d’un deure 

complert.
Enguany la 

XXII edició de 
la Volta a Peu 
a Favara, serà 
el dissabte 3 
d’agost a partir 
de les 18:30 les 
carreres infantils 
i a les 20:00 la 
prova absoluta.

*��������7	��	��<����#	�	�	����	������	��������&
��������	��	��	�=
vos i desitjar-vos unes bones festes 2019.

Hem de dir-vos que no solament fem esport sinó que també promovem 
la diversió, el companyerisme i la bona convivència entre els i les nostres 
esportistes.

Hem tancat el curs amb una bona festeta i un bon dineret. Per tant, us 
convidem a vindre i fer esport divertint-se!!.

>��� ������� ����� ��� �	������	����� 	��������� ���� ��
	�� ��� %�<����� 	�
totes les persones i entitats que ajuden per a que el club de baló mà siga 
un referent esportiu al poble de Favara.

El club de baló a mà us desitja molt bones festes!

CLUB

D’ATLETISME

CLUB DE

BALÓ A MÀ
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este llibre de participació ciutadana per 
deixar-vos algunes imatges dels nostres 
coloms que en aquesta temporada han 
participat en competicions, lligues o cam-
pionats i convidar-vos a vindre i gaudir 
del nostre esport.

També no volem deixar córrer l’ocasió 
per desitjar unes bones festes 2019 a tot 
el poble de Favara.

CLUB DE

COLOMBICULTURA

+����0�
Participant en la Final 
de la Copa Mediterra-
ni, de Cristina Tomás.

%�����,
Campió de la Lliga Fa-
vara 2019, de Ricardo 

Císcar.

-��#��
Participant en la Final de la 

Copa Mediterrani, de
Cristina Tomás.

9,�3� ���3� 
1r a Llaurí, 6é en l’Inter de 
Favara, 13é en el Regional 
de Pedralba i lesionat en 
la Comunitat, de Cristina 

Tomás.

-�!���"��>�,������
1r en el Blau Regional de 

Pedralba, 6é en la Comarcal 
��?��	���@
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Benifairó,
de Cristina Tomás.

�����/#�!�� �
Participant en la Final de la 
Copa Mediterrani, de Cristi-

na Tomás.

"#�������
Participant en la Final de la 

Copa Mediterrani, de la Peña 
los Vecinos.

L’Associació Musical “Amics de 
la Música” de Favara te el plaer de 
dirigir-vos aquestes paraules per a 
tot el poble de Favara. En aquests 
anys hem aconseguit moltíssimes 
coses amb l’esforç, la constància, 
el treball i la il·lusió de tots els que 
formem part d’aquesta Associa-
ció com puga ser la nostra escola 
d’Educands on cada vegada tenim 
més xiquets/es de Favara matri-
culats, el nostre local musical amb 
contínues reformes per a adap-
tar-lo a les necessitats de l’associa-
ció, una nova iniciativa per primera 
vegada en l’historia de l’associa-
ció, la creació de la Coral “Amics 
de la Música” i com no, la formació 
del nostre futur, la Banda Juvenil 
“Amics de la Música”, on tenim una 
gran cantera de futurs apassionats 
de la música.

La nostra banda, com ha fet qua-
si des dels seus inicis i aquest any 

no serà menys, seguirà omplint de 
música, sons, ritmes, rialles, unitat 
i familiaritat els carrers de Favara 
durant les seues festes patronals, 
i seguirem acompanyant als fes-
ters/es que durant tot l’any estan 
preparant amb molta alegria les 
nostres festes. Els músics esperem 
amb moltes ganes les festes, ja que 
per a nosaltres a més d’acabar es-
gotats (les vivim de matí, vesprada 
i nit), són dies de germanor i sense 
adonar-nos-en fem més pinya en-
tre nosaltres en la nostra xicoteta, 
però gran família que formen els 
músics de la banda.

Desitjar a tots els favarers/
es que gaudisquen moltíssim 
d’aquests dies en que el poble de 
Favara celebra les seues festes pa-
tronals, sempre acompanyats per 
una melodia musical que ompli els 
nostres carrers. 

BONES FESTES!!!

ASSOCIACIÓ

AMICS DE LA MÚSICA
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Estimades i estimats favareres i fa-
varers, nosaltres som l’Associació 
Musical “Els Dessiguidats” i en pri-
mer lloc ens agradaria desitjar-vos 
unes bones festes patronals 2019 a 
tots vosaltres.
Una vegada passat el nostre 15é 
aniversari, podem dir que gaudir 
de la música i veure la satisfacció 
que provoquem en la gent és una 
sensació meravellosa. Recorrem 
moltes comarques valencianes des 
��� �Q���	� W���� ��
�� 	� 	� Y	��
	�
Baixa, passant per la Ribera Alta i 
Baixa, La Costera, La Safor, la Canal 
��� W	�	������� ��
�� 	����	�� 	� �������
murcianes on ens desplacem des 
de fa 9 anys a les Festes Patronals 
de Caravaca de la Cruz
Aquest any com a esdeveniment 
important tenim la Capitania Cris-
tiana a les Festes de Moros i Cristi-
ans d’Ador (La Safor) , la Capitania 
Mora a Chella (La Canal de Navar-
rés) i la Capitania Mora a Xàbia (La 
Marina Alta), festes que recoma-
nem a quelcom. A més a més, vos 
recomanem visitar les Festes de 
Moros i Cristians de Dénia al mes 
d’agost, o les d’Albalat de la Ribera 
a l’Octubre.
Pel que respecta als esdeveniments 
locals, a Favara organitzarem un 
any més  la concentració de Xaran-

gues on gràcies a la col·laboració 
de l’Ajuntament, fem que vinguen 
al nostre poble agrupacions mu-
sicals de tot el territori valencià. 
També estem presents cada any a 
la cercavila de disfresses el dia 10 
d’Agost a Favara, i al mig any de 
Falles de Favara que gaudim dels 
falleres i les falleres de Favara que 
viuen la música de xaranga amb un 
entusiasme incomparable.  
Per acabar, volem donar les gràci-
es de nou a l’Ajuntament per dei-
xar-nos participar d’aquesta inici-
	���	�����	�����	�������������	%�	���
a tota aquella gent que ens ha do-
nat 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: 
música i carrer, pobles i festa.
                         
ASSOCIACIÓ MUSICAL “ELS DESSI-
GUIDATS” DE FAVARA 665 435 779

XARANGA

ELS DESSIGUIDATS

���������� ������ �<%�
��� ���� ���=
vos que després d’un any en mar-
xa la nostra xaranga agarra vela i 
porta la música i festa pels pobles. 
Hem tocat en  “despedides” de sol-
ters, en aniversaris, en festes dels 
pobles, en falles...
K����[���������%	�����������	�����
nostres instruments al 300% revo-
lucionats i de vore la gent ballant al 
so i al ritme de la nostra xaranga.
Cada assaig és un punt d’encontre 
d’amics i amigues i en el curt camí 
que portem sabem que el treball en 
equip,  la responsabilitat i les ganes 

de superació són els eixos fona-
mentals d’una bona xaranga.
En cada actuació ens divertim per-
què estem fent del nostre instru-
ment un missatge molt clar: que la 
música ho és tot!!!!
Ja estem en festes del poble i de segur 
que ens escoltareu pels carrers de Fa-
vara i solament desitgem que balleu i 
balleu quan ens sentiu passar.
La nostra xaranga us desitja unes 
bones festes 2019 plenes de músi-
ca i alegria!!!

XARANGA

TOT AL VOL
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Estimats  veïns i veïnes de Favara.
Un any més, ens dirigim a tots vostés, mit-
jançant les pàgines d’aquest llibret, amb mo-
tiu de les NOSTRES FESTES PATRONALS.
Des de l’any 1989 que hem anat aconse-
guint reptes que es marcaven per a millorar 
la infraestructura de la falla. Hem tingut i 
seguim tenint, fallers i falleres disposats a 
treballar per dur endavant aquesta tasca, i 
encara que ens hem trobat inconvenients, 
sempre hem lluitat per traureu endavant 
per a que siga una molt bona falla.
Hem de viure  amb il·lusió per retrobar-nos 
en un ambient festiu i relaxat, on junt als 
nostres sers més estimats ens retrobem 
per celebrar les nostres tradicionals festes.
La nostra falla, continua col·laborant amb 
tots els actes que ens conviden, ambientant 
els carrers amb el so de la xaranga, amb les 
nostres despertades desprenent l’olor de 

FALLA

QUATRE CANTONS
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pólvora que tant ens agrada i amb la 
mateixa il· lusió de tenir l’oportunitat 
de representar la nostra falla a la pro-
cessó de la Vera Creu, acte tan emotiu 
per a tots els favarers i favareres.
��������������	����=���������
��-
tre casal  té les portes obertes de 
bat a bat per a qui vulga vindre a 
gaudir de les nostres tradicions va-
lencianes  que tant es viuen al nos-
tre poble.

]	��������
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los que gaudisquen d’aquestes fes-
tes tant nostres.

Visca Favara i que visquen les falles!



38 39
Festes
Majors
2019

38

FALLA

L’ALCUDIOLA

Estimats veïns i veïnes.

Per a la nostra Comissió és un plaer poder 
escriure unes línies per poder contar-vos tot 
allò que la nostra falla organitza al llarg d’un 
regnat.
La nostra falla no representa solament una di-
versió i un monument faller al mes de març. 
La nostra falla és molt més. Tenim actes pro-
tocolaris, com la nostra proclamació i la nos-
tra presentació o les festes com el nostre con-
curs de paelles nocturnes, la festa de la carpa 
o la d’estiu. Vine a vore’ns i ho voràs!!
Però ara no estem en falles, sinó en festes del 
poble i per això, la falla l’Alcudiola us desitja 
que siguen dies de família, d’amics i amigues, 
de música i de ball; però sobretot, de moltes 
hores d’alegria i de reencontre.
BONES FESTES!
VISCA FAVARA I VISCA LA FALLA L’ALCUDIOLA!

39
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FALLA

PER LA PAU

Per als fallers i falleres, i per a 
pràcticament totes les persones 
que ens agrada viure a la terreta, 
ens agrada celebrar. 

Celebrar forma part del nostre 
ADN mediterrani, i bona mostra 
d’això és que les dos dates més as-
senyalades de l’any per a nosaltres 
són les falles al mes de març i les 
festes del poble a l’agost. 

La nostra forma de celebrar 
aquestes dos dates tenen moltes 
coses en comú. Una d’elles és la 
música al carrer amb el tabal i la 
dolçaina, les xarangues dels pas-
sacarrers, la banda als concerts i 
processons, acompanyats i acom-
panyades dels cants dels fallers i 
falleres,  o dels veïns i les veïnes del 
poble i les revetlles i discomòbils al 
carrer, ajuntant-nos totes les edats 
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Ho celebrem, com no, amb el foc 

i la pólvora, amb les  mascletades 
de matí, i els castells de focs a la 
nit. Commemorem les nostres fes-
tes amb vestimentes típiques po-
pulars: vestits de saragüells, horto-
lanes, del segle... o amb els vestits 
tant colorits de les festeres. 

També celebrem de bona gana 
els dies del tren faller a falles com 
les disfresses de les quintes el dia  
de Sant Llorenç en festes del poble. 

Un altre moment clau de la cele-
bració de la festa valenciana i de les 
festes del poble és el moment del 
menjar al voltant d’una bona taula, 
amb amics i amigues i amb la família.

Ara que ja comencen les festes 
del poble de 2019, hem de cele-
brar tots aquest bons moments de 
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celebrant la vida. 

És un plaer per a tots els fallers i falleres de la Falla per la Pau salu-
dar-vos des del llibret de festes del poble, celebrar un any més les festes 
del nostre poble amb tots els veïns i veïnes i convidar-vos a tots i totes als 
diferents actes que al llarg de l’any celebra la nostra falla .

Bones festes a tots i totes.
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Aquest espai al llibre de festes ens 
dona l’oportunitat de convidar-vos a 
participar al nostre taller de boixets.

Com qualsevol altra tasca nova 
�������
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d’aprendre, però vos podem dir 
que ben prompte s’agafa gust en 
veure com la feina surt endavant.

Aquest art de fer boixets no té 
sexe ni edat, així que podeu ani-
mar-se a participar-hi. És un mo-
ment de gaudir, de relaxar-se, de 
relacionar-se amb els altres. Per a 
nosaltres no és cap obligació veu-
re’ns una vesprada a la setmana. 
Podeu trobar gent acollidora que 
vos ajudara a aprendre, que treba-
llen en armonia i companyia, i que 
acull a gent dels voltants de Favara.

El segon cap de semana del mes 
de novembre donem a conéixer el 
treball de tot l’any en una exposició 
oberta a tothom de la qual estem 
ben orgulloses, en una festa que re-
uneix boixeteres de més de 50 po-
bles de la nostra Comunitat.

Compartim saber amb altres as-
sociacions que a l’igual que la nos-
tra tenim un objectiu comú: no vo-
lem que es perden ni les tradicions 
ni la cultura.

`���� 	������	�� 	������ �������
per a recordar la nostra companya 
boixetera Amparo Galán.

Desitgem que gaudiu de les festes. 

BOIXERES

DE FAVARA

Estimats amics i amigues,
Des de Cáritas Parroquial volem desitjar a tot el 

poble unes bones festes plenes de germanor, alegria 
i caritat en el sentit més ampli de la paraula.

Sabeu del nostre quefer sempre discret, així que 
	��������� �	��
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de qualsevol família que puga necessitar-nos, no so-
lament a nivell econòmic, també emocional; és a dir, 
si algú necessita que l’escolten, per llarg que puga 
ser, que pense amb nosaltres.

I, com no, sempre estem oberts a nous col·labora-
dors que vulguin tindre una experiència tan enriqui-
dora i humanitzant com la que fruïm nosaltres.

Molt bones festes a tothom.

CÁRITAS
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ria a tot el poble i per explicar  la nostra activitat al llarg de l’any.

Les activitas  que realitza la confradia comença  en el Septenari  del 
dolors de la Mare  de  Déu.

El Divendres de Passió fem el cant  de la passió i continuem de Diu-
menge de Rams  a Diumenge de Resurecció.

Realitzem el trasllat de la Vera Creu i la processó del Sant Enterro dins 
la parroquia Dijous Sant i Dissabte de Glòria.

Des de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la Santíssima Vera 
Creu us desitgem que passeu molt bones festes 2019.

CONFRARIA 
MARE DE DÉU DELS 

DOLORS I VERA CREU Des de l’associació de 
mares i pares del CEIP 
Fèlix Olmos de Favara 
volem dessitjar a tots els 
favarers i favareres que 
passeu unes bones  festes 
amb companyia d’amics i 
família.

���������� 	�����	�
oportunitat per dir-vos 
que continuem treballant 
per aconseguir un ense-
nyament públic de qua-
��	�� ���� 	�� 
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CEIP
FÈLIX OLMOS
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Des de l’associa-
ció “Favara en mar-
xa” mostrar el nostre 
recolzament a la llui-
ta contra la que és ja 
l’epidèmia del segle 
XXI. Dinamització, vi-
sibilitat i reptes que no 
són una altra cosa que 
el triomf de la socie-
tat de Favara davant 
de càncer. Xicotets 
passos que poquet a 
poquet ens porten en 
la direcció correcta. 

Millorem en prevenció 
amb noves campanyes 
de conscienciació amb 
unitats mòbils per 
alertar dels perills del 
sol amb revisions per 
al diagnòstic precoç.

Per a nosaltres la 
lluita contra el càn-
cer, en general, i el de 
mama en particular, 
és un compromís que 
hem d’assumir tota la 
societat junta. Per això 
volem sensibilitzar 

i recolzar les dones 
afectades i les seues 
famílies per tal que, 
malgrat la complexitat 
de la malaltia no s’ins-
�	|���
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l’ocultació tant del de-
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part de la societat.

El càncer arriba 
com una tsunami a la 
vida d’aquelles perso-
nes que el pateixen i 
tot el seu entorn. Sa-
bem que la persona 

FAVARA EN MARXA

CONTRA EL CÀNCER

que és diagnosticada de càncer 
viu una autèntica muntanya 
d’emocions. Més lluny de l’as-
������ �&���� �� �~���� ��� 	� �		-
tia hi ha un factor psicològic de 
gran pes. Per això des de “Fava-
ra en marxa” volem que totes i 
tots junts donar força, recolza-
ment i enteresa perquè juntes i 
junts amb coratge vencerem.

Volem posar en valor i tre-
ballem per dur endavant campa-
nyes de visibilització i volem ani-
mar   donant un punt de vista des 
del suport. Sabem que el càncer 
no és de color rosa, sinó que cau-
sa estralls, por,i patiment. El càn-
cer no és bonic ni rosa, per això 
cal desenvolupar la investigació 
per poder combatre’l. Cal recollir 
fons econòmics per poder ajudar 
amb el treball d’investigació.

Nosaltres amb la vostra ajuda 
i suport, totes i tots junts, contri-
buirem amb la nostra participa-
ció amb esdeveniments i el consum del màrqueting rosa a la recaptació 
de fons destinada a la recerca, investigació i projectes per lluitar contra 
el càncer. 
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LES FESTES DEL

NOSTRE POBLE 2018
Pareix ahir, però ja estem de nou a les portes de les festes patronals 

de Favara. En aquest període de descans estiuenc volem fer un repàs de 
tot allò que hem fet aquest curs: visites guiades, berenar de Nadal, assis-
tència al teatre a València, xarrades informatives al convent, berenar de 
K	
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	��
com una associació.

Tota l’associació de mestresses de casa i consumidors Tyrius us desit-
ja unes bones festes 2019 i a gaudir de tots els actes possibles.

ASSOCIACIÓ

TYRIUS FAVARA
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LES FESTES DEL

NOSTRE POBLE 2018
LES FESTES DEL

NOSTRE POBLE 2018




