Les festes municipals, probablement, constitueixen
una de les celebracions més arrelada al nostre poble
de Favara. Per això, la Corporació vol estar al costat
de les seues Festes Majors,

ja que signifiquen un

gran llegat històric i cultural, però sobretot, perquè ens
donen l'oportunitat de crear un marc idoni per gaudir
d'un temps i d'un espai on els favarers i les favareres
aprofitem per rebre amb les portes obertes els nostres
familiars i amics més llunyans i per compartir moments
més especials amb els que tenim més pròxims.
Del 4 al 14 d'agost, estem de festa i és una ocasió excel·lent per fer una parada
obligatòria del ritme habitual i per acudir als actes tradicionals i novedosos que les
comissions de festers i festeres ens han preparat amb tant d'esforç i tanta il·lusió. Sense
ells ni elles, no es faria realitat esta setmana festiva tant esperada per nosaltres.
És per això, que des d'aquestes pàgines vull deixar palés el meu sincer agraïment a tot el
seu treball i la seua implicació per aconseguir un any més unes festes del i per al poble
de Favara. Així mateix, aprofite l'ocasió per testimoniar el reconeixement al regidor de
festes, Jose Vicedo, que al llarg de 12 mesos ha treballat de la mà de totes les
comissions festeres amb l'objectiu de preparar unes bones festes per als més menuts,
per als joves, per als no tant joves i per a la gent gran.
Solament fer-vos arribar a tots el veïns i les veïnes i als que decidiu passar uns dies amb
nosaltres, el desig que aquestes festes majors 2017 aconseguiu viure-les diferents,
pensant que l'autèntica riquesa d'un poble és la seua gent, les seues festes, les seues
tradicions, i els seus moments senzills viscuts al carrer qualsevol dia festiu.
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