
B
O

N
E

S
 F

E
S

T
E

S
!!

B
O

N
E

S
 F

E
S

T
E

S
!!





Una vegada més acaba i comença l’any faurer amb les nostres 
Festes d’Agost. Un cicle més que hem compartit tots i totes els 
que li donem l’ànima a este espai de convivència que es diu 
Faura. Un cicle més que també ha coincidit amb el final i 
començament d’una nova legislatura. Des d’ací també el meu 
infinit agraïment pel vostre suport i confiança. 

Toca tornar a eixir al carrer uns dies més, oblidant-nos dels 
aires condicionats, de les omnipresents  tertúlies televisives i de 
les rutines. Toca eixir al carrer, a sopar davant la porta de casa. 
Toca tornar a passar les nits de balls  vora el barranc de la 
Canaleta; toca disfressar-se, preparar el meló per a la desfilada 
de fanalets o preparar la roba de tota la vida per a la baixada. 
Toca oblidar per uns dies el món paral·lel de les xarxes socials i 
toca conversar cara a cara. Toca parlar distesament del que ens 
ha deixat l’any, del que ens agrada, del que no; criticar al govern, 
a l’alcalde o a qui es pose a tir. 

Perquè tot això són les festes, però tot això és el poble i quan 
ho oblidem, o el món actual ens duu a altra cosa perdem 
el millor que tenim. Perquè el millor que té un poble són eixes 
coses; senzillament perquè el millor que té un poble és sense 
dubte la seua gent.

Espere que ens trobem estos dies, que puguem riure, que 
puguem recordar i que puguem parlar de futur quan ens vegem 
al carrer, al ball, al bou o a la fresca del sopar popular. Us dic 
que a mi tot això em carrega les piles, com se sol dir. Però som 
molts els que es dediquem al servei públic, a servir a tots i totes, 
i sense eixes piles no tindríem gens fàcil suportar allò que no és 
tan agradable i que entra en el mateix sou.

Gràcies com no a tots els que feu possible estos dies; a la 
Comissió de Festes, a les seues famílies; a la penya Sant Roc, 
a totes les penyes i colles taurines que cada any consolideu 
la vostra programació. Als quintos i gràcies sobretot als que 
contribuïu amb la vostra quota voluntària a seguir fent festes. 
També moltes gràcies a tot el personal de l’ajuntament que 
treballareu en festes perquè no falle res.

Que passeu molt bones Festes d’Agost 2015 i sobretot, no 
s’acaloreu massa.

L’alcalde
Toni Gaspar
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Un any més arriba l’agost, 
i amb ell les FESTES DE FAURA. 

Festes amb molts segles d’història, 
cultura popular, evolució i canvi. 

Durant tot l’any, 22 festers de la quinta del 94 
hem estat organitzant amb il·lusió, 

entrega i paciència, unes festes que esperem 
que siguen del gust de tots. 

Cucanyes, jocs i carretons, balls, coets i bous, 
fanalets, albaes i processons 
són l’essència d’unes festes 

que ompliran els carrers d’emoció i color 
durant els dotze dies centrals d’agost.

Per a nosaltres ha sigut un repte apassionant 
poder dur a terme aquestes festes en els temps 
que corren. Per això, des de la comissió, volem 

agrair a totes i cadascuna de les persones el 
seu esforç i col·laboració, ja que sense ells, 

les festes no serien possibles.

Animeu-vos a participar en tots els actes, 
eixiu al carrer, gaudiu de la festa 

i sigueu els protagonistes d’unes festes 
que intentarem siguen inesborrables.

Bones festes a tots i totes. Ens veiem al carrer!

Saluda Festers



Dia: 22 d’agost
Ramaderia: 
Hnos. Tornay
Guarisme: 0 
Núm.: 96 
Nom: Rehiletero

Dia: 14 d’agost
Ramaderia: 
Hnos. Tornay
Guarisme: 9 
Núm.: 68 
Nom: Barbedo





“Penya Sant Roc”
Dia: 16 d’agost
Ramaderia: 
Luis Algarra Polera
Gº: 9   Núm.: 28 
Nom: Viejo

“Penya Sant Roc”

Luis Algarra Polera

“Penya Sant Roc”
Dia: 16 d’agost
Ramaderia: 
Gerado Ortega
Gº: 1  Núm.: 18 
Nom: Congoleño



“Penya Bou per dalt”

Dia: 22 d’agost
Ramaderia: Fco. 
Ruiz Melendez
Gº: 2  Núm.: 4 
Nom: Descarado

“Penya Els Bradols”

Dia: 20 d’agost
Ramaderia: 
Núñez del Cuvillo
Gº: 1  Núm.: 4 
Nom: Idílico

“Penya Pa Lʼarrastre”

Dia: 20 d’agost
Ramaderia: Hnos. 
Jose Luis Marca 
Gº: 0   Núm.: 33 
Nom: Educado

Núñez del Cuvillo

Dia:
Ramaderia:
Jose Luis Marca
Gº:
Nom:



Abel Fernàndez-Cañadas Pérez - Maria Latorre Pérez

Gabriel Ponferrada Bonachera - Jordi Gómez Silvestre

Cristi na Beltrán Bonet - Laura Asensi Guevara

Clara Llopis Gil - Clàudia Benet Aleixandre

Sara Pacheco Maicas - Dario Beltrán Amer

Antonio Palomo Salvador - MªJosé Recatalà Gimeno



Vicente Soler Huerta - Borja Herrera Ponferrada

Alejandro Calomarde Candela - Àngela Colás Ferrer

Abel Galindo Soriano - Roberto Santa Eulalia Pérez

Cristi na Escribá Amer - Beatriz Cabeza Medina

Alma Queralt Rodrigo - Vicent Arnau Saz
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PROGRAMACIÓ FESTES D’AGOST 2015
Faura, del 12 al 24 d’agost

DIMECRES  12

A les 18,00h. Final de la tercera categoria de la XI edició Trofeu Festes d’Agost, al 
carrer de la Pilota. Totes les activitats de pilota de festes estan organitzades pel 
Club de Pilota de Faura amb la col·laboració de l’Ajuntament.

A les 19,00h. Final de la segona categoria de la XI edició Trofeu Festes d’Agost, al 
carrer de la Pilota.

A les 23,00h. Nit d’albaes a càrrec del grup “Cantar per cantar”. Començaran a la 
Canaleta. 

DIJOUS 13

A les 17,30h. Repartiment dels programes a tots els col·laboradors. 

A les 19,00h. Final de la primera categoria XI edició Trofeu Festes d’Agost, al carrer 
de la Pilota.

A les 19,30h. S’obrin totes les exposicions. Enguany són: 

Al minitrinquet, “Cactus i suculentes: un passeig entre espines”, Mª Carmen Herranz. 
Al Saló d’Actes,  “RÈQUIEM. Per casa nostra”, de Miguel Amer.

Festers de fa 25 anys.



L’horari de les exposicions serà de 19 a 21 hores, del 13 al 23 d’agost. 

A les 22,00h. Cercavila de la Societat Joventut Musical de Faura des de la plaça del 
mestre Enric Garcés fins al parc de la Canaleta. A continuació, concert.
En el descans, es presentarà a la Comissió de Festes 2015, es llegirà el pregó de 
festes i s’entregaran les tenalles de la baixà als joves que compleixen 16 anys.  / 

DIVENDRES 14

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

A les 12,30h. Carretons de bous per als més menuts fins a les 14 h amb la 
col·laboracó de divises Efrén. 

A les 18,30h. Pujada del caixó del bou amb xaranga des de l’entrada del poble 
fins a l’eixida del bou. 

A les 19,00h. Bou per la vila de la ramaderia Hnos. Tornay, de nom “Barbedo”, amb 
el número 68, guarisme 9. 

A continuació, vaques de la ramaderia de Faet a càrrec de diversos aficionats taurins.

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

A les 00,00h. Bou embolat. 

A la 1,00h. Ball a càrrec de l’orquestra CRASH (SEVEN CRASHER),  a l’auditori  del 
parc de la Canaleta. 

Óscar Adelantado Prat, “Un Destí”



DISSABTE 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 
Silvia Queralt i acompanyada de piano i violí. 

A les 20,30h. Baixada dels festers des de la plaça del mestre Enric Garcés fins a 
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. 

En acabar, ball a càrrec de l’orquestra PEOPLE, a l’auditori del parc de la Canaleta.  

DIUMENGE 16 
DIA DE SANT ROC

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

A les 18,00h. Pujada de caixons amb cavalls i batucada. 

A les 19,00 h. Exhibició de bous. 
- El primer de la ramaderia Luis Algarra Polera, de nom “Viejo”, amb el número 28 i 
el guarisme 9.
- El segon, de la ramaderia Toros de Gerardo Ortega,  de nom “Congoleño”, amb el 
número 18 i el guarisme 1.



A les 20,00h. Vaques de la ramaderia de Dani Machancoses, amb les vaques 
Asesina, Salerosa i Tejera. 

A les 21,00h. Cagà del manso al cantó del forn Pa i Dolços. 

A les 00,00h. Embolà dels bous cerrils de la vesprada, i en acabar embolà del bou 
“Ardillo” de la ramaderia Dani Machancoses. 

DILLUNS 17

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

A les 19,00h. Berenar per als majors que han col·laborat, a l’Espai dels Majors. 

A les 22,00h. Nit de fanalets amb l’espectacle infantil de carrer EL SENYOR 
TORNAVÍS de la companyia Volantins. El punt d’eixida és a les escoles. Hi haurà 
regalet per a tots els participants.  / 

DIMARTS 18

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

A les 18,30h. Rally humorístic. 

A les 21,30h. Sopar popular. Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins al dimecres 12 
d’agost. Els festers organitzaran un bingo. 

A les 23,30h. Nit còmica musical amb l’espectacle DESCONCIERTO a càrrec de la 
companyia Melomans, a l’auditori del parc de la Canaleta. 

Festers del 1987 i mares d’alguns festers del 2015.



DIMECRES 19 
DIA DE LES QUINTES

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

A les 14,00h. Dinar de quintes per lliure.

A les 16,30h. Xaranga a càrrec dels quintos. Des del Musical fins al parc de la 
Canaleta. La xaranga passarà pels bars del poble així com per la penya dels 
quintos, que repartiran sangria. 

A les 17,00h. Ball amb l’orquestra VÉRTIGO a càrrec dels festers de Faura 2014, a 
l’auditori del parc de la Canaleta.

En acabar, DJ Andrés a càrrec dels quintos 2015. 

DIJOUS 20

A les 10,00h. Parc infantil d’aigua, al carrer del Mar. Fins a les 14 h. 

A les 12,30h. Carretons de bous per als més menuts fins a les 14 h amb la 
col·laboracó de divises Efrén. 
 
A les 14,00h. Concurs de paelles. Els festers proporcionaran l’arròs. Cal apuntar-se 
a l’Ajuntament fins al dimecres 12 d’agost. 

Juan Camarelles Bosch, “I de dia més festa”



A les 16,00h. Vesprada flamenca amenitzada per “Alegre Azahar” fins hora de bou, 
en el bar La Protectora.

A les 19,00h. Bous per la Ronda.
- Bou de la penya Pa l’arrastre: de la ramaderia Hnos. José Luis Marca, de nom 
“Educado”, amb el número 33 i guarisme 0.
- Bou dels Bràdols:  de la ramaderia de Núñez del Cuvillo, de nom “Idílico”, número 
4 i guarisme 1.

A continuació, vaques de la ramaderia de Faet amb la col·laboració dels Pae Club 
(sempre a tope) 

A les 22,00h. Partida de frontó valencià.

A les 00,00h. Bous embolats.

A les 00,30h. Nit de rock en valencià amb els grups NIUS DE NIT, CANDELA ROOT i 
SMOKING SOULS, a l’auditori del parc de la Canaleta. 

DIVENDRES 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, acompanyada per la xaranga 
de la Societat Joventut Musical de Faura. Hi haurà regalet per a tots els xiquets i 
xiquetes que es disfressen.  /  

A les 00,30h. Ball a càrrec de l’orquestra LA PATO, a l’auditori del parc de la 
Canaleta. En el descans, es repartiran els premis de la cavalcada. 

Festers del 1990 (fa 25 anys)



DISSABTE 22 
DIA DE LA BAIXÀ

A les 12,30h. Carretons de bous per als més menuts fins a les 14 h amb la 
col·laboracó de divises Efrén. 

A les 18,30h. Bous pel Raval.
- Festers: de la ramaderia Hnos. Tornay, de nom “Rehiletero”, amb el número 96 i 
guarisme 0. 
- Bou per Dalt: de la ramaderia Fco. Ruiz Meléndez, de nom “Descarado”, amb el 
número 4 i guarisme 2. 

A les 21,00h. Baixà de la imatge de Santa Bàrbara des de l’ermita fins a l’església. 
Com de costum, obrirà la baixà l’Escola de Danses de Faura. Els acompanyen 
enguany l’Associació cultural de tabal i dolçaina Russafa-fa de València, els 
Bastonets d’Algemesí i Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i tabaleters de 
Faura. La tancarà la Societat Joventut Musical de Faura. 

A les 00,30h. Bous embolats. 

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

DIUMENGE 23
DIA DE SANTA BÀRBARA

A les 9,00h. Despertà.  

A les 12,00h. Missa major en honor a Santa Bàrbara i els Sants Joans, cantada per 
la Coral Polifònica de Benicalaf. 

José Miguel Artero Álvarez, “El foc, un sentiment”



A les 20,30h. Pel mateix recorregut de la processó, danses tradicionals a càrrec de 
l’Escola de Danses de Faura amb la música dels Germans Caballer de Sagunt. 

A les 21,00h. Processó pels carrers de costum. Obrirà la processó la música de 
Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i tabaleters de Faura. 

A les 23,30h.  Concert SARAU A LA PLAÇA amb el grup Urbàlia Rurana. Al descans, 
Castell de focs artificials, a càrrec del pirotècnic J.M. Lluch. 

DILLUNS 24
DIA DE LA PUJÀ

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

A les 12,00h. Final de Festes.

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.


