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i convidem a la gent dels altres pobles a visitar-nos

Saluda Festers



Dia: 
Ramaderia: 

Guarisme:  
Núm.:  
Nom: Pomposico

Dia: 
Ramaderia: 
Los Millares
Guarisme:  
Núm.:  
Nom: 

Dia: 
Ramaderia: 
Sepulveda de Yeltes
Guarisme:  
Núm.:  
Nom: Tramposo





“Penya Sant Roc”
Dia: 
Ramaderia: 
Luis Algarra Polera
Gº:    Núm.:  
Nom: Valiente

”

“Penya Sant Roc”
Dia: 
Ramaderia: 
Luis Algarra Polera
Gº:   Núm.:  
Nom: 



“Penya Bou per dalt”
Dia: 
Ramaderia: 

Gº:   Núm.:  
Nom: Obelix

“Penya Els Brandols”
Dia: 
Ramaderia: 

Gº:   Núm.:  
Nom: Urano

Dia: 
Ramaderia: 

 
Gº:    Núm.:  
Nom: Bombonero
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PROGRAMACIÓ FESTES D’AGOST 2014 
Faura, del 13 al 21 d’agost

DISSABTE, DIA 9 

A les 10,00h. Entrenament de la selecció de pilota valenciana en la modalitat 
de One-Wall, al frontó. Totes les activitats de pilota de festes estan 
organitzades pel club de pilota de Faura amb la col.laboració de l’Ajuntament.

A les 22,30h. Acte de presentació al poble de la comissió de festes de 2014 
i pregó de festes. També es farà entrega de les tenalles de la baixà als joves 
que compleixen 16 anys. 

DIUMENGE, DIA 10 

A les 10,00h. Entrenament de la selecció de pilota valenciana en la modalitat 
de Joc Europeu, al camp de futbol. 

A les 22,00h. Cercavila de les bandes des de l’Ajuntament fins al parc de la 
Canaleta.

A continuació,  festival de bandes de música, amb la participació de la 
Societat Joventut Musical de Faura, Unió Musical de Quartell i Societat 
Joventut Musical de Quart de les Valls.  / 

Paella gegant de les festes de 1988



DILLUNS, DIA 11 

A les 18,00h. Final de la tercera categoria de la X edició Trofeu Festes d’Agost, 
al carrer de la pilota.

A les 19,30h. Final de la segona categoria de Ia X edició Trofeu Festes 
d’Agost, al carrer de la pilota.

A les 20,00h. Berenar per als majors que han col.laborat, a l’Espai dels Majors. 

A les 20,00 h. VI excursió nocturna, “Passegem pel terme”, organitzat pel 
Centre Excursionista “La Vall de Segó”. L’eixida és a la plaça Enric Garcés.
El recorregut té una duració de 1.30 hores aprox.
En acabar soparem al parc de la Rodana.

DIMARTS, DIA 12

A les 18,00h. Repartiment dels programes a tots els col.laboradors. 

A les 18,00h. Final de la quarta categoria de la X edició Trofeu Festes d’Agost, 
al carrer de la Pilota.

A les 19,00h. Primera semifinal 
del X Trofeu de Festes d’Agost 
de pilota entre els equips de 
Meliana i Foios, al carrer de la 
Pilota. 
 
A les 22,00h. Nit de fanalets amb 
l’espectacle infantil de carrer 
LA MAR DE BÉ de la companyia 
Scura Splats. El punt d’eixida és 
a les escoles. Hi haurà regalet 
per a tots els xiquets i xiquetes 
participants. 

A continuació, nit d’albaes 
a càrrec del grup “Cantar 
per cantar” per tot el poble. 
Començarem a la plaça de 
l’església. 

DIMECRES, DIA 13

A les 19,00h. Segona semifinal 
del X Trofeu de Festes d’Agost 
de pilota entre els equips de 
Faura i Benavites, al carrer de la 
pilota. 

1r Premi - Jose Miguel Artero Alvarez - Preparant L’embolà



A les 19,30h. S’obrin totes les exposicions. Enguany són: 
Al Llavaner, “Fotos aqüàtiques”, d’Óscar Gómez. 
Al Saló d’Actes, “Faura, ahir i hui” de Belinda Alfonso i Juan Camarelles. 

L’horari de les exposicions serà de 19 a 21 hores del 13 fins al 21 d’agost. 

A les 22,00h. Sopar popular. Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins al dimarts 
12 d’agost. 

A les 23,30h. Nit de monòlegs, a càrrec de l’actor Eugeni Alemany.
Al descans els festers organitzaran un bingo. 

DIJOUS, DIA 14

A les 11,00h. Jocs i cucanyes per als xiquets, a la plaça del mestre Enric 
Garcés. Cal portar bicicleta. Bicicletes Qüer montarà estand i organitzarà una 
gimcana.  

A les 12,00h. Senyal de festa i volteig general de campanes.

A les 13,00h. Cagà del manso. 

A les 18,30h. Xaranga de penyes des de l’entrada del poble fins l’eixida del 
bou. Recordeu portar la samarreta d’aquestes festes. 

A les 19 h. Bou per la vila de la ramaderia Valdefresno, de nom “Pomposico”, 
amb el número 100 i el guarisme 0. 

A les 21,00h. Cercavila per tot el poble. 

A les 00,00h. Bou embolat. 

A l’1,30h. Ball a càrrec de l’orquestra “VÉRTIGO”, a l’auditori del  parc de la 
Canaleta. 

Festers del 1983 i pares d’alguns festers del 2014





DIVENDRES, DIA 15
DIA DE LA MARE DE DÉU D’AGOST

A les 8,00h. Despertà. 

A les 10,30h. Cercavila i recollida dels festers. 

A les 12,00h. Missa major en honor a l’Assumpció de la Mare de Déu, 
cantada per Sílvia Queralt, acompanyada de piano i violí. 

A les 20,30h. Baixada dels festers des de la plaça de l’Ajuntament  fins 
l’església. 

A les 21,00h. Processó pels carrers de costum. 

A les 00,30h. “Xupinàs” a càrrec de la Penya Sant Roc i xaranga per tot el 
poble. 

A l’1,00h. Ball a càrrec de l’orquestra “YING YANG”, a l’auditori del parc de la 
Canaleta. 

DISSABTE, DIA 16
DIA DE LA « BAIXÀ » I DIA DE SANT ROC 

A les 11,00h. Animació “Batuclown”, a càrrec de la companyia Baraka Circ, a 
la plaça del mestre Enric Garcés. 

A les 12,00 h. Missa en honor a Sant Roc i pujada del Sant a l’ermita. 

A les 18,00 h. Xaranga des de la plaça d’Almorig fins al carrer Santa Bàrbara. 
A les 18,30 h. Exhibició de bous de la ramaderia Luis Algarra. 
- El primer de nom “Insólito”, amb el número 32 i el guarisme 9.
- El segon de nom “Valiente”, amb el número 22 i el guarisme 8.

A les 21,00h. Baixà de la imatge de Santa Bàrbara des de l’ermita fins a 
l’església. Obrirà la baixada com és costum l’Escola de Danses de Faura. 
Els acompanyen enguany els Heralds i Clarins de la Vall d’Albaida, la 
Muexeranga d’Algemesí, Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i 
tabaleters de Faura, i tancarà la Societat Joventut Musical de Faura. 

A les 00,30 h. Bous embolats. 

A l’ 1,30 h. Festival de música electrònica “Save the sound”, a l’auditori del 
parc de la Canaleta. Comptarem amb la actuació estel.lar de KOSTROK, 
REVER, i molts més artistes. 

 



DIUMENGE, DIA 17
DIA DE SANTA BÀRBARA

 
A les 10,30h. Missa major en honor a Santa Bàrbara i els Sants Joans, 
cantada per la Coral Polifònica Benicalaf. 

A les 18,00h. Final de la primera categoria de la X edició Trofeu Festes 
d’Agost, al carrer de la pilota.

A les 20,30h. Pel mateix recorregut de la processó, danses tradicionals de 
carrer, a càrrec de l’Escola de Danses de Faura. 
 
A les 21h. Processó pels carrers de costum. Obrirà la processó la música de 
Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i tabaleters de Faura. 
 
A les 23,00h.  “Tu sí que Valls”, 3r festival d’artistes Vila de Faura, a 
l’auditori del parc de la Canaleta, a càrrec de la productora Eme-Eme. Com 
a conductora tindrem a Paqui Rondán i comptarem amb l’actuació de 
l’humorista Pedro Reyes. 

Al descans, castell de focs artificials, a càrrec del pirotècnic J.M. Lluch.  /  

DILLUNS, DIA 18
DIA DE LA “PUJÀ” 

A les 10,00h. Pujà de Santa Bàrbara a l’ermita i, tot seguit, missa. 

A les 10,00h. Parc infantil d’aigua, al carrer Mestre Joaquim Rodrigo. 
Fins a les 14 h. 

2n Premi-Josep Cerezo Salt-Eixida bou Festers



A les 18,30h.  Bous pel Raval.
- Festers: de la ramaderia Los Millares, de nom “Comino”, amb el número 17 
i guarisme 1. 
-  Bou per Dalt: de la ramaderia Sánchez Ybarguen, de nom “Platero”, amb el 
número 52 i guarisme 9. 
- Penya Bou dels Bradols: de la ramaderia Javier Molina, de nom “Urano””, 
amb el número 54 i el guarisme 0.  

A les 00,00h.  Bou embolat  

 
DIMARTS, DIA 19

DIA DE LES QUINTES

A les 11,00h. Jocs i cucanyes per als xiquets, a la plaça del mestre Enric 
Garcés. 

A les 12,00h. Xaranga. 

A les 14,00h. Després de molts anys torna la paella gegant.  

A les 16,00h. Batukada a 
càrrec dels Quintos. 

A les 16,30h. Trio a càrrec dels 
festers i en acabar discomòbil 
a càrrec dels Quintos.   

22.30h. Partida de frontó 
valencià. 

DIMECRES, DIA 20

A les 11,00h. Jocs i cucanyes 
per als xiquets, a la plaça del 
mestre Enric Garcés. 

A les 18,30h. Bous per la 
ronda.
- Festers: de la ramaderia 
Sepúlveda de Yeltes, de nom 
“Tramposo”, amb el número 
40 i guarisme 0.
- Penya Pa l’Arrastre: 
de la ramaderia Hnos. 
Domínguez Camacho, de nom 
“Bombonero”, amb el número 
46 i guarisme 9. 

3r Premi - Belinda Alfonso Beltran - La Baixà



00,00h. Bous embolats.  

En acabar festa al casal dels festers.

DIJOUS, DIA 21

A les 11,00h. Jocs i cucanyes per als xiquets, a la plaça del mestre Enric 
Garcés. 

A les 19,30h. Cavalcada pels carrers de costum, acompanyats de la xaranga 
de la Societat Joventut Musical de Faura. Hi haurà regalet per a tots els 
xiquets i xiquetes que es disfressen.  /  

A l’1,30h. Ball a càrrec de l’orquestra “TITÁNIC”, a l’auditori del parc de la 
Canaleta.  

Autor del cartell de festes, Borja Tur Aguilar.
Les fotos que s’han utilitzat són de participants del concurs de fotografia de 
festes d’altres anys.

La Societat Joventut Musical de Faura a la cavalcada de 1977


