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Resultats del clubs esportius de Favara 
Cap de setmana del 2 al 3 d’abril 

 
El cap de setmana els jugadors Aficionats de l’Escola de pilota continuen per la senda de 
la victòria, en este cas en Monserrat. També, l’equip de futbol sala va guanyar el partit 
que disputava en casa contra el Levante. En tot moment van ser superiors i controlaren el 
partit. El resultat final va ser un contundent 7-3, amb gols d'Ernesto (2), Jordi (2), Rafeta, 
Bixo i Edu. 

Respecte a l’equip d’atletisme van estar presents en el Trail de Cullera, en la carrera de 
Gavarda i en la mitja marató d’Elx, que és la més antiga d’Espanya.  

Pel que fa als Senglars, cal destacar a Natalia Clari, que va quedar 1a absoluta, amb un 
temps de 5:50, en el Trail Gatova, de 42k i 2000 de desnivell positiu. 

     
Per últim, el CA Favara, el CM Senglars i la Regidoria d’Esports i Igualtat organitzaren una 
nova edició de la Pujada al Pic de la Mola, on més d’un centenar de senderistes van poder 
gaudir d’unes magnífiques vistes, gràcies a que va fer un dia esplèndid per la marxa. 

 

Cap de setmana del 9 al 10 d’abril 

El cap de setmana ha sigut molt bo per als esportistes de Favara. Comencem pels 
jugadors Aficionats de l’Escola de pilota que novament demostraren la seu superioritat, 
en este cas en Alzira. Aixi mateix, el xiquets i xiquetes de l’Escola de Pilota guanyaren en 
Favara al Gudassuar.  
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També, l’equip de futbol sala va guanyar el partit que disputava en casa contra el Playas 
de Castellon “B”. En tot moment van ser superiors i controlaren el partit. El resultat final 
va ser un contundent 5-2, Aquesta setmana marcaren: Jordi (2), Rober (2) i Bixo. 

Respecte a l’equip d’atletisme van estar presents al Marató Via Verda d’Ulls Negres i cal 
destacar a Lucía Sala, que va quedar campiona de la seua categoria. 

  

 
Cap de setmana del 23 al 24 d’abril 

El cap de setmana ens deixa als benjamins de l'Escola de pilota com a finalistes de les 
Finals d'Iniciació dels XXXIV JECV de Raspall, que 
tingueren lloc el diumenge 24 d'abril, en el carrer 
de Raspall de Quatretonda.  

Per altra part, l'equip de futbol sala va haver de 
treballar de valent per guanyar 5 a 4 a l'Arcadi, 
mantenint així la 4a posició. Aquesta setmana els 
gols foren obra de: Edu, Jordi (3) i Bixo.  

Respecte a l'equip d'atletisme van estar presents al 
10k de Benifaió i destacar la participació de Pedro 
Juan en el Marató Rock&roll de Madrid amb 3h 55'.  

 

Per últim, el diumenge el CM Senglars, va celebrar el II Trail del Senglars, on participaren 
més de 300 corredors de tota la Comunitat.  

 

Cap de setmana del 30 d’abril a l’1 de maig 
Este cap de setmana ha sigut molt bo per als esportistes locals. Els alevins de l'Escola de 
Baló a Mà guanyaren 24-14 als de Port de Sagunt.  

http://www.ajuntamentfavara.es/3_arees/esports/2016/1_trail_abril-16/2_trail_favara_2016.htm�
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Els jugadors de l'Escola de Pilota 'aficionats', també aconseguiren la victòria en 
Rafelbunyol per 0-30, per tant continúen com líders del seu grup.  
Per altra part, l'equip de futbol sala va descansar. Mentre que els corredors del CA Favara 
van estar presents a la cursa celebrada en l'Alcúdia.  

 
Per acabar, individualment, cal destacar els nous èxits de Sergi Mora, que arribà primer 
en les metes volants i de Rafa Marçel Grau que va obtenir la medalla de bronze al 
campionat d'Espanya i, si no haguera sigut pels àrbitres, segurament seria d'or.  

En piragües, Salva Rico, va ser subcampió en Banyoles. 

 

  

Regidoria d’esports 
AJUNTAMENT DE FAVARA 

http://www.ajuntamentfavara.es/3_arees/1_pagines/esports.htm�

