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LA REGIDORIA DE TURISME PORTA LA FIRA PER PASQUA 
 
 

Des de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Favara, s’ha dut, 

amb motiu de les vacances de Pasqua,  una fireta per a donar 

entreteniment als nostres xiquets i xiquetesen període vacacional. 

      

Enguany per primera vegada s’ha portat al poble  una fireta que s’ha 

ubicat a la plaça de la cultura que consistia en: elàstics per als més 

menudets, un unflable per botar, una atracció mecanitzada “L’ olla 

caxonda” enfocada per als adolescents i més majors, un lloc de 

menjar per emportar i una tómbola de la sort. 

Des de l’Ajuntament es pretén treballar per poder donar resposta a 

l’oci per tal que les famílies i les quadrilletes d’adolescents en 

períodes de vacances no es vegen en la necessitat d’haver de 

desplaçar-se fora del poble.  
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Per això, aquest anys s’ha testat quina acceptació podia tindre una 

iniciativa com la de duur la fira al poble. Llavors, la resposta i 

acceptació per part de la gent del poble ha estat masiva i molt positiva 

ja que amb l’emissió de bons descompte des de l’Ajuntament de 

Favara per a tots els xiquets i xiquetes del poble s’ha dinamitzat molt i 

l’assistència ha estat molt massiva. 

 

M. José Malonda 

Regidora de Turisme 

 

   

 

LA CONCEJALA DE TURISMOTRAE LA FERIA EN PASCUA 

Desde la concejalía del Ayuntamiento de Favara, se ha traído, con 

motivo de las vacaciones de Pascua,  una fieria pequeña para dar 

entretenimiento a nuiestros  als nostres xiquets i xiquetesen període 

vacacional. 

Enguany per primera vegada s’ha portat al poble  una fireta que s’ha 

ubicat a la plaça de la cultura que consistia en: elàstics per als més 

menudets, un unflable per botar, una atracció mecanitzada “L’ olla 
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caxonda” enfocada per als adolescents i més majors, un lloc de 

menjar per emportar i una tómbola de la sort. 

Des de l’Ajuntament es pretén treballar per poder donar resposta a 

l’oci per tal que les famílies i les quadrilletes d’adolescents en 

períodes de vacances no es vegen en la necessitat d’haver de 

desplaçar-se fora del poble.  

Per això, aquest anys s’ha testat quina acceptació podia tindre una 

iniciativa com la de duur la fira al poble. Llavors, la resposta i 

acceptació per part de la gent del poble ha estat masiva i molt positiva 

ja que amb l’emissió de bons descompte des de l’Ajuntament de 

Favara per a tots els xiquets i xiquetes del poble s’ha dinamitzat molt i 

l’assistència ha estat molt massiva. 

 

 

M. José Malonda 

Regidora de Turisme 

 

 

 

 

 


