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Setmana per la Igualtat 
Favara, 4 al 8 de març de 2016 

 

El poble de Favara ha celebrat la Setmana per la Igualtat del 04 al 08 de març. 

Aquest esdeveniment va ser programat per la Corporació Local, mitjançant la Regidoria 

d’Esports i Igualtat, amb l’objectiu de promocionar una societat igualitària, especialment, 

afavorint la participació de la dona dins de la vida municipal de Favara, des de una 

perspectiva global. Així, les accions programades han buscat fer als veïns i veïnes 

reflexionar i analitzar el paper social de la dona i promoure la igualtat de drets entre 

homes i dones. 

  

 

Pel que fa a les activitat programades, es va començar el dia 04 de març amb un 

homenatge a Glòria Fernández, recentment proclamada campiona d’Espanya de Tir 

Olímpic. En l’acte va participar la muixeranga de Cullera, ja que és una de les nostres 

tradicions on es fica més de relleu la col·laboració entre homes i dones. Després, Glòria, 

com a abanderada de la Setmana, penjà la bandera morada que simbolitza la igualtat. A 

continuació, el regidor d’esports, Emili Lledó, li va fer el lliurament d’una rosa que 

barrejava els colors rosa, que simbolitza agraïment i violeta, que significa prosperitat i 

d’un llibre ‘El final del Ave Fénix’, que conta la història d’una xiqueta i totes les dificultats a 

què ha de fer front en un moment on la dona no es valorada. Finalment, l’esportista va 
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firmar i dedicar una foto que estarà exposada al pavelló cobert, com a exemple de 

superació i valors humans. 

 

 

El 06 de març es va inaugurar l’exposició ‘Amb ulls de dona’, on s’exposaren 

pintures d’una artista, Pepa Chova, que forma part del grup de Boixets de Favara. 

L’artista exposà obres fetes amb diferents tècniques, com el pastel o l’aquarel·la.  

El 07 de març, se celebrà el Torneig entre Falles de Colpbol’ al pavelló cobert, on 

participaren xiquets de totes les tres falles del nostre poble. Aquesta és una modalitat que 

fomenta la coeducació, ja que els equips han de ser mixtes i l’única habilitat que es 

requereix és pegar-li un colp a la pilota, de forma que entre tots els jugadors han de 

cooperar per intentar fer-la arribar a la porteria contrària.  

  

 

Per acabar, la Setmana es tancà amb el tradicional berenar del ‘Dia internacional 
de la dona treballadora’. Cal remarcar, que aquest any es va introduir una novetat, un 

col·loqui entre dones de Favara, amb el títol ‘Amb veu de dona’. La finalitat  era conéixer 

l'evolució, les perpectives de futur  i les inquietuds de les dones de diferents grups d’edat. 
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Van participar Raquel Tur i Irene Crespo, ja que Francisca Grau, més coneguda com a La 

tia Paca no va poder assistir per malaltia. El col·loqui va estar moderat pel regidor 

d’esports i igualtat. Una vegada finalitzat, es va rendir homenatge a Trini Fayos per la 

seua tasca altruista per la promoció d’estils de vida actius i saludables entre els veïns i 

veïnes de Favara. Va rebre, a més de la rosa i el llibre, un retrat perquè el signara i el 

dedicara, per poder penjar-lo en un lloc emblemàtic del poble.  

 

 

 

Regidoria d'Igualtat 

AJUNTAMENT DE FAVARA 
 
 
 
 


