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Salutació del

Regidor de Festes i Tradicions

F

José Francisco Vicedo
Regidor de Festes i Tradicions,
Cultura i Joventut

avara torna a celebrar les seues festes
del poble des de la màxima precaució, ja que segueix entre nosaltres el
virus covid19. Tot i això, aquest any, no impedirà la celebració de les nombroses activitats
que he programat com a regidor de Festes i
Tradicions, Joventut i Cultura. He de dir-vos
que la seguretat en la celebració dels actes
festius, culturals i lúdics passa pel bon funcionament dels protocols establerts en matèria
d’aforament, i en el compliment de les mesures sanitàries que hem adoptat, conjuntament, amb la regidora de Serveis Municipals,
Isabel Borràs, i la regidora de Benestar Social
i Salut, M. José Malonda, per a reduir al màxim possibles contagis.
Desitge que la programació que he elaborat siga del gust de tots i totes. He treballat
perquè cap veïna i veí es quede sense participar en alguna de les activitats. Tenim dia
dels Xiquets i Xiquetes, de la Gent Gran, de
la Joventut, de l’Humor, de la Música, de les
Quintes, de les Xiques, dels Xics, de la Vera
Creu i moltíssims dies d’esport, teatres, balls,
inflables, formació, música, foc, jocs, eixides
culturals, espectacles, tallers, sopars...
Aquest any he programat sense por,
amb il·lusió i sobretot amb el desig que siguen unes festes inoblidables per a cadascú de vosaltres. Unes festes amb perspectiva de gènere i respecte per la diversitat.
En definitiva, unes festes per a viure amb
germanor. Així que us anime a la participació en totes les activitats. Sopeu, xarreu, disfresseu-vos, rigueu, nadeu, canteu, jugueu...
junt a les vostres amistats i familiars. I QUAN
SONE LA MÚSICA, EIXIU A BALLAR!!!
BONES FESTES
Favara 2022

Festes Majors i Patronals

Festers i Festeres

de Sant Joaquim
Conchin Mulet Grau
Isabel Sala Julián
Maru Lloret Aragó
Enrique Simó Marrades
Vicenta Palomares Millet
Hortensia Palomares Millet
Pascual Lloret Victoria
Salvador Moreto Alemany
Remedios Galan Díaz
Pepa Oltra Úrsula
Macario Lloret Aragó
Cayetano Julian Victoria
Paqui Fullana
Tere Molina Cebolla
Santiago Mota Galipenso
Favara 2022

Festers i Festeres
de Sant Llorenç

Yasmina Albero Morcillo i Toni Visquert Ciscar
Anabel Campello Gámez i Josep Garcia Morant i Javi Adam Victoria
Assumpta Climent Toledo i Asiel Pedrós Martín i Salva Cebolla Pelegrí
Andrea Codina Blasco i Rafa Jaijo Llorens
Inés Galán Burguet i Adrià Crespo Asunción
Noelia Millet Pastor i Fernando Cisneros Gay
Marta Ortiz Font i Eric de Tena Vela
Betlem Tomás Alós i Álvaro González Ollero

Festers i Festeres

de la Divina Aurora
i la Puríssima

Mireia Adam Victoria
Inma Garcia Morant
Mireia Soriano Pastor
Maria Ortega Císcar
Paula Victoria Tudela

Antoni Bodi Font
Marc Garcia Tur
Eric Jover Morcillo
Juanba Julian Solanes
Santiago Miñana Morató
Richard Soler Talens
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Programa d’actes esportius
Del 5 al 29 de juliol
Tots els dimarts i els dijous: classes
gratuïtes de natació per a persones
majors de 16 any. Cal apuntar-se per
l’app FAVARA-INFO en Apunta’t.

3 i 4 d’agost
18:00h. a 21:00h. Campionat de
tennis (+16 anys).
Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t.

Piscines municipals

Pistes de tennis

Del 22 i 23 de juliol
Campionat de Futbet de colles de
Favara.

3 d’agost
20:00h. Marterclass de Zumba.
Activitat oberta sense prèvia preinscripció.

Pavelló Emili Lledó
Del 25 al 28 de juliol
Campionat de Futbet (categories
de Prebenjamí, Benjamí, Infantil,
Aleví i Cadets).
Poliesportiu municipal
Del 29 al 30 de juliol
Torneig de Frontenis.
Pavelló Emili Lledó
Del 23 i 24 de juliol
Campionat Femení de Futbet.
Poliesportiu municipal
1 i 2 d’agost
18:00h. a 21:00h. Campionat de pàdel (+16 anys). Cal apuntar-se per
l’app FAVARA-INFO en Apunta’t.

Plaça de la Cultura
Del 2 al 12 d’agost
Tots els dimarts i els divendres:
classes gratuïtes de meditació i
relaxació per al benestar personal
per a persones majors de 16 anys.
Activitat oberta sense prèvia preinscripció.
Piscines municipals
Dia 6 d’agost
Volta a peu.
Pl. Ajuntament
Dia 11 i 14 d’agost
Trofeu d’estiu del Club de Pilota
Valenciana.
Trinquet municipal

Pistes de pàdel

Favara 2022
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Programa d’actes
16/07/22 Dissabte
22:30h. Concert Tribut a ABBA. (Activitat oberta sense prèvia
preinscripció però amb aforament controlat).
Pl. de la Cultura
22/07/22 Divendres
20:00h. Teatre infantil La màquina del temps. (Activitat oberta
sense prèvia preinscripció).
Pl. Ajuntament
28/07/22 Dijous
17:00h. a 19h:00h. Curs gratuït de restauració de mobles de
fusta a càrrec de Sandra Núñez. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t abans del dia 25 de juliol).
Casal jove
17:00h. a 20:00h. Festa d’acomiadament del Campus escolar.
Piscines Municipals
29/07/22 Divendres
16:00h. Eixida a Alacant per vore el Cirque du Soleil. (Només
persones ja inscrites).
Pl. els Cavallets
20:00h. Eixida de l’enramada de la murta.
Pl. de la Cultura
21:00h. Inflables infantils.
Pl. de la Cultura
30/07/22 Dissabte
20:30h. Cercavila dels festers i les festeres de 2022 pels carrers tradicionals.
21:00h. Presentació dels festers i les festeres de 2022.
Casa de la Cultura
00:00h. Disc mòbil Soundsfestival.
Pl. de la Cultura
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Programa d’actes
31/07/22 Diumenge. DIA DE LA MÚSICA
20:00h. Intercanvi musical entre la Banda de amics de la música i la Unió Musical de Benicull.
Pl. de la Cultura
22:00h. Sopar «de pa i porta» per als i les joves. (Cal apuntar-se
per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t abans del dia 26 de juliol).
Poliesportiu municipal
23:30h Disc mòbil Soundsfestival.
Poliesportiu municipal
SETMANA DE L’ 1 AL 7 D’AGOST
01/08/22 Dilluns
18:00h. a 21:00h. Campionat de pàdel (+16 anys). (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t).
Pistes de pàdel
20:00h. Festa de «l’escuma de color» amb música. (Activitat
oberta sense prèvia preinscripció).
Pl. de la Cultura
02/08/22 Dimarts
08:00h. Meditació i relaxació per al benestar personal. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció).
Piscines municipals
18:00h. a 21:00h. Campionat de pàdel (+16 anys). (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t).
Pistes de pàdel
19:00h. Jornada informativa sobre els drets i els deures de les
persones usuàries dels serveis mèdics a càrrec de Toni Bodí.
(Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament controlat).
Llar de la gent gran
20:00h. Festa Holi amb Disc mòbil.
Pl. de la Cultura

15
Festes Majors i Patronals

Programa d’actes
03/08/22 Dimecres
17:00h. a 19h:00h. Curs gratuït de restauració de mobles de
fusta a càrrec de Sandra Núñez. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t abans del dia 25 de juliol).
Casal jove
18:00h. a 21:00h. Campionat de tennis (+16 anys). (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t).
Pistes de tennis
20:00h. Campionat de Truc.
C/ Joan Garcés
20:00h. Marterclass de Zumba. (Activitat oberta sense prèvia
preinscripció).
Pl. de la Cultura
04/08/22 Dijous. DIA DE L’HUMOR
18:00h. a 21:00h. Campionat de tennis (+16 anys). (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t).
Pistes de tennis
19:00h. Olimpíades humorístiques per equips. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t abans del 26 de
juliol).
Pl. de la Cultura
20:00h. Semifinal i Final del Campionat de Truc.
C/ Joan Garcés
23:00h. Espectacle d’humor En persona guanye d’Eugeni Alemany. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb
aforament controlat).
Pl. de la Cultura
05/08/22 Divendres. DIA DE LA JOVENTUT
08:00h. Meditació i relaxació per al benestar personal. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció).
Piscines municipals
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Programa d’actes
20:30h. Nit d’albades dedicada a les festeres i els festers de la
Puríssima i la Divina Aurora.
23:00h. Festa aquàtica nocturna juvenil amb inflables aquàtics. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament controlat).
Piscines municipals
06/08/22 Dissabte
18:00h. Volta a peu. Xiquetes i xiquets.
Pl. de l’Ajuntament
19:30h. Volta a peu. Categoria absoluta.
Pl. de l’Ajuntament
07/08/22 Diumenge
23:00h. Festa aquàtica nocturna juvenil amb inflables aquàtics. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament controlat).
Piscines municipals
SETMANA DEL 8 AL 14 D’AGOST
08/08/22 Dilluns. DIA DE LA IGUALTAT
09:30h. Eixida a Cullera per practicar Kayac. Activitat per a
joves a partir de 8 anys. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t abans del dimarts 25 de juliol).
17:00h. a 19:00h. Curs de restauració de mobles de fusta
a càrrec de Sandra Núñez. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t abans del dimarts 25 de juliol).
Casal jove
GALERA FEST
18:00h. Cercavila de la xaranga 442.
20:00h. Chiquen’s band.
22:00h. Braskabrass.
Pl. de la Cultura
20:30h. Punt violeta. Punt d’informació amb el propòsit de
sensibilitzar i promoure unes festes sense violència de gènere.
Pl. de la Cultura
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Programa d’actes
00:00h. Cercavila de la xaranga Els Dessiguidats.
02:00h. Disc mòbil Soundsfestival.
Poliesportiu
09/08/22 Dimarts. DIA DELS XIQUETS I LES XIQUETES
08:00h. Meditació i relaxació per al benestar personal. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció).
Piscines municipals
09:30h. Eixida a Cullera per practicar Pàdel Surf. Activitat per
a joves a partir de 8 anys. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t).
Pèrgola de la Pl. dels Cavallets
18:30h. GALERETA FEST
(Activitat oberta sense prèvia preinscripció).
18:30h. Taller del circ Sargantana (vaqueta mecànica,
tir amb arc, inflables i photocall amb instantànies).
20:30h. Festival infantil amb l’actuació del grup Cosquillas.

21:00h. Festa Eivissenca (+18) amb inflables, música chill-out,
còctels i regalets. (Cal vestir de blanc per poder entrar. Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament
controlat).
Piscines municipals
10/08/22 Dimecres. DIA DE LES QUINTES.
SANT LLORENÇ
10:00h. Esmorzar popular per a les persones que pugen a la
Romeria (a càrrec dels festers i festeres de Sant Llorenç).
Llar de la Gent Gran
11:00h. Romeria i missa en honor a Sant Llorenç.

12:00h. Refrigeri d’orxata, fartons i llima granissada a l’Ermita
de Sant Llorenç (a càrrec dels festers i festeres de Sant Llorenç).
19:30h. Cercavila de disfresses per quintes pels carrers tradicionals acompanyats i acompanyades de la xaranga Els Dessiguidats i la xaranga Lololo.
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Programa d’actes
21:00h. Lliurament de premis del concurs de disfresses (a càrrec dels festers i les festeres).
Pl. de la Cultura
22:30h. Sopar de “pa i porta” per a tot el poble. (Cal apuntar-se per l’app FAVARA-INFO en Apunta’t).
Poliesportiu municipal
00:30h. Ball de disfresses amb l’orquestra VÉRTIGO.
Durant el descans, cercavila pel poble amb la xaranga els
Dessiguidats.
11/08/22 Dijous. DIA DE LA GENT GRAN.
SANT JOAQUIM
12:30h. Homenatge a l’home i la dona de més edat del poble, acompanyats i acompanyades de la banda Amics de la
Música.
13:00h. Missa en honor a Sant Joaquim, patró dels jubilats i
jubilades.
14:15h. Dinar (a càrrec de l’Ajuntament) per a la Gent Gran de
Favara. (Cal apuntar-se presencialment a l’Ajuntament abans
del dimarts 8 d’agost).
Saló la Font (platja de Tavernes)
17:30h. Final del trofeu d’estiu del Club de Pilota Valenciana.

17:30h. Partida de juvenils: Vallés i Manel; Estival i Verdú.

18:30h. Partida professional: Favarero i Momparlé; David i José.
Trinquet municipal
19:00h. Espectacle musical Concert Kids amb Gisela d’OT.
Pl. de la Cultura
20:30h. Ofrena a la Vera Creu acompanyats i acompanyades
per la banda Amics de la Música.
22:00h. Sopar per a la Gent Gran de Favara a càrrec de l’Ajuntament.
Llar de la Gent Gran
00:00h. Espectacle Homenaje Operación.
Pl. de la Cultura
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Programa d’actes
02:00h. Disc mòbil Soundsfestival.
Pl. de la Cultura
12/08/22 Divendres. DIA DE LES XIQUES.
FESTA DE LA PURÍSSIMA
08:00h. Meditació i relaxació per al benestar personal. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció).
Piscines municipals
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i les xiquetes.
(Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament controlat).
Piscines municipals
12:30h. Missa i sermó en honor a la Puríssima.

13:30h. Aperitiu a càrrec de l’Ajuntament de Favara.
Casa de la Cultura
14:00h. Mascletà terrestre a càrrec de la Pirotècnia Hnos. Borredà.
Pl. de la Cultura
18:30h. Tallers per a xiquets i xiquetes d’skateboard per l’escola Skate Rockam. (Activitat oberta sense prèvia preinscripció).
Skatepark municipal
19:00h. a 20:30h. Taller de plantes aromàtiques a càrrec de
l’ambientòloga municipal Mª José Norte. (Activitat oberta
sense prèvia preinscripció).
Pl. de l’ Ajuntament
21:00h. Processó de la Puríssima pels carrers tradicionals
acompanyats i acompanyades per l’associació Amics de la
Música de Favara.
22:00h. Castells de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia
Hnos. Borredà.
Pl. Vera Creu
00:00h. Ball amb l’orquestra Freedom.
C/ País Valencià
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Programa d’actes
06:00h. Cordà tradicional a càrrec del Xiringuito La Cordà.
(Entrada dintre el recinte segons normativa vigent).
C/ Castelló
13/08/22 Dissabte. DIA DELS XICS.
FESTA DE LA DIVINA AURORA
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i xiquetes. (Activitat
oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament controlat).
Piscines municipals
12:30h. Missa en honor a la Divina Aurora.

13:30h. Aperitiu a càrrec de l’Ajuntament de Favara.
Casa de la Cultura
14:00h. Mascletà terrestre a càrrec de la Pirotècnia Hnos. Borredà.
Pl. de la Cultura.
18:00h. Jocs infantils populars. (Activitat oberta sense prèvia
preinscripció).
Pl. sant Vicent
21:00h. Processó de la Divina Aurora pels carrers tradicionals
acompanyats i acompanyades per l’associació Amics de la
Música de Favara.
22:00h. Castells de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia
Hnos. Borredà.
Pl. Vera Creu
00:00h. Ball amb l’orquestra La Màxima.
C/ País Valencià
04:00h. Disc mòbil Soundsfestival.
Polígon industrial
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Programa d’actes
14/08/22 Diumenge. FESTA DE LA VERA CREU
08:00h. Despertà pels carrers tradicionals.
11:00h. a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i les xiquetes.
(Activitat oberta sense prèvia preinscripció, però amb aforament controlat).
Piscines municipals
12:30h. Missa i sermó en honor a la Vera Creu.

13:30h. Aperitiu a càrrec de l’Ajuntament de Favara.
Casa de la Cultura.
14:00h. Mascletà terrestre a càrrec de la Pirotècnia Hnos. Borredà.
Pl. de la Cultura
18:30h. Final del trofeu d’estiu del Club de Pilota Valenciana.
Trinquet municipal
20:30h. Balls Populars valencians i muixeranga pels carrers
tradicionals.
21:00h. Processó de la Vera Creu pels carrers tradicionals
acompanyats i acompanyades per l’associació Amics de la
Música de Favara.
23:00h. Castells de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia
Hnos. Borredà.
C/ Castelló
24:00h. Ball amb l’orquestra La Pato.
C/ País Valencià
04:00h. Disc mòbil Soundsfestival.
C/ Reis Catòlics
27/08/22 Dissabte. FESTA D’ACOMIADAMENT DE L’ESTIU
20:00h. Festa Remember a càrrec de Javi Gutiérrez (80 vinilos).
(Activitat oberta sense prèvia preinscripció però amb aforament
controlat).
Piscines municipals
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Salutació de la

Regidora de Participació Ciutadana

L

es associacions, falles i clubs de Faavara són el teixit social imprescindible que un poble necessita per cossir
les relacions humanes. Són el pilar que sosté
la convivència favarera en molts àmbits de
la vida. Mentre practiquem l’esport, la música, el ball, el foc, ens ajuntem per a fer boixets, celebrar actes religiososos i educatius
o plantem una falla estem sembrant una interacció dintre de les persones membres de
l’associació però també obrim la finestra a
tot el poble de Favara. Una finestra per on
es cola la il·lusió i la convivència.

Mª José Malonda Pérez
Regidora de Participació ciutadana

Per això, com a regidora de Participació
Ciutadana solament em queda agrair profundament a cadascuna de les associacions
de Favara la seua implicació perquè Favara
siga un poble més dinàmic, alegre i social.
Sóc molt conscient que sense elles tindríem
un poble apagat i per això, us anime a tot
el poble que formeu part d’algunes d’elles.
Perquè, no hem d’oblidar, que la identitat
d’un poble no solament la marca la seua història i tradició, sinó la germanor del dia a dia
en la multitud d’actes que porteu endavant.
Us anime que llegiu els saludes que totes
les associacions han preparat per a tot el poble de Favara amb molta il·lusió i que rebeu
el missatge que ens volen transmetre: una
associació sempre té una finalitat social, que
en definitiva, és la més important.

Favara 2022
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Associació

Favara Històrica

É

s un plaer tindre aquesta ocasió per a poder presentar-nos com l’Associació
Favara Històrica

Som un grup de persones que hem dedicat el nostre temps a investigar sobre la
història del nostre municipi, sense més interès que el de donar-la a conèixer.
Com associació continuarem les nostres investigacions i realitzarem, en un futur,
activitats d’interès per al poble.
Arxiu de la Corona d’Aragó; Reg. 35, foli 29.
Transcripció Volem començar amb aquest article, on us donem a conèixer el primer arxiu que fa referència a la nostra Història com a poble.
15 d’agost de 1272.
L’Infant En Pere d’Aragó compra de Guillem Arnau i Guillen de Perelada les
Alqueries d’Alcúdia i Favara pel preu de 14.000 sous valencians.
Com podeu comprovar, aquest any 2022 és el 750 aniversari d’aquest document
Oficial on apareix el nom de Favara.
Rebeu la nostra sincera salutació i us desitgem que passeu unes bones festes.

Favara 2022
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Associació

Amics, Jubilats i Pensionistes de Favara

L

’ Associació amics jubilats i pensionistes de Favara desitja al poble de Favara que gaudisca de
tots els actes que l’Ajuntament de Favara té programats per a les seues Festes
Majors.
És un plaer per aquesta associació dirigir-nos des d’ací a posar-nos al servei
d’aquelles persones que demanen la
nostra ajuda que oferim a tot el poble.
Esperem siguen unes festes en pau i
harmonia.
La junta vos desitja bones festes!

Favara 2022
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Associació

Unió de Pensionistes i jubilats

L

’Associació Unió de Pensionistes i Jubilats de Favara desitgem les millors
festes a tot el poble i visitants.

Volem donar el nostre pèsame a tots els difunts des del coronavirus i a
l’últim President Arturo Julián Victoria.
Seguim amb els sopars i balls i, en breu, continuarem amb les excursions.
Després de tota una vida de treballs mereixem passar-ho bé el que ens resta de
vida.
Seguirem amb el ball amb música en directe i alguns sopars gratis.
El nou President és Pascual Lloret Victoria.
Salutacions de la directiva.

Favara 2022
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Associació

Amios de la Música

L

’Associació
musical
“Amics de la Música” de Favara aprofita
l’ocasió per a dirigir unes paraules a tot el poble de Favara.
Després de dos anys sense
poder cel·lebrar les Festes Patronals de Favara com a conseqüència de la pandèmia,
per fí aquest any es reprenen
de nou amb moltes ganes i
molta il·lusió.
En unes festes no pot faltar
mai la música, per això la nostra Banda de Favara tornarà a
eixir pels carrers del poble per omplir-los de música, festa, soroll i alegria com sempre ha fet, i aquest any no podia ser menys.
No ens està resultant fàcil tornar a la normalitat després d’aquests dos anys de Covid-19, que ens va obligar a aturar la marxa de la música a totes les societats musicals
i ens va acomodar, però amb esforç, constància, paciència i il·lusió tirarem endavant.
Com cada any, donarem pas a les Festes Patronals amb el Concert d’Intercanvi de
bandes, acudirem a l’enramada de la murta, acudirem a la romeria de Sant Llorenç,
acompanyarem a la dona més vella i a l’home més vell del poble, arreplegarem a les
festeres i festers de la Puríssima i la Divina Aurora per acompanyar-los als passacarrers i a les processons, i rematarem amb la celebració de la festa grossa de la Vera
Creu. Tot un sortit d’actes que sense la Banda de Música del poble no es gaudiria de
la mateixa manera.
Abans d’acomiadar-nos, l’Associació “Amics de la Música” de Favara també vol
aprofitar aquest moment per animar a xiquets, xiquetes, joves, adults i adultes de
Favara i del voltant, a que acudisquen al nostre musical a partir de setembre, per
intentar formar part de la nostra escola de música, de la nostra banda i de la nostra coral, i poder comprovar que som una gran família i que ens ho passem molt bé
gaudint de la música.
Per finalitzar, desitjar a totes les favareres i els favarers que en aquests dies de germanor gaudisquen de les festes i de la nostra música.
BONES FESTES!

Favara 2022
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Associació Musical

“Els Dessiguidats” de Favara

Favara 2022

E

stimades i estimats favareres i favarers, nosaltres som l’Associació Musical “Els Dessiguidats” i en primer
lloc ens agradaria desitjar-vos unes bones
festes patronals 2022 a totes vosaltres.
Quines ganes teníem de poder tornar a
gaudir les festes del poble de Favara i totes
aquelles que la maleïda pandèmia ens ha
privat de fer-ho. No obstant, estem tornant
a la normalitat i aquest any ja estem tornant
a realitzar la nostra gira habitual, la qual
conta amb unes 120 actuacions anuals
Aquest any, hem variat un poc el famós
“Dia de les Xarangues” que organitzem
junt amb l’Ajuntament de Favara, i li hem
donat un gir per tractar de tenir més quantitat d’estils i sobretot més hores en directe.
De primeres hem batejat aquest dia amb el
nom de “Galera Fest”. Començarem amb
una cercavila d’una xaranga convidada per
moure a la gent del poble. Després ens
esperà el soul, jazz i funkie del grupet de
Sueca Chicken’s Band. La música continuarà després de sopar amb els i les artistes
de Braskabrass i seguidament realitzarem
els Dessiguidats un concert “sense cadires”
per rematar la música en directe.
Aquest any, també estarem el dia de les
disfresses donant guerra pels carrers de Favara, i com ja férem l’últim any, realitzarem
una cercavila “a lo loco” durant la nit (al
descans de l’orquestra).
Bé, no ens enrotllem més, i solament desitjar-vos que gaudiu cada dia de festes i de
la vida, i sobretot, recordar la famosa frase
de Eduardo Galeano: “molta gent xicoteta,
en llocs xicotets, fent coses xicotetes, pot
canviar el món”. El nostre poble és xicotet,
però únic i ple de música.
Ser Dessiguidats és sinònim de: música i
carrer, pobles i festa.
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Xaranga
Tot al Vol

F

avarers i favareres!

Recordeu sempre que la música és el
millor ingredient de la vida. No solamente ens
fa ballar, també ens fa cantar, i encara més:
plorar i riure. I no conformant-se amb tot açò,
quan sona la música amb intensitat, ens fa sensibles i vulnerables a l’estima per les persones
que ens envolten. Amb la música, un café, una
mirada, un adéu, un bes, un somriure, s’interpreten i es saboretgen millor.
FIQUEU MÚSICA EN LA VOSTRA VIDA!
BONES FESTES 2022

Favara 2022
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Associació

Boixeteres de Favara

C

om cada any el llibret de festes de
la població ens deixa un espai per
parlar de la nostra passió, que no
és res més que fer boixets.
Després de dos anys des de l’inici de la
pandèmia tornàrem a començar amb l’activitat al nostre taller de boixets. Els primers
dies amb molta incertesa, intentant reduir
al màxim el nombre d’assistents per evitar
possibles contagis entre les nostres boixeteres però moltes preferiren quedar-se a
casa per por. Les trobades deixaren de ferse per evitar aglomeracions.
Actualment tot comença a funcionar de
nou i esperem que puguem reunir-nos totes
juntes aviat.
Enyorem els dies en què el taller estava de
gom a gom, sentir el sorollar de la fusta dels
boixets en colpejar un contra l’altre, les converses i les rialles que mai faltaven. El nostre
taller reuneix dones de totes les edats que tenen en comú la passió per l’encaix de boixets
i que un dia a la setmana deixen els seus quefers quotidians i acudeixen al taller per passar
una vesprada agradable on les filigranes són
les protagonistes. I és que fer boixets és una
feina de paciència, de fixar-se, però té com a
resultat un treball espectacular.
Per tot això no volem que aquesta tradició cultural es perda i vos convidem a aprendre, perquè per a aprendre mai és tard. Tothom és ben rebut i rebuda al nostre taller
on sempre trobaràs una mà per a ajudar-te.
Volem aprofitar aquest escrit per recordar a una boixetera que ens ha deixat enguany, Mari Lola Sala.
Des d’ací vos desitgem bones festes i
esperem que enguany pugam gaudir de la
tradicional trobada de boixets a Favara que
es celebra al mes de novembre.
Favara 2022
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Associació

Ames de Casa i consumidores Tyrius

D

esprés de dos anys de pandèmia, incertesa, angoixa tornem paulatinament a recuperar la normalitat, i amb il·lusió renovada anem a reviure les
nostres Festes Patronals tan arrelades i tan necessàries per
a socialitzar-nos amb la gent.
L’Associació d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius de
Favara és una entitat sense ànim de lucre, en ella desenvolupem activitats culturals, xerrades, cursets, excursions,
i el més important, punt de trobada on poden intercanviar impressions en un ambient d’amistat.
La nostra participació està oberta a totes les dones, sense
limitació d’edat. De fet, des d’ací, volem fer una menció especial a la sòcia més longeva, Antonia Cebolla Julián (La Fabiana)
que amb els seus 95 anys participa en actes de l’associació.
En nom de la junta directiva i meu propi, desitgem a
tot el poble i a la gent que ens visita, unes bones festes
plenes d’harmonia i alegria. A gaudir!

Favara 2022
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Falla

L’Alcudiola

E

stimats veïns i
veïnes,

és tot un plaer poder transmetre
en aquest llibret el
que significa per a nosaltres aquesta falla.
L’Alcudiola és pólvora a la pell, és el
batec del cor que
s’emociona amb cada cançó, és l’abraç sincer d’un amic i d’una amiga, són les oïdes que
s’amaguen dels coets, són les cames que boten amb la xaranga, són les festes que ens
emocionen, són les llàgrimes que intenten apagar la falla encesa, és el foc i és la flama, és
vestir el nostre color i sentir-nos orgullosos i orgulloses del nostre escut. És festa en estiu,
en Nadal, són jocs i tallers, concursos i disfresses, castells de colors i sobretot Germanor.
Després de tants anys, sabem ben cert que l’Alcudiola no és només un cau faller, és
una gran família que viu, riu, celebra i estima i que obri cada any les seues portes i el seu
cor per a que qualsevol puga gaudir i omplir el cos de records que aviven esta passió.
Amb gran pesar hem deixat arrere les falles, però amb un sabor molt dolç i amb un
nou somriure, obrim els nostres braços per a donar pas a estes Festes que tant ens
unixen, recordant-nos les nostres arrels i donant vida al nostre poble cobrint-lo de
llums, de flors, de música, d’espectacles i balls, de disfresses, d’imaginació, d’amistat
i d’afecte. Favara es prepara per a fer-nos sentir vius i, nosaltres, acceptem este repte
amb il·lusió i emoció.
La «Marea Taronja» vos desitja unes bones festes i vos demana que obriu les portes de casa i les del vostre cor per a retrobar-nos de nou com a poble.

Favara 2022
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Falla

La Pau

P

er fi, un any més podem adreçar-nos a tot el
poble de Favara a través d’aquestes pàgines
que en ofereix l’Ajuntament.
Ens considerem una falla SOLIDÀRIA, IGUALITÀRIA
I ON BRILLA LA GERMANOR. Després d’aquests anys
sense falles, hem tornat amb més força que mai. Participem al llarg de l’any en tots aquells esdeveniments que
ens proposa l’Ajuntament i la Junta Local Fallera com la
cavalcada dels Reis Mags, el desafiament de pilota, la
crida, la visita de cortesia o l’encontre del tren faller.
Encara que han segut unes festes passades per aigua, hem continuant fent les activitats previstes com
les cercaviles, el concurs de paelles, el dia de la torrà
o jocs infantils i juvenils. Per segon curs faller hem celebrat «EL DIA DE LA DONA», en el qual hem fet un
homenatge a algunes dones que han destacat en diferents disciplines.
Aquest any les nostres xiquetes, xiquets i les més
joves, i no tan joves, hem pogut gaudir de jocs de pinpon, de dards, de parxís, de l’oca, de dames, d’escacs, de cartes, de pintura, la “globotà” i de jocs amb
la cuineta i el supermercat en el seu racó de joc infantil (per als més menuts i menudes). Tanmateix hem
tingut la FESTA HIPPY organitzada per la nostra gent
jove i en la qual poguérem vore disfresses molt divertides i gaudirem d’un «photocall» espectacular.
Com no parlar-vos del nostre monument faller, que
com és característic en la Falla per la Pau, ha estat fet
amb les nostres pròpies mans i on han col·laborat joves
i grans, tant en la construcció com en la plantà. Aquestes són les nostre arrels com a falla. Al llarg del curs faller qualsevol moment és bo per a reunir-nos al casal i,
com sempre, passar-ho d’allò més bé, ja siga per a fer
el monument o alguna festa com la del mig any faller,
la de Sant Joan o gaudir del nostre GRUP DE TEATRE.
I és que si d’alguna cosa estem orgulloses i orgullosos
és que totes i tots PARTICIPEM en allò que considerem
que ho podem fer i que tot ho fem entre totes i tots:
cuineres i cuiners, persones encarregades de barra, dels
jocs... Perquè la nostra falla sempre està oberta per a la
COL·LABORACIÓ de les falleres i els fallers i totes les
idees són benvingudes. Desitgem, de tot cor, que gaudiu amb moltes ganes de les festes patronals d’aquest
any i, ja sabeu, la Falla per la Pau vos convida a totes i
tots a vindre a conèixer-nos, gaudir amb nosaltres i, vos
assegurem, que es trobareu com a casa.
VISCA FAVARA I VISQUEN LES FALLES!

Favara 2022
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Falla

Quatre Cantons

E

stimats veïns i veïnes del poble de Favara.

Després d’aquests dos últims anys sense
poder celebrar les nostres estimades festes
patronals, per fi, enguany Sí!
De part de tota la nostra comissió donem l’enhorabona a tots els festers i festeres per tota la paciència, esforç i valentia que han tingut per portar avant
les esperades FESTES!
Com bé la majoria sabeu, som una falla que aspirem a ser un espai d’encontre dels veïns i veïnes del
poble i ajudem a fomentar la participació ciutadana,
principalment en allò que és el nostre objectiu com a
falla, els valors socials que ara més que mai són necessaris: la solidaritat, la democràcia i la responsabilitat social.
Per últim, sols ens queda agrair al M.I Ajuntament
de Favara, l’oportunitat que ens brinda any rere any
per poder dedicar unes paraules als nostres favarers
i favareres.

Favara 2022

Que passem unes bones festes amb les persones
que més estimem!
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Ampa

C E I P Fèlix Olmos

E

stimats veïns i veïnes de Favara

L’associació de mares i pares de
l’alumnat del col·legi públic Fèlix Olmos actua com a nexe d’unió i comunicació
entre les famílies i el centre.
L’AMPA participa en la promoció i el desenvolupament de diferents activitats que s’organitzen en la comunitat educativa.
Treballem activament i de forma compromesa per a que l’alumnat tinga un model educatiu on la diversió forme part l’aprenentatge,
reunint-nos amb la comunitat educativa per
aconseguir el millor per als alumnes.
Esperem que estos dies de Festes Patronals
servisquen per unir-vos i gaudir d’allò que més
estimeu.
L’AMPA del CEIP Fèlix Olmos us desitja bones festes!!!
Favara 2022
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Cem

Senglars Favara
senderista no competitiva organitzada
conjuntament amb l'Ajuntament de
Favara en abril).
-Pujada Nocturna a la Caseta del
Guarda (activitat senderista no competitiva gratuïta en agost).
-Muntatje del Betlem a la Cova de los
Mismos (activitat senderista no competitiva gratuïta en desembre).
-SanSiTrail dels Senglars (cursa no
competitiva gratuïta en Cap d’any).

E

l C.E.M. Senglars Favara som un
grup de gent que ens agrada
gaudir de la muntanya, intentant aproximar-la a tothom. Constituït al
2014, els Senglars Favara està format per
més de 50 persones membres, entre els
quals l'activitat més practicada és el trail
en totes les seues modalitats i distàncies (sprint, mitjes maratons, maratons,
ultra-trails, ky races, km verticals...), i el
senderisme, i la alta muntanya amb els
trekkings i alpinisme de 3mils i fomentant les activitats de muntanya en família.
Durant l'any fem nombrosos entrenaments col·lectius i eixides a diverses
competicions i alpinisme en el territori
espanyol i francés i ens reunim mensualment per actualitzar i organitzar les nostres activitats anuals en el nostre terme:
-Pujada al Pic de la Mola (activitat
senderista no competitiva gratuïta organitzada conjuntament amb el C.A.Favara
i l'Ajuntament de Favara en març).
-Trail dels Senglars (cursa competitiva
amb 2 distàncies 10k i 21k i marxa
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Estem molt interessats i interessades
en la recuperació i manteniment i homologació de les nostres sendes locals i en
la protecció i recuperació de les nostres
coves, fonts, forns de calç, la nostra flora
i fauna.
Durant aquests durs anys de restriccions amb la impossibilitat de reunions i
competicions, no ens hem quedat enrere i ens hem reinventat organitzant competicions “on-track” motivant als clubs

37
Festes Majors i Patronals

de muntanya veïns i
organitzàrem “La Lliga 8Cims” en la qual
participaren més de
un centenar de corredors i corredores
en plataformes virtuals de cronometratge
dins del marc sociosanitari legal. Prova
de la nostra activitat
és la nova incorporació cada vegada més
nombrosa de joventut del poble amb
ganes de fer esport i gaudir del nostre entorn natural.
Per a formar part del nostre grup es paga una
quota d’inscripció de 10 euros i una quota de
manteniment anual de 20 euros i donem “material + roba Senglar” de regal en inscriure't per
primera vegada. Si estàs interessat o interessada en formar part del grup o aportar noves idees, pots enviar-nos un correu a senglarsfavara@
gmail.com o contactar amb nosaltres pel nostre
facebook o Instagram “Senglars Favara” o a la
nostra web www.traildelssenglars.com
Esperem les vostres visites: Salut i Muntanya.

Favara 2022
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Club

Atletisme de Favara

S

embla que afortunadament estem veient la llum al final del túnel i aquest any Favara tornarà a
celebrar de nou les seues festes patronals.
Es respira un ambient que no és nou
per als favarers i les favareres però que
es trobava a faltar des de 2019 que va
ser l'últim que per desgràcia poguérem
gaudir.
Durant aquests dos últims anys hem
deixat enrere moltes coses, no solament la llibertat que gaudíem, ni els familiars, ni amics i amigues, amb qui no
ens poguérem reunir, ni les festes que
ja no tornaran.
Alguns perdérem i altres perdérem
familiars i amics que sempre estaran en
la nostra memòria i ens acompanyaran
allà on anem.
En este 2022, sembla que el sol torna
a eixir i un any més tornarem a celebrar
la "Volta a Peu a Favara", que aquest
any complirà la seua XXIII edició i està
integrada, com els últims anys, en el
circuit de carreres populars de L'Albufera, per la qual cosa, el dia 6 d' agost
a les 20:00h s' espera una participació
de més de 500 atletes en la prova de
8.500 m i uns 300 menors en les carreres infantils.

Favara 2022

L'esport en general i la carrera a peu
en particular ha de servir per a millorar,
tant físicament com personalment, en
facetes tan importants com la integració, la diversitat, la igualtat de gènere,
el companyerisme, el treball en equip i
l'afan de superació.
Com bé diu el refraner: «de bien
nacido es ser agradecido». Per això,
no podem deixar passar l'oportunitat
d'agrair tant a l'Ajuntamment de Favara per la seua ajuda i disposició a
seguir mantenint la "Volta a Peu", com
a les diferents associacions, així com a
totes les persones col·laboradores en
la carrera, que any darrere d'any, es
presenten voluntàriament i desinteressadament dies abans per ajudar.
Que si bé elles consideren poca nosaltres en valorem molta.
Per últim, voldríem animar a totes
aquelles persones que estan a les portes
perquè donen el gran pas i participen
en la "Volta a Peu". Que gaudisquen de
l'ambient que ofereixen les carreres populars, i als favarers, favareres i visitants
que gaudisquen de les nostres merescudes festes de Favara 2022.
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Club

de Pilota Valenciana

F

avarers i favareres! És un gust per
al Club de Pilota tornar-nos a dirigir a vosaltres. Açò significa que
després d'uns anys sense gaudir del que
més ens agrada per fi ho tornem a fer!
Doncs si alguna cosa ens ha ensenyat
aquesta pandèmia és a gaudir de cada
instant. Per això, ara és el moment.
Des del Club de Pilota Valenciana de
Favara volem desitjar-vos unes bones
festes, plenes de salut i alegria.

I com no, convidar-vos a totes i tots a
conèixer el nostre esport: el RASPALL.
Us esperem el pròxim 14 d'agost al
trinquet per gaudir junts de les grans
partides.
A més a més, teniu les portes obertes en tot moment per així junts i juntes
crear un gran club.
Enfaixa't la mà i vine a practicar!

Favara 2022
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Favara

Club de Futbol Sala

A

quest any pareix que tot va
tornant a la normalitat. Recuperem els sopars al carrer, les
orquestres, les processons... LES NOSTRES FESTES DEL POBLE TORNEN!
Al nostre club no tot és positiu. Aquest
any sembla ser que la secció de Futbol
sala no tindrà equip sènior. L’esperança
és l´últim que es perd... però mentre hagen xiquets i xiquetes que vulguen practicar el nostre esport, nosaltres tractarem
de superar-nos, de millorar i d’intentar
que aquesta temporada els xiquets i les
xiquetes disfruten més que l’anterior.
És per açò que des de la junta directiva estem fent un gran esforç per a crear
un nou club i, d’aquesta manera, la secció
de futbol sala de Favara deixarà d’anomenar-se Club d’Atletisme Favara (a
efectes federatius aquest era el seu nom)
i ara serà Favara Club de Futbol Sala.
Primer que tot, ens agradaria donar
les gràcies al Club Atletisme Favara i a la
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seua junta directiva
per deixar-nos dur
el seu nom, i per totes les facilitats que
ens han donat a
l’hora de poder realitzar tots els tràmits
burocràtics que un

club comporta.
A continuació, donar les gràcies a tots
els aficionats per tot el suport que ens
heu donat en cada partit durant aquests
12 anys, i esperem que continue així. Per
últim, i no menys important, donar les
gràcies a tots els jugadors que han passat tant per l’equip sènior com per les
categories inferiors.
Per finalitzar, aquest any continuarem
amb el nou Favara Club de Futbol Sala
que, de moment, comptarà amb un equip
prebenjamí i un benjamí, però les inscripcions continuen obertes, així que qui sap
si encara podem fer alguna cosa més.
La junta directiva del Favara Club de
Futbol Sala vos desitja bones fetes.
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Escola

L

de Baló a mà

'escola de baló a mà se va fundar el mateix any que se va inaugurar el pavelló
en Favara, ja fa més de 10 anys, passant per l'escola més de 38 xiquets i xiquetes del poble dels quals hui queden un equip juvenil i un equip cadet.

Si algú esta interessat o interessada en practicar un dels esports més complets on
disciplina, esforç i companyerisme es complementen a la perfecció pots ficar-te en
contacte en el següent correu nandoolico@hotmail.com
Bones festes i a practicar esport!

Favara 2022
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Associació

Favara en marxa

D

es de l'associació
"Favara en marxa"
mostrar el nostre suport a la lluita contra el càncer.
Volem agrair, especialment, a
les persones del poble de Favara el seu suport i col·laboració en totes les iniciatives de
l'associació en les campanyes
d'emergència social, per ajudar a les famílies amb càncer
que s'han vist afectades per la
COVID-19.
Dinamització, visibilitat i
reptes que no són una altra
cosa que el triomf de la societat de Favara davant el càncer.
Xicotets passos que poquet a
poquet ens porten en la direcció correcta.

Per a nosaltres la lluita contra el càncer, en general, i el de mama en particular, és un compromís
que hem d'assumir tota la societat junta. Per això
des de "Favara en marxa" volem que totes i tots
junts donem força. Volem posar en valor i treballem per dur endavant campanyes de visibilització i
volem animar i donar un punt de vista des del suport. Per això cal recollir fons econòmics per poder
ajudar amb el treball d'investigació.
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Nosaltres amb la vostra ajuda i suport, totes i
tots junts, contribuirem amb la nostra participació
amb esdeveniments i el consum del màrqueting
rosa a la recaptació de fons destinada a la recerca,
investigació i projectes per lluitar contra el càncer.
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Associació

Xiringuito de la Cordà

É

s un plaer dirigir-nos a tota la
gent de Favara pel motiu de les
festes majors del nostre poble.
Per a nosaltres és una satisfacció per la
nostra participació en la cordà, que com
tots i totes sabeu, hem pogut recuperar després d’uns vint anys, aproximadament, sense fer-la. La nostra associació va nàixer l'any 2019, amb un grupet
d'amics i amigues que, amb molta il·lusió, posà en marxa el projecte els dimonis del xiringuito de la cordà, tal com els
nostres pares i mares feien i nosaltres de
menuts recordàvem.
A més a més, la investigació sobre
aquesta tradició de Favara per la cordà,
ens va portar a preguntar als més majors
del poble, fent-los recordar i reviure amb
molta emoció, quan eren menuts, i ja els

seus pares els portaven agafats de la mà,
a la cordà per a gaudir dels coets. No
hem pogut constatar des de quan comença la cordà a Favara, ja que per desgràcia no hi ha documents ni arxius que
hagen documentat la nostra tradició.
Però sí podem afirmar, per la memòria
dels nostres grans i que tots han coincidit en el mateix, que tal vegada dataria
sobre el 1890 o 1910, i amb vint anys de
marge d’errada, que la primera cordà
tindria lloc al nostre poble.
Nosaltres volem que tot el món gaudisca d'aquestes festes amb els coets inclosos i que tota la gent s'anime a participar dels esdeveniments pirotècnics.
Visquen les nostres festes i les nostres
tradicions.
Favara 2022
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Associació
Càritas

E

stimats veïns i estimades veïnes:

Moltes persones ja coneixeu la nostra tasca d’ajuda social que de forma
altruista portem endavant: promovem la protecció de les persones en l’àmbit de necessitats bàsiques i emocionals. Així que aprofitem
aquestes pàgines de participació ciutadana
per a animar-vos a ser persones col·laboradores de Cáritas de Favara, que ben segur, serà
una experiència enriquidora per a tots i totes.
Perquè ajudar no solament és gratificant per a
qui rep, sinó també per a qui dona.
Des de Cáritas Parroquial volem desitjar a
tot el poble unes bones festes 2022 plenes de
germanor, il·lusió i solidaritat.
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Confraria

L

Mare de Déu dels Dolors i Santíssima Vera Creu

a Confraria de la Mare de Déu dels Dolors
i la Santíssima Vera Creu,

volem aprofitar aquestes línies de participació ciutadana per obrir-vos les portes de la
nostra confraria. Realitzem activitats religioses al
llarg de l’any com el cant de la Passió, el Septenari
dels dolors de la Mare de Déu, la Ressurecció, el
trasllat de la Vera Creu, la processió del sant Enterro...
Des de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la Santíssima Vera Creu desitgem que aquestes festes 2022 siguen inoblidables amb les vostres amistats i familiars.
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Club

de Colombaires de Favara

E

l Club Colombaires de
Favara aprofita aquest
llibre de participació
ciutadana per deixar-vos algunes imatges de la jornada informativa al CEIP Fèlix Olmos
on explicàrem les modalitats
de la colombicultura, especialment la que practiquem a
Favara. A més, els xiquets i les
xiquetes pogueren tocar els
coloms i les colomes per poder
diferenciar el tipus de plomatge. Una matí ple d’emocions i
descobriment per als xiquets
i les xiquetes desconeixedors
d’aquest esport tan favarer.
I, des d’aquestes pàgines,
tot el club de colombaires us
desitja que passeu unes festes
del poble 2022 amb alegria i al
costat dels vostres.
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En nom de l’Ajuntament volem fer públic en aquestes pàgines el nostre agraïment
a l’artista local Vicent Jarque, per la seua implicació en la part artística del llibre de
festes 2022.
Sense ànim de lucre, amb timidesa i humilitat, com és habitual en ell, ens ha deixat ensenyar al poble de Favara una xicoteta part de la seua immensa obra pictòrica.
Unes peces on la terra i la fertilitat ens transporten a les nostres arrels més profundes. Una pintura de colorit magnífic i intens que ens endinsen en la reflexió sobre els
nostres puntals de vida.
També volem donar les gràcies pel treball de recerca històrica que està fent al
grup de Favara Històrica el qual, per primera vegada, ens escriu unes paraules en
aquest llibre de festes 2022.
La voràgine del dia a dia ens impedeix mirar enrere per saber d’on venim i és
d’agrair que persones sensibles a la història recent i no tan recent ens apropen contínuament a la memòria d’on ve Favara i per què. Discrets, sense ànim de lucre i passet
a passet, van deixant una petjada històrica importantíssima per al poble de Favara.
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