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Festes de Favara 2022 
 
 
 
 
BAN 1 
El dies 28 de juliol  3 i 8 d’agost a partir de les 17 hores es celebrarà el CURS 
GRATUÏT DE RESTAURACIÓ DE MOBLES DE FUSTA. 
Totes les persones majors de 16 anys que vulguen participar en el CURS, poden 
apuntar-se per l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 25/07/2022. Aforament 
de 15 persones. 
 
BAN 2 
El dies 3 i 4 d’agost a partir de les 17 hores es celebrarà el CAMPIONAT DE TENNIS. 
Totes les persones majors de 16 anys que vulguen participar en el CAMPIONAT, 
poden apuntar-se per l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 26/07/2022. 
 
BAN 3 
El dies 5 i 6 d’agost a partir de les 18 hores es celebrarà el CAMPIONAT DE PÀDEL. 
Totes les persones majors de 16 anys que vulguen participar en el CAMPIONAT, 
poden apuntar-se per l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 26/07/2022. 
 
BAN 4 
El dies 3 i 4 d’agost a partir de les 20:00 hores es celebrarà el CAMPIONAT DE TRUC 
al C/ Joan Garcés. 
Totes les persones majors de 18 anys que vulguen participar en el CAMPIONAT DE 
TRUC, poden apuntar-se a l’ajuntament fins el dia 26/07/2022. Seran 10€ per 
parella amb el sopar inclòs. 
 
BAN 5 
El dia 4 d’agost a partir de les 19 hores es celebrarà les OLIMPÍADES 
HUMORÍSTIQUES PER EQUIPS a la plaça de la cultura. 
Totes les persones majors de 8 anys que vulguen participar, poden apuntar-se per 
l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 26/07/2022. 
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BAN 6 
El dia 31 de Juliol a partir de les 22 hores es celebrarà el SOPAR DE PA I PORTA PER 
ALS JOVES DE FAVARA al poliesportiu. 
Totes les persones majors de 8 anys fins els 32 anys que vulguen participar, poden 
apuntar-se per l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 26/07/2022. 
Cal apuntar-se individual o per quadrilles, l’Ajuntament pagarà la beguda i la picà.  
 
BAN 7 
El dia 10 d’Agost a partir de les 22:30 hores es celebrarà el SOPAR DE PA I PORTA 
PER A TOT EL POBLE al poliesportiu. 
Totes les persones que vulguen participar, poden apuntar-se per l’app favarainfo 
en “APUNTA’T” fins el dia 5/08/2022. 
Cal apuntar-se individual o per quadrilles. 
 
BAN 8 
El dia 8 d’Agost a partir de les 9:30H a 13:00H es celebrarà una EIXIDA A CULLERA 
PER A PRACTICAR KAYAC.  
Eixida de la pèrgola de la plaça del cavallets 
Totes les persones majors de 8 anys que vulguen participar, poden apuntar-se per 
l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 25/07/2022. 
 
BAN 9 
El dia 9 d’Agost a partir de les 9:30H a 13:00H es celebrarà una EIXIDA A CULLERA 
PER A PRACTICAR PÀDEL SURF.  
Eixida de la pèrgola de la plaça del cavallets 
Totes les persones majors de 8 anys que vulguen participar, poden apuntar-se per 
l’app favarainfo en “APUNTA’T” fins el dia 25/07/2022. 
 
BAN 10 
El dia 11 d’Agost a partir de les 14:00H es celebrarà el DINAR DE SANT JOAQUIM. 
Eixida de la pèrgola de la plaça del cavallets. 
La gent gran de Favara que vulguen participar al dinar, al saló la Font, poden passar 
per l’Ajuntament els dies 4, 5 i 8 d’Agost de 8:00h a 12:00h. Per l’edifici secundari 
de l’ajuntament (al costat de correus). 

 
 
 

 Ajuntament de Favara                


