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22:00h. Castell de focs d’artifici a càrrec de la 
Pirotècnia Hnos. Borredá. 
24:00h. Orquestra EUFÒRIA. (C/ País Valencià).

Dilluns  13 agost
Festa de la Divina Aurora 
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i xi-
quetes (Piscines municipals de sant Llorenç). 
11:00h. Arreplega de festers i festeres de la Divina 
Aurora. 
12:30h. Missa en honor a la Divina Aurora.
13:30h. Aperitiu oferit pels festers i festeres de la 
Divina Aurora. (Llar dels Jubilats).
14:00h. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Hnos. 
Borredà.
18:00h. Jocs tradicionals de fusta per a la diversió 
de tota la família: joc de l’oca, tres en ratlla, qui es 
qui, domino, punteria, aneguets, tangram, Mikado, 
el penjat, la pesca... (C/ Drets Humans). 
21:00h. Processó de la Divina Aurora pels carrers 
de costum i acompanyats per la banda Amics de la 
Música de Favara.
22:00h. Castell de focs d’artifici a càrrec de la 
Pirotècnia Hnos. Borredá. (C/ Castelló).
24:00h. Orquestra REALITY. (C/ País Valencià).

Dimarts 14 agost
Festa de la Vera Creu
08:00h. Despertà amb tabals, dolçaines i trons 
pels carrers del poble.
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i xi-
quetes. (Piscines municipals de sant Llorenç).
12:30h. Missa i sermó en honor a la Vera Creu.
13:30h. Aperitiu a càrrec de l’Ajuntament de Fava-
ra. (Llar dels Jubilats).
14:00h. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Hnos. 
Borredá. (C/ Castelló). 
18:00h. Final de la lliga del campionat de raspall. 
(Trinquet Municipal de Favara).
20:30h. Balls populars valencians pels carrers de 
costum.
21:00h. Processó de la Vera Creu pels carrers de 
costum, acompanyats per l’associació Amics de la 
Música de Favara. 
22:00h. Castell de focs d’artifici a càrrec de la 
Pirotècnia Hnos. Borredá. (C/ Castelló).
24:00h. Ball amb l’orquestra TITÀNIC.

19:30h. Cercavila de disfresses per quintes, per tot 
el poble. Acompanyats de la xarangua Els Dessigui-
dats, la xaranga Tot al Vol i la batucada Vall-tu-kà.
21:00h. Lliurament de premis del concurs de dis-
fresses a càrrec dels festers i les festeres.
22:30h. Sopar de "pa i porta". (Poliesportiu mu-
nicipal. L'ajuntament posarà a disposició del veïns i 
veïnes taulers, potes, cadires i beguda per als veïns i 
veïnes. Cal apuntar-se a l’Ajuntament).
00:30h. Ball de disfresses amb l'orquestra 
LIVERPOOL. (Pl. de la Cultura). 

Dissabte  11 agost
Sant Joaquim
12:30h. Homenatge a l'home i a la dona de més 
edat del poble.
13:00h. Missa en honor a Sant Joaquim, patró 
dels jubilats.
14:15h. Dinar a càrrec de l'ajuntament per a totes 
les persones de la 3a edat i pensionistes de Fava-
ra. (Saló la Font. Cal apuntar-se amb antelació a 
l'Ajuntament).  
19:00h. Espectacle musical infantil de TROTA-
MUNDOS. (Pl. de la Cultura). 
20:30h. Ofrena a la Vera Creu. (Pot participar 
qualsevol veí i veïna).
22:00h. Sopar per a gent major de Favara (Llar dels 
Jubilats).
24:00h. Espectacle musical FESTA MAJOR.  (Pl. 
de la Cultura).
02:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura).

Diumenge 12 agost
Festa de la Puríssima 
11:00h a 14:00h. Parc aquàtic per als xiquets i xi-
quetes. (Piscines municipals de sant  Llorenç).
11:00h. Arreplega de festers i festeres de la Purís-
sima.
12:30h. Missa en honor a la Puríssima.
13:30h. Aperitiu oferit pels festers i festeres de la 
Puríssima. (Llar dels Jubilats).
14:00h. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Hnos. 
Borredà. (Pl. de la Cultura).
19:00h. Teatre de titelles. (C/ Drets Humans).
21:00h. Processó de la Puríssima pels carrers de 
costum, i acompanyats per la banda Amics de la 
Música de Favara.



Setmana esportiva festes de Favara

Divendres 20 i dissabte 21 juliol
24 hores de futbol sala femení. 
(Pavelló Municipal Emili Lledó).

Divendres 27 i dissabte 28 juliol
24 hores de futbol sala. (Poliesportiu Municipal de Fa-
vara).

Diumenge 29 juliol
10:00h. Cursa ciclista de les escoles ciclistes de la 
província de València. (Pl. Lepanto).

Dimecres 1  i dijous 2 agost
Futbol Sala en les categories benjamí, aleví, infan-
til i cadet. (Poliesportiu Municipal de Favara).

Dissabte 4 d’agost
Volta a peu a Favara
18:00h. Cursa xiquets i xiquetes per ordre edats.
19:30h. Cursa categoría absoluta.

Dilluns 6
19:00h. Campionat de truc. Cal apuntar-se a l’Ajunta-
ment. 
(C/ Joan Garcés).

Dimarts 7 agost
10:00h. a 13:00h. Olimpíades de natació, amb la col·la-
boració de Ludus Esport. (Piscines municipals).
19:00h. Campionat de truc. Cal apuntar-se a l’Ajunta-
ment.  (C/ Joan Garcés).

Dijous 9 agost
18:00h. Gimcana ciclista per a totes les edats. (Pl. de 
l’Ajuntament).

Dimarts 14 Agost 
18:00h. Final Campionat de raspall lliga.
(Trinquet Municipal de Favara). 

Divendres 27 juliol
20:00h. a 22:00h. Repartiment del llibre de festes 
2018 pels festers i festeres de la Puríssima i la Divina 
Aurora. 

Dissabte 28 juliol
20:00h. Cercavila dels festers i de les festeres del 
2018.
21:00h. Presentació dels festers i de les festeres 
del 2018. (Pl. de la Cultura).
24:00h. Discòmobil. (Pl. de la Cultura).

Diumenge 29 juliol
10:00h. Carrera ciclista d’escoles. (Pl. Lepanto).
19:30h. Películ·la Infantil. (Ludoteca).

Dimarts 31 juliol
20:00h. Documental “Nagore, una dona assassi-
nada”. (Sala d’exposicions El Convent).
22:00h. Sopar de “pa i porta”. (C/ Drets Humans. 
L’ajuntament posarà a disposició dels veïns i veïnes 
taulers, potes, cadires i beguda. Cal apuntar-se a 
l’Ajuntament).

Dimecres 1 d’agost
20:00h. a 23:30h. Ral·li juvenil (9 a 17 anys. A la Lu-
doteca. Cal apuntar-se a l’Ajuntament per equips de 4 
a 6 persones). PREMIS: primer, segon i tercer equips, 
sopar en qualsevol bar de Favara.

Dijous 2 d’agost
20:30h. Nit d'albades dedicada a les festeres i fes-
ters de la Puríssima i Divina Aurora 2018. 

Divendres 3 agost
20:00h. Enramada de la murta. (Eixida des de la 
Pl. de la Cultura).
21:00h. Unflables infantils. (Pl. de la Cultura).

Dissabte 4 agost
Volta a peu a Favara
18:00h. Cursa xiquets i xiquetes per ordre d’edats.
19:30h. Cursa categoria absoluta.
24:00h. Nit de rock. 4a edició del Galera festival. 
(Pl. de la Cultura).

Diumenge 5 agost
10:00h. a 14:00h. Arreplegada de la Vera Creu.
19:30h. Subhasta a la Vera Creu. (Pl. de la Vera 
Creu). Es repartiran orxata i fartons a càrrec de 
l'Ajuntament.
21:00h. Festival de bandes amb l’Associació 
Amics de la Música i l’Ateneo Instructivo Musi-
cal Giner de Llaurí. (C/ Joan Garcés).

Dilluns 6 agost
19:00h. Campionat de Truc. (Cal apuntar-se a 
l’Ajuntament. C/ Joan Garcés).
20:00h. Masterclass de Balls llatins per a totes 
les edats. (Pl. de la Cultura).
22:00h. a 01:00h. Festa aquàtica per a joves. (12 a 
25 anys. Piscines Municipals).

Dimarts 7 d’agost
19:00h. Campionat de Truc. (Cal apuntar-se a 
l’Ajuntament. C/ Joan Garcés).
20:00h. Festa de l’escuma. (Pl. de la Cultura).

Dimecres 8 agost
Sant Cristòfol
19:30h. Concentració de xarangues. (Pl. de la Cul-
tura).
24:00h. Discomòbil. (Pl. de la Cultura). 

Dijous 9 agost
Sant Cristòfol
18:00h. Gimcana ciclista (Pl. Ajuntament). 
20:00h. Missa en honor a Sant Cristòfol.
21:00h. Processó en honor a Sant Cristòfol.
22:00h. Sopar de Sant Cristòfol a càrrec de l’Ajun-
tament. (Hi haurà a disposició dels veïns i veïnes 
taulers, potes, cadires i beguda a càrrec dels festers 
de sant Cristòfol, caldrà apuntar-se a l’Ajuntament).
23:00h. Espectacle de Pep Botifarra i Ronda-
lla. (Pl. de la Cultura). 

Divendres 10 agost
Sant Llorenç
9:00h. Despertà amb trons a càrrec dels festers i 
festeres de Sant Llorenç.
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.


