Les festes municipals, probablement, constitueixen una de les celebracions més arrelades al
nostre poble de Favara. Per això, la Corporació vol estar al costat de les seues Festes Majors, ja
                    
                       
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.
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esta setmana festiva tant esperada per nosaltres.
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treball i la seua implicació per aconseguir un any més unes festes del poble i per al poble de
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i per a la gent gran.
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seus moments senzills viscuts al carrer qualsevol dia festiu.
Oro Azorín
Alcaldessa de Favara
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El topònim Favareta prové de l'àrab
"fawwara", o sigui "la font" o "l'ullal", per
les nombroses fonts d'aigua subterrània
situades al nord-est del poble, ja en zona
pantanosa, a la plana litoral del delta
del Xúquer.
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tes del nostre poble. Des de la regidoria de festes i en
nom de tota la corporació municipal i tots els treballa3
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únic desig: que aquestes festes eixiu tots de casa que la
festa bull.
Eixiu a la fresca, sopeu al carrer, xarreu amb els amics al voltant
de la taula.
8"  - 2 
als jocs tradicionals.

  2 (   

Eixiu al passacarrer amb les xarangues, eixiu disfressats amb
els quintos.
Eixiu per veure els festers i les festeres tots els dies de matí, eixiu
   3    9 3   ; %8<"  
picadeta, a la disparada, a la processó i al castell de focs.

Jose Francisco Vicedo
Regidor de Festes, tradicions i esport
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El 70% de la Terra està cobert
d’aigua. No obstant això només
un 3% és aigua dolça, i la
majoria d’aquesta aigua dolça
(2%) està congelada.
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Pavelló municipal Emili Lledó i
Poliesportiu municipal de Favara
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Llar dels Jubilats
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Final Campionat de raspall lliga.

Carrer Lepanto
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Les gotes de pluja no tenen
forma de llàgrima. Usant càmeres
      
comprovat que tenen forma
aixafada, d’esferoide.
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Cercavila dels festers i de les festeres de 2017, acompanyats per
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Presentació dels festers i de les festeres de 2017.
Casa de la Cultura
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Discòmobil Sound Festival.
Poliesportiu municipal
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Enramada de la murta.
Eixida des de la Plaça de la Cultura
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Aurora 2017.
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Cercavila de les bandes participants pels carrers del poble.
3I  Santa Cecília de Fortaleny
3I  Amics de la música de Favara
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Nit de rock 3a edició del Galera festival.
Poliesportiu municipal de Favara
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Arreplegada de la Vera Creu.
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Replanell de l’església
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Espectacle Paco i Pepe.

Plaça de la Cultura
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Concentració de xarangues.

Plaça de la Cultura
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Actuació de les xarangues.

Plaça de la Cultura
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Poliesportiu municipal de Favara
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Discomòbil DJ Kilo.

Plaça de la Cultura
Favara 2017
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La majoria de l’aigua que consumim
diàriament procedeix dels aliments.
El 95% d’una tomaca és aigua.
També tenen un alt contingut
d’aigua les pomes (85%), els
espinacs (91%) o les creïlles (80%).
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Cercavila pel poble de disfresses per quintes.
Acompanyats de les xarangues Els Dessiguidats
i la Lo-lo-lo.
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Poliesportiu municipal
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I    7  LA FIESTA.
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pensionistes de Favara.
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Espectacle musical infantil Las Aventuras de Chispa y Miky.

Plaça de la Cultura
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Ofrena a la Vera Creu.
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Espectacle musical Frecuencia.

Plaça de la Cultura
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Discomòbil.

Plaça de la Cultura
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Una persona pot sobreviure un
mes sense alimentar-se, però
només set dies com a màxim
sense beure aigua.
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Campionat de truc.

Casa de la Cultura
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Arreplega de festers i festeres de la Puríssima.
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Aperitiu oferit pels festers i les festeres de la Puríssima.
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Casa de Cultura
 !!"#
Processó de la Puríssima pels carrers de costum i acompanyats per la banda Amics
de la música de Favara.
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Plaça de la Vera Creu
. !!". Orquestra LA MÁSCARA.
Carrer País Valencià
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Carrer Hernan Cortés
Favara 2017
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Casa de la Cultura
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Carrer Hernan Cortés
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Arreplega de festers i festeres de la Divina Aurora.
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Aperitiu oferit pels festers i les festeres de la Divina Aurora.
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Plaça de la Cultura
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Processó de la Divina Aurora pels carrers de costum i acompanyats per la banda
Amics de la música de Favara.
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Plaça de la Vera Creu
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Orquestra STRENOS.

Carrer País Valencià

- 15 -

Favara 2017

4#H)&
9& 0 
Favara 2017

C

I , 
J 0@ 
- 16 -

-8
6 4

7 0   
9&:<

-5 & 
);) K
)- 17 
9  

Favara 2017

 . 
  , 0
! !!"#
 (    $     
del poble.
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Casa de la Cultura
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Processó de la Vera Creu pels carrers de costum,
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música de Favara.
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Carrer Castelló
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I   7  PLATINO.

Carrer País Valencià
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Des de la Corporació es treballa per promoure i
    7        ) 
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entitats i associacions que aconsegueixen mantindre
un important teixit social que caracteritzen el nostre
         9 
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associacions i els clubs, que amb les seues activitats
    2 ) )  2  
enfortir la nostra relació social i a fer més gran i més
viu el poble de Favara.
] (^
Oro Azorín
Regidoria de Participació Ciutadana
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Amics, Jubilats Pensionistes de Favara és
una associació amb tres anys d’antigüetat.
És un gran grup de gent major de Favara
       
moltíssimes inquietuds.
Tots els dissabtes organitzem el ball a partir de les 21:30 a la Casa de la Cultura amb
bona música del gust de tots i totes.
Més de 200 socis anem al dinar anual que
tenim gratuït així com el berenar, ja que
tots els diners que arreplega l’associació
els reverteix per fer activitats i menjars als
socis.
Organitzem algun viatge també perquè els
  
      
 
més bé.
Al mes de març muntem la nostra falla que
           
              
que ens apropa a les tradicionals valencianes tant volgudes per la nostra associació.
Hem signat un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntamet de Favara i en tots els actes i actuacions que necessiten, ens troben per ajudar.
Convidem a tots els veïns i veïnes que vulguen formar part d’esta associació a vindre i conèixer-nos qualsevol dissabte.
Des d’estes pàgines del llibret, desitjar en
nom de l’associació «Amics, Jubilats i Pensionistes» molt bones festes patronals a
tots els favarers i les favareres així com a
tots els que vinguen a fer-nos una visita en
estos dies festius.
Favara 2017
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Vos desitgem bones festes 2017
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La nostra agrupació està en funcionament des de fa 14 anys (més o menys).
El nostre objectiu és gaudir fent una activitat que ens permet desenvolupar
la nostra creativitat i mantenir viva una artesania que pareixia condemnada
a desaparèixer en el nostre entorn: fer encaix amb boixets.
  !    #           
fem, i amb les ganes d’aprendre noves formes de fer els boixets.
          !      $ & * 
plens de l’Ajuntament. L’única condició per unir-se al grup és vindré i dur ganes de treballar l’encaix (i els materials, és clar).
A més a més, organitzem una vegada a l’any, cap al segon diumenge de novembre, una trobada de gent que fem encaix de boixets, i una exposició amb
    !  +$  //6
També participem en les trobades que es fan a altres llocs, tant de la nostra
comunitat com de fora.
Tots i totes us desitgem unes bones festes 2017.

Favara 2017
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L’Associació de mestresses de casa i consumidors Tyrius de la Comunitat
Valenciana és una entitat sense ànim lucratiu.
Encara que en Favara funciona des de fa 20 anys, fou fundada en 1967. De
 & !   <=!    *
 
   *&   *     >?@B  &
i consumidors en general.
La central Tyrius gestiona tres vivendes tutelades amb les quals persegueix
la reinserció de les dones amb risc d’exclusió social i víctimes de violència
de gènere.
Al llarg del temps realitzem ativitats, cursos d’informàtica, ús de les noves
tecnologies, mòbils, xarrades informatives i, com no, berenars i excursions.
Actualment tenim escola de dansa valenciana. Per cert, des d’ací instem a
      G    
I
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curs assistint a una missa en la seu de València amb un dinar multitudinari
posterior, amb unes 800 dones.
Aquesta associació desitja que el poble de Favara gaudisca de les seues
festes patronals, tant arrelades al llarg dels anys.
Salutacions de la Presidenta, Trinitat Fayos, i la seua Junta Directiva.
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Des de la nostra Confraria volem desitjar al poble unes molt bones festes
plenes d’alegria i felicitat.
Tanmateix volem animar-vos des d’aquestes pàgines a què vos uniu a la confraria perquè pugueu gaudir de la celebració de la Setmana Santa, amb les
processons, dinars, sopars i visites a altres confraries, tocant amb la banda
de tambors.

Favara 2017
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Els fallers i falleres de la Falla per la
Pau volem agrair al M. I. Ajuntament
de Favara l’oportunitat de poder dirigir-nos al nostre poble a través dels
fulls d’aquest llibre de festes i fer-vos
arribar, en la mesura del possible,
l’essència de la nostra falla.
Alguns ens poden considerar una
falla “ATÍPICA” i, potser, tinguen raó.
Com a tots, ens agrada la festa, el soroll, la música, la pólvora, el bon menjar... I a qui no?
Però també ens agrada recordar de
tant en tant d’on venim i quines són

les arrels de la festa fallera. És per
això que sempre que podem arrepleguem “estoretes velletes” per a la
falla. Eixim al carrer per a buscar els
trastos vells i convertir-los en tota
una obra d’art. No és tracta tan sols
de fer una pilera de deixalles, sinó de
donar-los una nova utilitat en la nostra falla. Aquella cadira, taula o quadre oblidat en algun racó o tirats al
fem tenen un sentit nou quan els fallers i falleres de la Pau els rescaten i
fan ús d’ells per a crear el nostre monument faller. Açò comporta un gran
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esforç i molta dedicació i treball d’arreplega, pintura, muntatge... que fem
amb molt de gust i orgull.
D’altres vegades som nosaltres matei#          
fan els artistes fallers, un monument
que podríem dir més bé “TÍPIC” perquè
s’assembla als monuments que fan
les altres falles. Però, això sí, sempre
amb una nota diferent i que ens caracteritza: fem el monument amb les
nostres mans i, per tant, passa de ser
una falla més, a ser de nou una obra
d’art. Comprem la fusta, els claus, les
pintures, els vernissos... ens reunim al
casal per a pensar entre tots el lema
de la falla, quan podem començar, qui
s’ocuparà de cada feina, qui farà els
dinars dels diumenges per als fallers
   &  #     
Favara 2017
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convertit en vertaders artistes fallers...
I tota aquesta feina nosaltres la
fem amb molta il·lusió, i és que
    Y   
sentir que una feina es converteix
en diversió, alegria, amistat, rialles... perquè la Falla per la Pau,
MÉS QUE UNA FALLA ÉS UN SENTIMENT.
I ara és el torn de les festes patronals. Com en falles, trobem música, balls, pólvora, encontres amb
familiars i amics. Són dies d’emocions, alegries i enyors. Des de la
Falla per la Pau desitgem a tot el
poble que gaudiu profundament
d’aquestos dies.
Bones festes 2017!

  0

 

Benvinguts veïns i veïnes del poble de Favara,
Des d’aquestes línies que ens brinda l’Ajuntament de Favara, la   
0  &     
 ]?@^_^`^&      &          
Nosaltres, al mateix temps volem dir-los que les portes del nostre casal estan
obertes per a qualsevol veí o veïna que vulga formar part de la nostra comissió.
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Com bé la majoria ja saben, la nostra falla, es va fundar l’any 1989 per un grup
de gent jove, amb ganes de festa i bon rotllo.
h     # &         k==  
Fallers de totes les edats i gustos, però que junts, formem una gran família fallera. Per això, els animem que gaudesquen també de les tradicions
          &             # {
La nostra falla, no acaba el 20 de març, i és que durant tot l’any col·laborem
amb tots els actes que ens conviden, Concurs de Halloween, Processons de
Festes patronals, avituallament del Trail amb música, Cavalcada de reis Mags,
|     h   $    K  } ~ cals de Cullera i Sueca, on Favara també està representada per les tres falles.
A més a més, també fem sopars els divendres al casal, per octubre una festa
     &        &llers de Halloween per als xiquets, on també passen la seua tradicional nit del
terror al casal, Proclamació, Presentació, i jocs per als xiquets, despertades,
globotà…
}  K&              
tant nostres.
Visca Favara i que visquen les falles!!

Favara
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Benvolguts veïns i veïnes:
és per a mi un plaer dirigir-me per primera vegada a tots vostès com a President de la Falla L’Alcudiola.
Com tots els anys arriben aquestes dates, que tant ens agraden, en què ens
retrobem amb amistats, familiars i gent coneguda, gaudim tots junts com a
poble. Són dies de ballar, fer esport, sopar al carrer i dormir ben poc.
     &
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Ja fa olor a pólvora, sembla escoltar-se la música que animarà les nostres
nits a la fresca, prompte eixirem als carrers de la nostra localitat per gaudir de
la companyia d’amics i familiars, que com cada any quan s’acosten aquestes
dates, tornen al seu punt de partida, al seu benvolgut poble.
Ens mereixem uns dies per desconnectar dels nostres problemes i gaudir de
la vida. Un bon moment són les festes del nostre poble.
Estic segur que com cada any, les gaudirem al màxim, per això vos anime que
les gaudiu en companyia dels amics, familiars i veïns del poble.
Esteu en el vostre dret de sivertir-vos, sempre des del bon rotllo i les ganes
   
Bones festes i visca la Falla L’Alcudiola!
0 C 9 & "5K
President de la Falla L’Alcudiola
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Estimades i estimats favareres i favarers,
nosaltres som l’Associació Musical “Els
Dessiguidats” i en primer lloc ens agradaria desitjar-vos unes bones festes patronals 2017 a tots vosaltres.
Tot seguit vos anem a contar un poc sobre el què fem, quina és la nostra tasca,
on col·laborem i qui som.
Som un grup musical fundat l’any 2004
  
             
composem 14 músics, basant-nos majoritàriament en tot allò que representa
la música festera i de carrer. No obstant,
també realitzem actuacions a locals d’oci,
o sales culturals a diferents localitats.
La nostra agrupació sol anar per tota Espanya, portant la música favarera per tot
arreu, i representant uns valor musicals
mitjançant la diversió i la constància, per
obtenir una sèrie de resultats el més creatius possible, i a més, fer arribar a tota la
gent el nostre espectacle.
Pel que respecta als esdeveniments locals, a Favara organitzem la concentració de Xarangues on gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, fem que vinguen
al nostre pobre agrupacions musicals de
tot el territori valencià. També estem presents cada any a la cercavila de disfresses el dia 10 d’Agost a Favara, i el darrer
any participàrem també en les festes de
Sant Antoni, i en la campanya per recollir
fons per a la lluita contra el càncer.
Favara
Fa
avara
a 2017
201
0177
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També al nostre poble participem en altres esdeveniments
organitzats, bé per particulars
o altres associacions com són:
  &   _lla per la Pau durant 13 anys, la
“cagada de la burra” de la Falla
Quatre Cantons, les comunions,
diversos comiats de solters/es,
aniversaris, entre d’altres.
Respecte al territori nacional,
l’Associació Musical Els Dessiguidats ens desplacem a les
Festes de Caravaca de la Cruz
(Múrcia), els Carnestoltes de
Vilanova i la Geltrú (Catalunya),
diverses festes Patronals a localitats de: Castella la Manxa,
Catalunya, Andalusia i Aragó,
com també a festes de Moros i
Cristians per tot arreu de la geo  B &B &
Dénia, Llaurí, Albalat de la Ribera, Xàbia, Genovés, Cocentaina,
Ontinyent, Banyeres de Mariola,
Paterna, Oliva, Bellreguard, Muro
d’Alcoi, entre d’altres.

Per altra banda, assíduament col·laborem amb centres escolars on fem arribar la música de carrer als més menuts, i també amb diversos esdeveniments
     &  #  &     k=/
València junt amb la companyia de Teatre “Maduixa”.
Per últim, donar les gràcies de nou a l’Ajuntament per aquesta iniciativa, i
              *  nitat de fer allò que més ens agrada, fent-nos partíceps dels seus esdeveniments i compartint aquells moments de festa junt amb nosaltres.
Ser Dessiguidats és sinònim de: música i carrer, pobles i festa.
Associació Musical Els Dessiguidats de Favara
665 435 779
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És un gran plaer per a la nostra Associació Musical dirigir-nos per primera vegada a tot el poble de Favara
en el nostre 35 aniversari des de la
    *  !  
aconseguit moltíssimes coses amb
esforç, constància, treball, il·lusió...
com puga ser la nostra escoleta, el
nostre musical i com no, la formació del nostre futur, la Banda Juvenil
“Amics de la Música”, on tenim una
gran “cantera” de xicotets, però millors músics. La nostra banda, com
            
& 
aquest any no serà menys, seguirà
omplint de música, sons, ritmes, rialles, unitat i familiaritat els carrers
de Favara durant les seues festes patronals, i seguirem acompanyant els
festers/es que durant tot l’any estan

Favara 2017

preparant amb molta alegria les nostres festes. Els músics esperem amb
moltes ganes les festes, ja que per a
nosaltres a més d’acabar esgotats
(les vivim matí, vesprada i nit), són
dies de germanor i sense adonar-nosen fem més pinya entre nosaltres en
la nostra xicoteta, però gran família
que formen els músics de la banda.
Desitjar a tots els favarers i les favareres que gaudiu moltíssim d’aquests
dies en que el poble de Favara celebra les seues festes patronals, sempre acompanyats per la música de
l’Associació Amics de la Música que
ompli els carrers d’alegria.
BONES FESTES!!!
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La Junta

05
Hola:
des del CLUB DE PILOTA DE FAVARA volem
desitjar-vos que passeu
bones festes i recordar-vos que a partir de
setembre estarem esperant-vos en l’escola de
pilota on podreu gaudir
de la pràctica del raspall i on podreu conèixer totes les modalitats
de pilota que es juguen
al nostre territori com
l’escala i corda, la galotxa, el joc a llargues, la
perxa, el frare, el rebotet
i la galotxeta.
Aquest any també visitarem l’escola de Vina-

lesa, Meliana i Riba-roja
on es practica l’escola
i corda i Galotxa i també les instal·lacions de
Sueca on podrem jugar
al frare, al rebotet i a la
galotxeta.
També comptem amb
     
de diversos nivell tant
masculí com femení els
quals es reuneixen dilluns i dimecres al trinquet municipal per a entrenar.
La pilota a mà és patrimoni dels valencians,
els nostres avantpas   nir viva, transmetent-la
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de generació en generació i nosaltres tenim
l’obligació de continuar
amb aquest legat centenari transmetent als
        
nostre esport i la nostra
cultura, ja que la pilota
juntament amb la llengua són dos signes que
       
poble i és per això que
      &  fondre i practicar.
@     
   
tingues l’edat que tingues... vine, enfaixat la
mà i juga!!!

Favara 2017
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Els xiquets i les xiquetes del club de baló a
mà de Favara vos desitgem
bones festes 2017

Favara 2017
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L’equip de Futbol Sala de Favara està format per un grup d’amics del poble i
completat per altres membres que vénen dels pobles veïns, representant a la
localitat per tota la Comunitat Valenciana.
>     !     &      pionats de Lliga, 1 subcampionat, 1 Copa Provincial i 1 subcampionat de Copa
Provincial competint a les categories regionals.
Al 5é any, l’equip ascendeix a la 3a Divisió, on segueix competint actualment,
aconseguint acabar 3r a la Lliga i un Subcampionat de Copa Nacional, a la qual
                ~ 
La temporada següent, el Favara va obtindré uns resultats molt similars.
B         &$     
millorar els resultats dels anys anteriors, amb el SUBCAMPIONAT de Lliga i
 #        k=$  
consecutives sense perdre (18 victòries i 2 empats).
Des de fa uns anys, amb col·laboració amb l’ajuntament, organitzem els Campionats d’estiu de futbol
& #  k  
de futbol sala, on cada any
 $    ticipació d’equips.
Des d’aquest any, el club i
l’ajuntament treballen per
a poder dur a terme l’Escola de Futbol Sala Base al
poble, on els més menuts
i menudes puguen aprendre i gaudir d’allò que tant
els agrada. És una gran
iniciativa per a que l’equip
i els xiquets i xiquetes del
poble tinguen un futur de
la mà.
Des d’ací, convidem a tot
el poble a que s’apunte a
aquesta proposta i que
participe, tant com a mem    
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quin és el procediment de la societat de columbicultura.
   *&                   
representat al poble de Favara en diversos Provincials i Comunitats. A més a
 &              |      $   & |  > h & |  h     ?|!  
  `  B             !  
de Favara.

Xiquet de
Massalfassar

Mago

?|!



Mente
Privilegiada

Culoneta

Els dos últims coloms el Mago de David Pallarés i el Mente Privilegiada de
  `           ~B?|@`B`
VALENCIANA celebrat a Llombai.
A continuació fer menció d’una coloma anomenada LA CULONETA DEL RAPIT
com a guanyadora de la Comunitat Valenciana representant al nostre poble.
h  &            !    
més important de Favara “la lliga”, en primer lloc Ilusión de la Peña los Vecinos, en segon lloc el Legado de Cecilia Soler i en tercer lloc el Guerrero nº13
de Cristina Tomás.
Dir que la Temporada 2017 es va celebrar el concurs local amb els coloms
guanyadors, en primer lloc Pequenyo de Hermerejildo Ciscar, en segon lloc
Costa Brava de Eduardo Tomás i en el tercer lloc Rebelde de Cecilia Soler,
                       
Cavall Blanc amb la presència de la senyora alcadessa de Favara, Oro Azorin,
i del regidor d’esports Francisco Vicedo.
Vicent Tomàs com a president de la societat de colombicultura, voldria donar
 
                 
         *    $   
d’unes bones festes.
Favara 2017
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L’escola ciclista «La Mola» de Favara va
nàixer fa 10 anys a Favara i comptava amb
més de 15 xiquets i xiquetes de Favara i de
Cullera.
L’objectiu de l’escola és fomentar l’esport
saludable i la convivència social. Els ciclistes entrenen dues vegades a la setmana i
competeixen dissabte de vesprada des del
  {     
h      &    *&
viatges i jocs.
«La Mola» organitza la cursa ciclista que
puntua en la challenge de la Comunitat Valenciana i també, la gim-kana ciclista per a
tots els xiquets i les xiquetes del poble en
festes del poble.
Des d’esta escola us animen perquè vingueu i en formeu part.
«La Mola» de Favara us desitja que passeu
molt bones festes.

- 39 -

Favara 2017

0#?#4  

El C.E.M. Senglars Favara som un
grup de gent a la que agrada gaudir
de la muntanya, intentant aproxi          k=/&
els Senglars Favara està format per
més de 50 membres, dels quals, l’activitat més practicada és el trail en totes les seues modalitats i distàncies
(sprint, mitjes maratons, maratons,
ultra-trails, sky races, km verticals...),
el senderisme i l’ alta muntanya, amb
els trekkings i alpinisme de 3mils, encara que s’està obrint la secció de barranquisme, ferrades i escalada.
Durant l’any fem nombrosos entrenaments col·lectius i eixides a diverses
competicions en el territori espanyol
i francés i ens reunim mensualment
per actualitzar i organitzar les nostres activitats anuals:
- Pujada al Pic de la Mola (activitat
senderista no competitiva gratuïta
organitzada conjuntament amb el
C.A.Favara i l’Ajuntament de Favara
  {6
- Trail dels Senglars (cursa competitiva amb 2 distàncies 10k i 21k organitzada conjuntament amb l’Ajunta  _  6

Favara 2017

- Pujada Nocturna a la Caseta del
Guarda (activitat senderista no com     6
- Muntatge del Betlem a la Cova de
l’Anell (activitat senderista no com    
 6
- SanSiTrail dels Senglars (cursa no
competitiva gratuïta en cap d’ any).
Estem molt interessats en la recupe *&          ció de les sendes locals i en la protecció i recuperació de les nostres
coves, fonts, forns de calç, plantes i
animals...
Per formar part del nostre grup es paga
una quota inicial de 10 euros i una de
manteniment anual de 10 euros i donem un buff de regal en inscriure’s per
primera vegada. Si estàs interessat
en formar part del grup o aportar noves idees, pots enviar-nos un mail a
 Y     tar el nostre facebook “Senglars Favara” o la nostra web www.traildelssenglars.com
Esperem les vostres visites. Salut i
Muntanya.
ELS SENGLARS US DESITGEM BONES FESTES 2017
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El Club Atletisme Favara és una entitat esportiva sense ànim de lucre i
oberta a tot el públic, que es consti      k==/&      
l’esport popular de les carreres a peu
       B #nalitat participen en nombroses curses populars, de diferents distàncies,
que se celebren al llarg de l’any en
   &  titat bastant activa que promociona
el nom del nostre poble que llueix en
la nostra samarreta allà on va.
D’altra banda el club també organitza
diverses activitat per a promocionar
les carreres a peu i l’activitat esportiva saludable en les que destaquen
les següents:
- el cap de setmana desprès de falles
la Pujada al Pic de la Mola, que amb
625 metres sobre el nivell de la mar
és el punt més alt del nostre poble i
també de la nostra comarca La Ribera Baixa, es tracta d’una activitat no
competitiva, gratuïta i oberta a tot el
públic interessat en participar que
enguany se celebrà el 26 de març la
XIV edició.
- el primer dissabte del mes d’agost
organitzem la volta a peu a Favara,
en la qual participen uns 500 adults
i uns 200 menors, enguany celebrarem la XX edició el dia 5 d’agost.
- el diumenge després de Nadal or K       @  

gratuïta i no competitiva apta per a
tots, que consta de dues voltes a un
circuit urbà de 1500 metres, que l’any
passat es va celebrar el dilluns 26 de
desembre i enguany la proposta és el
24 de desembre a les 12:00.
Des d’estes línies volem desitjar a
tots els veïns del poble i persones
que ens visiten que passen unes bones festes i sàpiguen gaudir cada
moment de les activitats lúdiques
programades
Diversió, salut i esport per a tots, perquè els romans ja deien fa 2000 anys
“mens sana in corpore sano”, cosa
        
        
de les expressions més seguides.
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El nostre poble, entre altres moltes virtuts, té la de ser un lloc acollidor,
respectuós i solidari. Sempre en la lluita per un món millor. L’Ajuntament, com
 
                  
ciutadanes. Entre altres destaquem el treball contra el càncer, el suport al
col·lectiu LGTB i la lluita per eradicar la violència de gènere. Sempre endavant,
junts podrem.

L’Ajuntament de Favara vol fer un sincer agraïment a totes les persones i

                      !&
mostrant la riquesa cultural i etnològica que atresorem.
Bones festes i salut.

