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L’Ajuntament de Favara, mitjançant la regidoria de Festes i Tradicions, encapçalada per José 
Vicedo, ha preparat 2 dies de festa per a la celebració del 9 d’octubre, amb totes les mesures 
sanitàries oportunes. Com cada any, Favara tornà a sentir la festa dels valencians i les valencianes 
amb cultura, música, petards, jocs i balls. 
 
La celebració va començar divendres 8 amb la realització primer d’un correfocs i posteriorment 
amb una cordà tradicional, tots dos comptant amb la col·laboració del Xiringuito La Cordà de la 
nostra localitat. 
 
Ja el dissabte 9 d’octubre es van poder gaudir d’activitats per a totes les edats al llarg de tot el dia. 
Durant tot el matí, els més menudets i menudetes es van poder divertir amb tallers de jocs, 
pintacares, globufexia i balls a la Plaça de l’Ajuntament. En acabar, al carrer Castelló es va realitzar 
la ja tradicional Gran Mascletà, que va omplir de llums i colors el cel de Favara. La música va ser 
l’encarregada de tancar el dia, amb un concert del grup Malparits, que van fer un tribut a la 
música en valencià amb un recorregut pels principals grups de la nostra llengua com Aspencat, 
Auxili, La Gossa Sorda o Txarango. 
 
La regidoria d’Esports, encapçalada per Arturo Escrig, va organitzar per celebrar el 9 d’octubre un 
campionat de Pilota Valenciana al trinquet municipal, un esport autòcton dels valencians i les 
valencianes. 
 
D’altra banda, tant al Casal Jove com a la Ludoteca Familiar es van realitzar diferents activitats 
durant els dies 8 i 9 d’octubre per a celebrar la nostra festa, com un taller de massapà, 
contacontes, poesies, la història de Jaume I i dibuixos relacionats amb la festa. 
 
La programació que es va realitzar va estar destinada perquè tot el públic poguera gaudir del dia, 
ja que l’equip de govern creu molt important celebrar el dia dels valencians i les valencianes per 
mantindre inexorables al pas del temps les nostres tradicions tan arrelades a la nostra memòria. 
 
 
 
José Vicedo 
Regidoria de Festes i Tradicions 
Ajuntament de Favara 
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