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E Poques coses poden emocionar tant a un faurer com l’olor i el soroll a 
pólvora que inunda tots els nostres carrers el dia de la “Baixà”. Tot un sentiment 
que ens recorda quan érem menuts i els colors de la baixada eren un espectacle 
únic per als ulls infantils; que ens fa recordar aquell any que fórem festers i 
acompanyàrem a Santa Bàrbara des de les faldes de la Rodana fins a la plaça 
Major; que ens porta a la nostra retina el record d’aquells que durant anys ens 
acompanyaren en esta visió i ara ja no estan. 

La baixada amb el dia del bou i la fira, són sense dubte, els nostres tres dies 
grans.

Amb els passos dels anys, hem anat evolucionant els actes, però sobretot, la 
seguretat.  L’afluència massiva de gent, tant la que ve de fora, com els faurers 
que vénen a reviure sentiments del passat, ens ha obligat a estar especialment 
compromesos amb la seguretat de tots i totes. Ho hem fet d’una forma progressiva 
i respectuosa amb la tradició; primer amb els bous, després amb la fira i ara, poc 
a poc, amb a la baixada.

Any rere any introduïm millores de seguretat en la “Baixà”, no només perquè l’any 
passat tinguérem un incident, no només perquè els reglaments de pirotècnia 
canvien i ens obliguen, sinó perquè les Festes són per a viure-les en pau i en 
seguretat, i a això suposa un compromís de les institucions públiques en primer 
lloc. S’han introduït xicotets canvis de seguretat que en cap moment deslluiran 
l’acte, però, crec que tots entendreu que són necessaris.

Una vegada feta esta observació, i després d’agrair-vos una vegada més la 
confiança en este alcalde, recentment renovada a les urnes, el que cal des d’estes 
línies és desitjar unes molt bones festes a tot el veïnat i a tots els qui ens visiteu 
estos dies. Unes Festes que intentarem viure-les tots des de la necessitat de 
descansar després del cicle anual, però també que intentarem viure-les amb un 
somriure, malgrat que molta gent no està passant-ho massa bé. Però a la fi tot 
passa, el bo i el pitjor, i espere, desitje i anhele que este mal somni en què s’ha 
convertit la crisi, se’n vaja prompte.

Moltíssimes gràcies a tots els qui voluntàriament feu la vostra aportació 
econòmica perquè esta tradició sobrevisca, i a les famílies dels festers i festeres 
per la vostra col�laboració amb la venda de loteries i rifes. No oblidem que per a 
unes bones festes, es tinguen més diners o menys, només fa falta voler de passar-
ho bé, riure i eixir al carrer a viure allò que celebrem des de fa més de quatre-
cents anys, “que més que un poble som un sentiment”, com encertadament 
descrivia la samarreta de festes de l’any passat. 

Isquem al carrer, prenguem el carrer i fem del carrer tota una lliçó de convivència. 
Bones festes d’Agost 2011.

El vostre Alcalde, Toni Gaspar
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Agost comença i Faura es prepara per a reviure unes festes 
esperades i emotives.

Faura reviu a l’Agost.

A les cases es fa una neteja més intensa. Els forns es preparen per 
a coure coques de tomata, de ceba, pastissos de moniato o tortada 
d’ametla. Comencen a penjar les primeres senyeres i cobrellits 
als balcons. Els músics assagen a la Canaleta les partitures per 
al concert de festes. Els xiquets i xiquetes juguen a bous amb les 
barreres que ja estan distribuïdes pel poble. Els festers i festeres 
concreten el programa de festes i es fan l’última prova dels vestits 
regionals, que portaran a la baixada de Santa Bàrbara. Tot està ja 
preparat per a començar un any més les Festes d’Agost. Tot fa ja 
olor a festa!

Que poques alegries ens deixa este 2011! Any on una profunda 
crisi econòmica ha portat dificultats a Faura i a les seues gents. 
La col.laboració dels veïns i veïnes del poble, amb la compra de 
rifes, de loteries i del pagament de les quotes de festes aquest any 
mereix més agraïment que mai. Amb L’esforç de tots i apretant-
nos tots i cadascú arriben les nostres festes, carregades de màgia 
i de fantasia. Amb elles volem posar parèntesi als problemes, a les 
dificultats i a les preocupacions de l’any.

Volem invitar també als pobles veïns i als llunyans, a gaudir i a 
endinsar-se en les festes i en el nostre poble, que en festes és més 
acollidor que mai. Els faurers i faureres es mesclen amb els visitants 
compartint dies de festa, d’alegria, de germanor, compartint taula, 
espectacles i rialles. Tots som uns en la festa, Faura s’alegra dels 
visitants i aquestos s’alegren de gaudir de Faura.

Els festers i festeres del 2011 us encomanen que eixiu al carrer, que 
gaudiu, participeu i visqueu estes festes que han estat preparades 
amb esforç i il.lusió per un grup de jóvens que sempre recordaran 
aquest any com l’any en què tingueren l’honor d’organitzar les 
festes del seu poble.

Bones festes!!!

Faura, agost de 2011.
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Antonino Pascual Navarro

Pablo Pedrós Herrera

Ángel Rosario Martín

Xesco Salvador Diana
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Dia 14 d’agost - 18.30 h.
Ramaderia: Navalrrosal
Nom: “Marino” - Núm. 8 - G. 7

Dia 14 d’agost - 00.00 h.
Ramaderia: Los Ronceles

Nom: “Gobernador” - Núm. 3 - G. 7



Dia 18 d’agost - 18.30 h.
Ramaderia: El Ventorrillo
Nom: “Belloto” - Núm. 57 - G. 7

Dia 20 d’agost - 00.00 h.
Ramaderia: El Ventorrillo

Nom: “Capuchino” - Núm. 4 - G. 7
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DIVENDRES, DIA 12

A les 19,00h. Repartiment dels programes a tots els col.laboradors. 

A les 20,00h. S’obrin les exposicions. 
Al llavaner, “Ceràmica popular La Vall de Segó”, a càrrec de Paco Arrando.
A l’escorxador, “Mostra de fotos de José Rey. Imatges per al record”, a càrrec de 
Robert Rey i Escobí
L’horari de les exposicions serà de 19 a 21 hores del 13 fins al 22 d’agost. 

A les 23,00h. Nit d’albaes a càrrec del grup “Cantar per cantar” per tot el poble. 
Començarem a la plaça Major. 

A les 00,30h.  VII excursió nocturna, “Passegem pel terme” amb la col.
laboració del Centre Excursionista “La Vall  de Segó”. L’eixida és a la plaça 
Enric Garcés i pujarem al mirador de la Rodana. El recorregut té una duració 
aproximada d’1 h 30 min. 

DISSABTE, DIA 13

A les 18.30h. Final de la VII edició del Trofeu Festes d’Agost, al carrer de Pilota.

A les 20,30h. Berenar per als majors que han col.laborat, a la plaça Enric Garcés. 

A les 22.30h. Desfilada de les bandes participants al festival de bandes, eixiran 
de la plaça de l’Ajuntament i acabaran al parc de la Canaleta.

A les 23,00h. Festival de música, a l’auditori del parc de la Canaleta, amb la 
participació de la Societat Joventut Musical de Faura, la Unió Musical de Quartell 
i la Societat Joventut Musical de Quart de les Valls. Al descans es farà el pregó de 
festes i també s’entregaran les tenalles de la “baixà” als jóvens que compleixen 
16 anys.  / 

A l’1,00h. Festa de la Penya Sant Roc, al local de la Penya. DIUMENGE, DIA 14

DIUMENGE, DIA 14

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

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

PROGRAMACIÓ FESTES D’AGOST 2011. 
Faura, del 13 al 22 d’agost
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A les 18,00h. Xaranga des de l’entrada del poble fins l’eixida del bou. 

A les 18,30h. Bous per la vila. 
- Festers: de la ramaderia de Navalrrosal, de nom “Marino”, amb el número 8 i el 
guarisme 7.
- Penya bou dels Pae: de la ramaderia Giménez Pascuau, de nom “Topinero”, amb 
el número 55 i el guarisme 7.

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

A les 00,00h. Tancament de vaques embolades, des de l’entrada del poble fins 
als torils, de la ramaderia Moncada Agrícola. A continuació, bou cerril al piló 
de la ramaderia de Los Ronceles, de nom “Gobernador”, amb el número 3 i el 
guarisme 7. 

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

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

A les 8,00h. Despertada. 

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

A les 12,00h. Missa major en honor de l’Assumpció de la Mare de Déu, cantada 
per Sílvia Queralt, Ruth González i al piano Begoña Pérez. 
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A les 20,15h. Baixada dels festers fins l’església. 

A les 20,30h. Processó pels carrers de costum. 

A les 00,30h. Castell de focs d’artifici a càrrec del pirotècnic J.M. Lluch. A 
continuació, “xupinàs” a càrrec de la Penya Sant Roc i xaranga per tot el poble.

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

DIMARTS, DIA 16
DIA DE SANT ROC

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

A les 12,00h. Taller “Juguem en el món”, a la plaça  del Mestre Enric Garcés. 

A les 12,00 h. Missa en honor a Sant Roc. 

A les 18,00 h. Pujada dels caixons dels bous amb cavalls acompanyats d’una 
xaranga. 

A les 19,00 h. Exhibició de tres bous. 
- El primer, de la ramaderia Fuente Ymbro, de nom “Hechizo”, amb el número 53 
i el guarisme 7.
- El segon de la ramaderia Victoriano del Rio Cortes, de nom “Jugador”, amb el 
número 6 i el guarisme 5.
- El tercer de la ramaderia Arauz de Robles, de nom “Caporalo”, amb el número 
51 i el guarisme 7.

A les 00,30 h. Bous embolats. 

DIMECRES, DIA 17

DIA DE LES QUINTES

A les 8,00h. Despertada a càrrec del Quintos de 2011. 

A les 11,00h. Taller “Fireta festallers”, a la plaça del Mestre Enric Garcés. 

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

A les 16,00h. Ball a càrrec de l’orquestra “CHEROKEE”.  / 
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A les 21,30h. Sopar popular solidari, al parc de la Canaleta. Les donacions,  
d’aliments de primera necessitat (arròs, fesols, llentilles, sucre, oli...) es 
destinaran a Faura Solidària. Els festers posen “tinto de verano” i beguda per a 
tots. Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins el dimarts 16 d’agost. Tindreu taules i 
cadires a la vostra disposició.  / 
  
En acabar, Nit de Monòlegs, a  carrec de la companyia Xana Teatre, a l’auditori 
del parc de la Canaleta. 

DIJOUS, DIA 18 

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

A les 11,00h. Tancament de bous de cartró per als més menuts, al carrer Mestre 
Joaquím Rodrigo, amb la col.laboració dels Emboladors de les Valls. 

A les 18,30h. Bous per la Ronda 
- Festers: de la ramaderia El Ventorrillo, de nom “Belloto”, amb el número 57 i el 
guarisme 7.
- Penya pa l’Arrastre: de la ramaderia Antonio Ordóñez, de nom “Testaduro”, 
amb el número 22 i el guarisme 6.
En finalitzar els bous, s’embolarà una vaca de la ramaderia Moncada Agrícola.

A les 23,00h. Nit de fanalets. El punt d’eixida serà la plaça d’Enric Garcés. 
En acabar, espectacle “Megànimals El Musical” a càrrec de Maduixa Teatre, a 
l’auditori de la Canaleta.  Hi haurà regalet per a tots els xiquets i xiquetes 
participants. 
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A les 00,00h. Bous embolats. 

A l’1,00h. Festa eivicenca al parc de la Canaleta i Karaoke per als més atrevits. 

DIVENDRES, DIA 19

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

A les 11,00h. Taller “Stand de maquillatge artístics i pèls bojos”, a la plaça del 
Mestre Enric Garcés. 

A les 15,00h. Concurs de paelles, al parc de la Rodana. El jurat estarà compost 
per membres del poble i pels festers. Imprescindible dur llenya, i a la vostra 
disposició tindreu taules i cadires. Els festers posarem l’arròs. Cal apuntar-se a 
l’Ajuntament fins dimecres 17 d’agost.  / 
  
A les 19,00h. Cavalcada pels carrers de costum, acompanyats per una batukada, 
i de la xaranga de la Societat Joventut Musical de Faura. Hi haurà detallet per a 
tots els xiquets i xiquetes que es disfressen.  / 

A les 23,30h. Exhibició de 
gimnàstica aeròbica i estètica a 
càrrec del Club de Gimnasia de 
Sagunt, a l’auditori del parc de la 
Canaleta. 

A l’1,00h. Ball amenitzat per 
l’orquestra “SYBERIA”, al parc de la 
Canaleta. 

DISSABTE, DIA 20

DIA DE LA “BAIXÀ”

A les 11,00h. Taller “Fireta de 
manualitats”, a la plaça del Mestre 
Enric Garcés. 

A les 13,00h. Senyal de festa.

A les 18,00h. Bou pel Raval de la 
ramaderia Ventorrillo, de nom 
“Capuchino”, amb el número 4 i el 
guarisme 7. 
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A les 21,00h. Baixada 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 Germans Caballer, dolçainers de Sagunt; l’Associació 
Cultural Escola de Danses de Xàtiva; Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers 
i tabaleters de Faura; i tancarà la Societat Joventut Musical de Faura. 

A les 00,30h. Bou embolat  

A l’1,00h. Festa dels festers de Faura 2011, al parc de la Canaleta. Hi hauràn 
sorpreses i premis. 

DIUMENGE, DIA 21

DIA DE SANTA BÀRBARA
 
A les 11,00h. Missa major en honor a Santa Bàrbara i els Sants Joans, cantada 
per la Coral Polifònica de Benicalaf. 

A les 18.30 h. Hui 
posem de llarg el nou 
carrer de la pilota, al 
carrer Cavallers, amb 
una gran partida que 
enfrontarà a Àlvaro i 
Melxor contra Miguel 
i Dani.

A les 20,00h. Pel 
mateix recorregut de 
la processó, danses 
tradicionals de carrer, 
a càrrec de l’Escola de 
Danses de Faura. 
 

A les 20,30h. Processó pels carrers de costum. Obrirà la processó la música de 
Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i tabaleters de Faura. 
  
A les 00,00h.  Castell de focs d’artifici, a càrrec del pirotècnic J.M. Lluch i a 
continuació actuació del grup “ARCANA ACOUSTIC GROUP”. 
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DILLUNS, DIA 22
DIA DE LA “PUJÀ”

A les 8,00h. Despertada. 

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

A les 10,30h. Repartiment i torrada de carn. El repartiment es farà al pàrquing 
del pavelló multiús. Tindreu brases al parc de la Rodana. 

A les 18.30h. Vesprada de vaques de la ramaderia Carlos Domenech, de Teulada 
(Alacant).

A les 23,30h. Bou embolat, de la ramaderia de Carlos Domenech, de Teulada 
(Alacant). 

En acabar, disparada d’una traca de fi de festes! 

* Actes organitzats per: (    = Festers)  (    = Ajuntament)  (    = Penya)  (    = Quintos)
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