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saluta-
cions



Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
de Foios agraïm a les comissions de festes, a 
les associacions i al poble en general la seua 

participació i col·laboració en 
estes festes 2015.

Bones festes a tots i totes!
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Estimats veïns i veïnes,
És la primera vegada que tinc l’ho-
nor d’adreçar-me a vosaltres com 
a alcalde de Foios, i ho faig amb 
gran orgull i agraït per la respon-
sabilitat que se m’ha atorgat. Vull 
expressar la meua gratitud per les 
nombroses mostres de simpatia i 
afecte i assegurar-vos que tractaré 
de no decebre les altes expectati-
ves que s’han dipositat en l’equip 
de govern que presidisc.
Si la calor ens dóna treva i si no, 
també, del 12 al 18 d’agost viu-
rem una nova edició de les festes 
patronals. Podem estar orgullosos 
del model de festes que hem cons-
truït entre tots i totes, fruit de la 
implicació de moltes generacions. 
És el nostre un exemple de festes 
raonable, sostenible econòmica-
ment, fonamentat especialment en 
el treball de les diferents clavaries, 
a les que hem de reconèixer una 
vegada més que, any rere any, s’es-
forcen per maximitzar els recursos 
sempre escassos, amb l’objectiu 
d’oferir al poble una programació 
de nivell.
El nostre model de festes en-
caixa perfectament amb la nostra 
personalitat. Els pobles del nostre 
voltant ens perceben com un poble 
dinàmic, inquiet i participatiu, i 
admiren la intensa activitat lúdica, 
festiva i cultural que quasi diària-
ment tenim l’oportunitat de gaudir. 

Els sopars col·lectius, la música a 
la plaça, les xarangues -que s’han 
fet un lloc de rellevància entre 
la joventut fi ns el punt que s’ha 
organitzat enguany el Primer Con-
curs de Xarangues- les terrasses 
plenes de gom a gom, són un valor 
que s’ha de mantindre i prestigiar, 
però necessàriament hem d’acon-
seguir un equilibri just i adequat, 
fent compatible tota esta frenètica 
activitat amb el descans dels veïns 
i l’interés general.

Estic ben segur que prevaldrà el 
sentit comú. L’esforç demostrat 
durant tot l’any estarà a l’altura de 
les circumstàncies i donaran a les 
nostres festes la solemnitat i gran-
desa que mereixen. Preparem-nos 
a viure les festes amb harmonia, a 
gaudir-les plenament per demos-
trar, una vegada més, la nostra 
categoria com a poble. 

Bones festes al poble i a la seua gent.

Sergi Ruiz Alonso 

ALCALDE
DE FOIOS
Sergi Ruiz Alonso
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Des del meu recent càrrec com 
Regidor de Festes aprofi te l’opor-
tunitat que se m’ofereix des d’esta 
publicació per dirigir-me per pri-
mera vegada a vosaltres.

Sóc conscient que he adquirit 
una gran responsabilitat perquè 
sé el que signifi ca estes festes 
per a tots/es els foiers i foieres. 
Poc a poc les nostres festes han 
anat adquirint major importància 
gràcies a l’esforç i el saber fer de 
les distintes comissions que durant 
tot l’any han treballat de valent, 
amb escassos recursos humans i 
econòmics, per a mantindre viva 
aquesta tradició tan arrelada al 
nostre poble. Des d’estes línies 
done les gràcies més sinceres 
pel seu treball i per arropar-me, 
tindre paciència i oferir-me ajuda 
en el meu començament tenint en 
compte que este any ha estat per 
a mi tot prou  precipitat. Entre tots 
hem aconseguit que les nostres 
festes siguen hui el que són i entre 
tots hem de mantindre-les i inclòs 
millorar-les, si fos possible, sense 
por al canvi ni a l’evolució natural. 
Degut a les difi cultats per les que 
travessem també em faig càrrec de 
que no m’ha tocat exercir este ofi ci 
en el millor dels moments. Difi cul-
tats que de tant en tant condicio-
nen desitjos, projectes i imposen 
renúncies, però s’ha de tindre 

clar que les adversitats és com-
baten amb ganes, treball, il·lusió i 
inventiva. Junt a la gran responsa-
bilitat que l’exercici d’esta empresa 
exigeix, he posat, pose i posaré tot 
el meu esforç i tenacitat per lograr 
que estes siguen les festes que tots 
desitgem. 

M’encoratja saber que estes festes 
han estat possible per l’indispensa-
ble i principal suport d’aquells que 
són sense dubte els pilars bàsics 
sobre els que es sustenta el més 
essencial, autèntic i tradicional: el 
Poble. Gràcies per la vostra llavor 
durant tot l’any recolzant a les di-
verses comissions i participant en 
tot allò que vos ha sigut possible.

Entre tots i totes hem d’aconse-
guir unes magnífi ques festes 2015, 
disfrutant d’estos grans dies i on 
la convivència i la tolerància han 
d’estar indubtablement presents.
Amb els meus millors desitjos.
Bones Festes!!

Regidor de 
Festes

Juanjo Civera Bendicho

Juanjo Civera Bendicho
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Foios té activitats lúdiques, festi-

ves, esportives, culturals, religio-

ses i tradicionals durant tot l’any, 

que ens permeten triar i assistir 

a les que més ens agraden, te-

nim la sort de tenir de tot.

Ara ja estan pròximes les Festes 

Patronals 2015 i, com ja és tradició, 

les diferents comissions de festes 

han preparat amb esforç però amb 

molta il·lusió diversos actes, si no 

assistim i participem d’ells, el seu 

esforç no es vorà recompensat, per 

tant eixim als carrers i a la plaça 

i participem d’aquells actes que 

més ens agraden.

JUTGESSA 
DE 
PAU DE 
FOIOS

Quina sort tenim de viure a un poble! 
I quina sort tenim de viure a un poble com Foios!

Sempre és gratifi cant oblidar per 

uns dies la rutina diària i vore, 

saludar i enraonar amb amics i 

veïns que no vem durant l’any.

Nostres tradicions no es deuen 

perdre i, igual que nosaltres vam 

aprendre de nostres majors, 

ensenyem als nostres menuts 

què és fer poble, crec que mereix 

la pena.

El meu major desig per aquestes 

festes, que gaudim d’elles amb 

molta pau i alegria.

Bones Festes Patronals 2015.

Mª Pilar Devís Bueno

Mª Pilar Devís Bueno
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Estimados convecinos y amigos 

de Foios, estamos a las puertas 

de nuestras fi estas patronales, y 

quisiera recordar un hecho his-

tórico de nuestra población, que 

puede que sea el origen de esta 

fi esta de verano.

El 17 de agosto de 1830 es saca-

da la imagen original de Nuestra 

Señora del Patrocinio a la puerta 

de la iglesia, y tras bendecir los 

términos se ve el pueblo a salvo 

de una tempestad, se funda La 

Primitiva Cofradía Confraterni-

dad de la Virgen del Patrocinio y 

en consecuencia se establece la 

fi esta del 17 de agosto. 

Por tanto no debemos de olvidar 

que nuestras fi estas son en su ori-

gen, de agradecimiento a la Santí-

sima Virgen del Patrocinio por su 

protección a nuestro pueblo. 

Senyor 
Rector de 
Foios

Que la gran cantidad de actos de 

todo tipo que los diferentes grupos 

están programando, con gran es-

fuerzo, ilusión, nos lleven a todos a 

gozar de unas Fiestas Patronales 

en las que predomine el respeto y 

la armonía, la convivencia, la ale-

gría y la paz, sin olvidar aquellos 

que quizás están necesitados de 

una palabra sonrisa e incluso un 

poco de comida.

Que la Santísima Virgen, San 

Roque y el Santísimo Cristo de la 

Sangre nos bendigan y aumen-

ten en nosotros la ilusión por 

construir un mundo más justo y 

fraternal. 

Felices Fiestas Patronales 2015.

Vicente Cerezo, Párroco de Foios.

Vicente Cerezo
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MACIó



sopars
5,6,7 d ‘Agost 

Per apuntar-se als sopars de Les 

Filles de María, Sant Roc, Mare de 

Déu del Parocini, Crist de la Sang 

i Els Quints serán els díes 5,6,7 

d’Agost de 18 a 20,30h.

 Al saló d’actes de l’Ajuntament.
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Diumenge 26 de juliol
12:30 Missa en honor als socis 

difunts de l’Associació de jubilats 

i pensionistes de Foios

25 i 26 de juliol + 1 i 2 d’agost
Dinar de confraternitat dels 

nostres majors al bar del Centre 

de majors.

Es rendirà homenatge a la
Sra. Jacinta Megía Arias i a la 
Sra. Ramona Mota Díaz.

pregó
Dimarts 11 d’agost
21:00 Gran pregó de festes a 
càrrec de l’Escola de dansa Elena 
Lerma, en honor a la seua trajec-
tòria i divulgació de la dansa. 

22:00 Sopar popular a la plaça 
del poble. L’Ajuntament posarà la 
llenya i els brasers, així com les 
taules i les cadires.

00:00 Espectacular Orquestra 
Syberia del grup Montecarlo. 

Al fi nalitzar, xaranga.

majors
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Des de la nova Regidoria de la 

Dona, vos convidem a la jornada 

de portes obertes de l’ Ajunta-

ment de Foios, on presentarem: 

“Com a dona contes”. La manera 

de fer arribar la teua veu i les 

teus propostes. 

_

Desde la nueva Concejalía de 

Mujer, os invitamos a la jornada 

de puertas abiertas del Ayunta-

miento de Foios,donde presenta-

remos: “Como mujer cuentas”. 

La manera de hacer llegar tu voz 

y tus propuestas.

12 d’agost a les 12 h.
12 de agosto a las 12 h.

Dia de la 
Dona_
Día de la 
Mujer
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Inicia els seus estudis de dansa 

molt prompte en diverses es-

coles ofi cials de València i Lyon 

(França). 

Producte de la seva passió per 

la pedagogía decideix encaminar 

els seus estudis superiors cap a 

l´especialitat de Pedagogia de la 

Dansa, obtenint la Llicenciatura 

al Conservatori Superior de Dan-

sa de València, l´any 2008.

 

A nivell professional ha estat be-

cada per la Conselleria de Cultu-

ra, Educació i Esports per formar 

part de projectes relacionats 

amb el món de la dansa tant en 

València com en diverses ciutats 

Europees.

Ha estat membre de companyies 

com el Grup de Dansa Mediterra-

PREGÓ_

ESCOLA DE DANSA
ELENA LERMA 
GRANELL

ni; ha sigut ballarina i intèrpret 

de la companyia dirigida pel ba-

llarí i coreògraf Rafa Linares No 

name Radar; Cía Bojnami Dansa, 

Otra Danza o Yoshua Cienfuegos, 

entre altres.

Ha format part de l´equip de 

docents en l´especialitat de Dansa 

Contemporània del Conservatori 

Professional de Dansa d´Algeme-

sí.

Durant la seva trajectòria com 

a ballarina ha alternat papers 

i projectes baix la seva pròpia 

direcció i coreografi a com La His-

tòria d´un Soldat de I. Stravinsky, 

projecte en el que va col.laborar 

amb professors del Conservato-

ri Superior de Música Salvador 

Seguí de Castelló.
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Ha actuat com a ballarina 

solista amb l´orquestra 

de RTVE dirigida per

Josep Vicent.

 

L´any 2008 serà quan de-

cideix focalitzar totes les 

seves energies en el món 

de la pedagogia, i produc-

te d´açò obrirà la seva 

pròpia escola a Foios ob-

tenint una calorosa acolli-

da i donant a conèixer la 

dansa a nivel acadèmic, 

professional i amateur en 

tota la comarca.

 

Prompte ampliarà el projecte 

d´escola per la cada vegada 

major afl uència d´alumnat tenint 

en l´actualitat unes instal.lacions 

inmillorables junt a un professorat 

de qualitat, on l´objectiu inicial de 

l´escola, el foment de l´art de la 

dansa en totes les seves dimen-

sions, s´està aconseguint.
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Mostra d´açò són els quasi 200 

alumnes amb els que compta 

l´escola de dansa, amb una 

oferta molt oberta que va des de 

les primeres edats, els 4 anys on 

es practica la dansa a través del 

joc amb metodologies innovado-

res i motivadores, fi ns la dansa a 

nivell professional i amateur.

 

Com a directora de l´escola i 

coreògrafa ha obtingut inmillo-

rables èxits destacant la partici-

pació en el Concurs  Nacional de 

Dansa Anaprode, en què tots els 

grups que participaren pertan-

yents a l´escola, van obtenir els 

màxims galardons i premis.

 

En l´actualitat està inmersa 

en diferents projectes desta-

cant la tasca coreogràfi ca, 

a través de la seva pròpia 

companyia i la pedagogia 

com a eixos vertebradors 

de l´escola de dansa.
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Fester major
Ivan Albert Vicent

Festers
Adrián Broseta González
Javier Broseta González
Toni Muñoz Aznar
Fernando Palau Ramos
Santiago Santamaría Valls
Carlos Marco Valls
Vicente Badía Ruiz 
Juan Gallent González
Sergio Félix Alcaide 
Alejandro Romero Tortajada

Dimecres 12 d’Agost

21h. Començarem la nit repartint 

els entrepans per a tots aquells 

que s’hajen apuntat. Mentres que 

Tisarra estiga repartint, nosal-

tres estarem per qualsevol bar 

del poble amb el Pellero fen-se 

la primera cervessa, agafant 

forçes per a la nit i festes que ens 

esperen.

22.00h. Sopar popular a la plaça 

del poble amenitzat pel gran 

Eugeni Alemany.

QUINTS 
sant 
antoni 
abad

00.00h. Contarem amb la presèn-

cia de una de les millor orques-

tres del moment… L’orquestra 

Montecarlo, que ens farà cantar 

i ballar com tantes vegades a fet 

en el poble de Foios. 
Preguem màxima puntualitat, la 
nit va a ser molt llarga i té que 
donar temps a tot!

03.30h. Després de que l’orques-

tra actue sense pausa tocant els 

millors temes del seu repertòri, 

donarem pas a una discomóvil al 

més pur estil 9 d’octubre, amb el 

DJ local, ALBELMONT. Discomò-

vil pensada per a totes o quasi 

totes les edats….
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05.30h. Com a colofó fi nal, i 

fi nalitzar la nit com Déu mana, 

contarem amb la presència de 

la Xaranga que va triumfar a les 

festes pasades…. La xaranga 

Abanda De La Banda! 

06.30h. Finalitzarem la xaranga 

en l’Albereda en el moment que 

els mùsics vulguen cobrar 5 eu-

ros més… Quan açò pase, penja-

rem les trompetes i repartirem 

orxata per a tots els valents que 

aguanten fi ns al fi nal!

Volem donar les gràcies a tots 

aquelles que duen col·laborant amb 

la festa per a que tot açò puga ser 

possible. Açò sols és el principi…. 

És vem en gener!
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Festa De 
Les 
Comissions

Aprofi tem aquestes línies per 

a donar les gràcies al poble de 

Foios per la seua inestimable 

col.laboracio i dessitgem que 

passeu unes bones festes Patro-

nals. Contem amb els esforços 

dels Clavaris i Clavariesses del 

poble que dia a dia, infatigable-

ment, hem disposat cada grà 

de la nostra il.lusió en deixar 

un gust magnífi c a tota la nos-

tra gent. Estem completament 

segurs que les festes patronals 

d’aquest any van a ser inoblida-

bles, i amb eixa certesa saludem 

a tot el poble amb el desig d’uns 

sensasionals dies de fraternitat, 

festa i alegria.

Dijous 13 d’Agost: 

Després del trasllat de la Purís-

sima Inmaculada a casa de la 

Festera Major, hi hauràn taules i 

cadires montades a la Plaça del 

Poble per a qui vulga sopar.

00:30h.  Nit De Les Comissions. 

Orquestra, Organitzada Per Les 

Comissions De Festes 2015 i 

Patrocinada per l’Excel.lentíssi-

mAjuntament Foios. 

Per a continuar quant acabe l’or-

questra i per a que el ritme i la fes-

ta no pare, anirem amb la xaranaga 

a Banda De La Banda a recórrer el 

carrers del nostre poble.

Comissio De Festes 2015: 
Crist 2015, Patrocini 2015, 

Sant Roc 2015, Puríssimes 2015, 

Quints 2015-16
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Festera Major
Empar Valero García

Festeres
Alba García Sahuquillo 
Lucia Gavilá Ramón 
Mar Gimeno González 
Andrea López Ros 
Sara Muñoz Diaz 
Paula Murciano 
Ros Mireia Puerto Zapata 
Gema Ros Morant
Ana Sierer Roig

FILLES 
DE 
MARIA
Dijous 13 d’Agost

17.00h. Totes les festeres, junt 

amb la batucada “Kultrún”, ani-

rem per les nostres cases per a 

vore els vestits.

21.00h. Trasllat de la imatge de 

la Immaculada Concepció des 

de l’Esglèsia fi ns al C/ Sarieta 

número 7.

Divendres 14 d’Agost

10.00h. Arreplegada de les fes-
teres, i els nostres respectius 
acompanyants, per la C.A.M. Santa 
Cecília de Foios fi ns a l’Esglèsia.

12.00h. Solemne Misa en honor a la 
Immaculada Concepció a càrrec del 
nostre retor En Vicente Cerezo Rubio.

14.00h. Mascletà per la pirotècnia Elite.

18.00h. Una volta descansades, 
ens arreplegarà a les festeres i 
als acompanyants la C.A.M. San-
ta Cecília de Foios.

20.00h. Solemne Processó en 
honor a la Immaculada Concepció 
per l’itinerari de costum. 
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21.00h. Al acabar, hi haurà un cas-

tell a càrrec de la pirotècnia Elite.

22.00h. Per al sopar repartirem 

entrepans.

23.00h. La nit s’obrirà amb un 

espectacle de màgia.

23.30h. Continuarà la nit amb un 

poc d’humor, amb l’humorista 

Paco Calonge.

24.30h. Discomòvil ‘Super Truck’ 

a càrrec d’Excelsior fi ns que 

donem pas a la Xaranga per a 

fi nalitzar la vetllada.

Tenim tant que agrair, que primera-
ment ho volem fer a totes aquelles 

persones que han col·laborat durant 
tot l’any amb la loteria. A més, donem 

les gràcies en general al poble de 
Foios i, en particular, a l’Ajuntament 
i a la Parròquia de l’Assumpció de 

Nostra Senyora de Foios.Tanmateix, 
volem donar les gràcies a tots aquells 

comerços que ens han patrocinat, i 
també als nostres companys d’altres 

comissions de festes per la seua com-
plicitat. Finalment, un agraïment de 

tot cor a les nostres mares i pares, fa-
mílies i amics, que amb tant d’esforç 

ens han ajudat en tot el que han pogut 
per a què la festa siga realitat.

Ja només ens queda desitjar-vos 
unes bones festes!
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Dissabte 15 d’Agost.

12.30h. Solemne Missa en 

honor de la Mare de Déu de 

l’Assumpció a càrrec del nostre 

Rector-Pàrroc En Vicent Cerezo 

Rubio.

19:30h. Solemne processó en 

honor a la Mare de Déu de 

l’Assumpcio per l’itenerari de 

costum, amb l’acompanyament 

de la banda de música del C.A.M. 

Santa Cecília de Foios. En acabar 

fi  de festa al carrer la Unió.

En fi nalitzar el trasllat de Sant 

Roc, hi hauràn taules i cadires a 

la Plaça del Poble per a tot aquell 

que vulga sopar.

23:00h.  1Er Concurs de Xaran-

gues. Per primera vegada en la 

història de Foios, poble de gran 

tradició musical, els oferim el 

1er Concurs De Xarangues Vila 

De Foios.Vindràn a visitar-nos 

Xarangues de tota la provincia de 

València i com no, les del nostre 

poble, que ens faran disfrutar 

d’una gran vetllada plena de   

música i alegría. Recorreran 

els carrers de la població om-

plint-los de festa i melodies.

A partir de les 23:00h. les Xaran-

gues desfi laran fi ns a la Plaça 

Rei En Jaume on interpretaran 

com a peça obligada el pasdo-

ble tAntonio Ruiz “Soro II” del 

compositor del nostre poble En 

Miquel Rodrigo Tamarit. 

00:00 h Començarà la Gran Ca-

valcada de Disfresses acompan-

yats per les Xarangues partici-

pants al concurs. Una vegada a 

la Plaça del Poble, cada Xaranga 

ens deleitarà amb un lliure re-

pertori.

Hi hauràn premis per a les Dis-

fresses otorgats pels patrociona-

dors del Concurs de Disfresses.

Festa de la Mare de Déu de l’Assumpció.

1ER CONCURS 
DE XARANGUES
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Per al Concurs De Xarangues es 
repartiran el següents premis:

Primer Premi: 1200 €

Segon Premi: 800 €

Tercer Premi: 500 €

Quart a Vuité Premi: 300 €/cada 

Xaranga

En acabar el 1er Concurs de Xa-

rangues Vila de Foios, tindrà lloc 

l’espectacular FACE TO FACE, 

entre un Dj de la década dels 80 i 

un altre de l’època actual.

Per primera vegada i en riguròs 

directe al nostre poble:

CHIMO BAYO 
vs 

PACO BANACLOCHA 

Que ens deleitaran amb els mi-

llors temes de discoteca de tots 

els temps.

Seguirem de festa fi ns que el 

cos aguante, acompanyats per la 

Xaranga l’ASKAMPÀ.

Patrocina: Ajuntament de Foios
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Clavari Major
Jordi Ciurana Ros

Clavaris
Héctor Bendicho Ramón
Vicente Costa González
Federico Esteve Ferrer
Francisco Javier Martínez Salón
Manuel Palacios Bellver
Carlos Ruiz Alarcón
José María Sánchez Tadeo
José Vicente Saurí Salón

sant 
roc

15 d’Agost 

10:00 h.   Es realitzarà una exhi-

bició de tir i arrossegament  al 

solar situat al costat de la roton-

da del Sector Sud.

De 17:00 h. a 19:00 h. Es repar-

tirà el gènere per a les paelles 

a la Casa de Cultura. Es prega 

puntualitat i vindre acompanyat.

5,6 i 7 d’Agost

Estarem apuntant i repartint els 

tíquets per a les paelles del dia 

16 d’agost, de 12:00 h. a 14:00 h. 

i de 19:00 h. a 20:30 h. Es farà un 

ban per a informar d’on estarem.
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21:00 h. En acabar la processó, 

tindrà lloc el trasllat de la imatge 

de Sant Roc a casa del Clavari 

Major, a la Plaça Mestra María 

Luisa Ferrándiz nº 2. Pel recorre-

gut, el Grup de Dances de Foios     

ballarà dances tradicionals 

valencianes interpretades pels 

dolçainers i tabaleters de l’Escola 

Pepe Penya. Ens acompanyarà la 

banda del C.A.M. Santa Cecília de 

Foios.   

27



16 d’Agost 

11:00 h. Replegada de festers i 

acompanyants per la banda de 

Foios, pegarem una volteta pel 

poble i acompanyarem a Sant 

Roc des de casa del Clavari Major 

fi ns l’esglèsia.

De 11:15 h. a 14:00 h. i de 16:00 

h. a 19:00 h. Parc infantil per a 

totes les xiquetes i tots els xi-

quets del poble (i no tan xiquets), 

el parc estarà situat a l’albereda.

12:30 h. Solemne missa en honor 

a Sant Roc celebrada pel nostre 

rector en Vicent Cerezo i Rubio. 

Serà cantada pel cor del Centre 

Junior Parroquial de Foios.

14:00 h. Si les condicions me-

teorològiques no ho impedeixen, 

gaudirem d’una espectacular 

mascletada, disparada per la 

Pirotécnia Hermanos Caballer 

d’Almenara al pàrquing del Sec-

tor Sud.

17:30 h. Magistral partida de 

pilota al Carrer Major on tindrem 

la presència de les dos màximes 

fi gures de l’esport de la nostra 

terra, Soro III i Puchol II, acom-

panyats pels millors pilotaris del 

Club de Pilota de Foios.

20:30 h. Processó en honor a 

Sant Roc per l’itinerari de cos-

tum, acompanyats per les melo-

dies de dolçainers, tabaleters i la 

banda de música de Foios. 

22:00 h. Començant a la Plaça 

Clara Campoamor, mentre es 

cuinen les paelles, podrem escol-

tar, per primera vegada a Foios, 

una “batuxanga” organitzada per 

la Xaranga l’Askampà.

22:30 h. A la Plaça del Poble es-

taran les taules numerades per 

a la Nit de Paelles. No oblideu 

passar a apuntar-se els dies 5,6 i 

7 d’agost.

00:00 h. (Més o menys). Farem 

l’entrega del premi de la rifa dels 

nostres clients de la loteria.

00:30 h. Si l’oratge ho permeteix, 

sense necessitat de presentació, 

actuarà La Tribu. 

05:00 h. Encara quedaran forces 

per a pegar una altra volteta per 

el poble ballant i cantant amb la 

Xaranga l’Askampà.

09:00 h. Igual anem a fer la col 

als festers de la Mare de Déu de 

Patrocini mentre es pentinen 

(al que li quede pèl…). O igual 

no anem.
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Els festers de Sant Roc de 

Foios 2015 tenim el plaer de 

convidar a tot el món a gaudir 

de les festes patronals del 

nostre poble i a acompanyar-

nos a tots els actes del nostre 

dia. Al mateix temps, volem 

agrair a totes les persones 

que han col·laborat al llarg de 

tot l’any, adquirint la loteria, 

reconeguent el gran esforç que 

açò suposa. Per descomptat, 

cal reconèixer l’esforç de la 

resta de comissions de festes, 

l’ajuda de l’ Ajuntament, dels 

patrocinadors i el suport del 

senyor rector En Vicent. Per 

fi nalitzar, no ens podem oblidar 

de les nostres acompanyants, 

famílies i amics que ens han 

recolzat tot l’any, donant-nos 

consells i aguantant-nos.

Moltíssimes gràcies i fi ns que 

fem la Patro!  
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Clavari D’honor
David Tatay i Donderis

Clavari Major
Vicente Cabo i Rodrigo

Clavaris
José Vicente Aguilar i Català

José Vicente Alós i López

Fernando Benedito i Lozano

Alberto Carceller i Bueno

Javier Casado i Bellver

Miguel Esteban i Díaz

Ximo Gavilà i Celda

Vicente Giner i Mascarós

Juan Carlos Gonzalez i Català

Emilio Ibáñez i Carceller

Francisco Marco i Aparisi

MARE 
DE DéU DEL 
PATROCINI

Toni Martí i Cortina

Juantxe Martí-Belda i Bertolín

José Molla i Humada

Luis Pastor i Higón

José Vicente Ricarte i Meléndez

Vicente Ruiz i Ferrer

Toni Sahuquillo i Hernández

David Saurí i Mascarós

José Manuel Tamarit i Aquino

Ricardo Val i Fernández
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Diumenge dia 16 d’agost

22:00h. Solemne trasllat de la 

imatge de la la nostra patrona 

la Mare de Déu del Patrocini. 

Anirem a casa del Clavari Major 

situada al carrer Antonio Bueno 

número 46. Acompanyats per la 

banda de música C.A.M. Santa 

Cecília de Foios i de la colla de 

tabal i dolçaina Pepe Penya.

En acabar, es dispararà una 

mascletà multicolor a càrrec de 

la pirotècnia Caballer FX.

Els clavaris de la Mare de Déu 

del Patrocini volem agraïr la 

col.laboració desinteressada 

de tot el poble de Foios, als 

patrocinadors i aprofi tem per 

a demanar disculpes per si 

alguna vegada hem pogut 

molestar al veïnat del nostre 

casal. 
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Dilluns dia 17 d’agost

8:00h. Despertà amb 21 salves 

en honor a la Mare de Déu del 

Patrocini.

10:00h. Passacarrer amenitzat 

per la banda de música C.A.M. 

Santa Cecília de Foios arreple-

gant als clavaris fi ns al carrer 

Antonio Bueno. Des d’allí acom-

panyarem a la nostra patrona de 

nou a l’esglesia per a celebrar la 

misa major.

12:00h. Parc infantil a l’albereda 

amb castells unfl ables i aquàtics.

12:30h. Solemne misa major en 

honor a la nostra patrona la Mare 

de Déu del Patrocini a càrrec del 

nostre rector-pàrroc En Vicent 

Cerezo i Rubio, acompanyada pel 

Centre Junior Parroquial.
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14:00h. Es repartirà un refrigeri 

al sector sud abans de la mas-

cletà. Amb la col.laboració dels 

nostres amics de la destil.leria 

Tenis de Monforte del Cid. “Cas-

salla pa tots”.

14:30h. Fabulosa, espectacular 

i atronadora mascletà a càrrec 

de la pirotècnia del mestre de 

la pólvora i gran amic En Vicent 

Caballer de Godella que ens hon-

rarà amb la seua presència.

17:00h. Continuació del parc 

infantil a l’albereda.

20:00h. Solemne processó en 

honor a la Mare de Déu del 

Patrocini pels carres de costum, 

acompanyats de la colla de tabal 

i dolçaina Pepe Penya i de la 

banda de música del C.A.M Santa 

Cecília de Foios.

En acabar es dispararàn focs 

d’artifi ci al carrer La Unió.

21:30h. Començarem a repartir 

el sopar popular al col.legi públic 

Mare de Déu del Patrocini. Com 

a novetat en el poble, es farà una 

barbacoa gegant amb beguda, 

cafenet i dolçets. 

Tot un espectacle.

El sopar estarà amenitzat per el 

prestigiós mag televisiu Junke. 

Ens mostrará els millors jocs de 

il.lusionisme del moment.

01:00h. Espectacular actuació del 

grup de Seven Crashers. 

Si vols pegar bots, estàs convi-

dat.

Al fi nalitzar l’actuació recorrerem 

els carres de la població 

acompanyats per la xaranga del 

nostre poble.
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Dissabte 8 d’Agost

A les 23’30 h. concentraciò a la 

Plaça del poble per a les 

00.00 hores. Baixà del Crist des 

de l’ermita a l’església, acom-

panyats per dolçainers i tabale-

ters de l’Escola “Pepe Penya” de 

Foios, focs d’artifi ci a la Plaça del 

Poble. Després Batucada, pels 

carrers Ramón Corell, Colón, 

Doctor Millá i Plaça del Poble.

Dilluns 17 d’agost 2015

En acavar la processó de la Mare 

de Déu Del Patrocini, Trasllat 

del Crist des de  l’esglèsia fi ns 

la casa del Clavari Major, carrer 

Major 5, amb acompanyament 

del C.A.M. Santa Cecilia De Foios 

i de focs d’artifi ci. 

Fester   Major
Juan Lezcano Perez 

Festers
Alfredo Albert Orts
Antonio Amorós Gomez
Juanjo Balanza Echevarría
Roberto Bruixola Ruiz
José Antonio Casares Carceller
Joan Miquel Ferrer Corell
Enrique Fuster Pellicer
José María Grau Beltrán
Franciso Lacruz Rodrigo
José Luis Matoses Gay
Miguel Rausell Carceller
Julián Sanjuánt Verbel
José Manuel Saurí Carbonell
Manuel Valero Palau

crist 
de la 
sang
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Dimarts 18 d’Agost:

11:00 h. Replegà dels festers i 

trasllat de l’imatge del Crist de 

la Sang de casa el fester Major 

a l’esglesia, acompnayats de 

C.A.M. Santa Cecilia de Foios. 

12:30 h.Solemne Missa En Honor 

Del Crist De La Sang, ofi ciada pel 

nostre rector En Vicent Cerezo i 

Rubio.

14:00 h. Mascletà a càrrec de la 

Pirotècnia Hnos. Caballer, dis-

parada pel nostre amic i mestre 

Jose Luis Matoses,  al parking 

del Sector Sud.

A les 20:00h. Solemne Processó 

En Honor Del Crist De La Sang, 

pel recorregut de costum. En 

fi nalitzar Focs d’Artifi ci.   

22’30 h. Repartiment Del Sopar 

Popular, al fi nal del carrer la 

Unió.

00:30h.  Musical Feeling,  Espec-

tacles Excelsior  a la Plaça del 

Poble, al fi nalitzar macrofesta 

amb animaciò.

A les 5:00 hores: L’últim acte de 

les festes d’enguany Xaranga.  
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Una vegada mes ens dirigim 

al nostre volgut poble de Foios 

amb motiu de les nostres Fes-

tes Patronals 2015. 

Arribem, després de recórrer 

un llarg camí, a enguany 2015, 

com el primer dia, amb il·lu-

sió, alegria i orgull. Il·lusió de 

començar les Festes, alegria 

de compartir-la amb vosaltres 

i orgull, si, orgull de ser Foie-

ros. Estes festes, són el cim a 

una activitat frenètica, duta a 

terme per la nostra quinta (65) 

, durant tants anys. Hem volgut 

conservar la tradició, l’essèn-

cia dels nostres costums del 

nostre Poble. Això és el que 

som, POBLE, i en la seua justa 

mesura, les Festes contribuïxen 

a ser-ho. No perdem les nos-

tres arrels, no perdem la nostra 

cultura, no perdem els nostres 

orígens, no deixem perdre les 

Festes. 

Llarg temps i llarg recorregut 

en les nostres vides. 

Recordant aquell any 1984, 

quan comencem fent la festa 

a Sant Antoni Abad, decidi-

rem, que eixe estiu havíem de 

canviar alguna cosa,innovar, 

així que per primera vegada a 

Foios, els Quints s’unien a la 

setmana de Festes. Després, 

allà per Gener de 1985, també 

aconseguim afegir un dia mes 

de Festa, el divendres. Gràcies 

a totes les generacions poste-

riors per haver seguit amb esta 

bonica tradició. 

Després de 10 anys, arribá 

1995, Sant Roc, on aconseguim, 

per primera vegada, il·luminar 

el campanar de l’Església de 

Foios. 

I arriva eixe any que esperà-

vem, 2005, Mare de Déu del 

Patrocini, 100 anys de procla-

mació com a Patrona de Foios 

i 75 anys de la seua Coronació 

Canònica. Un any molt especial. 

Tot el poble decorat, tots col·la-

borant, fent Poble, fent FOIOS. 

Romeries per tot el poble, mul-

titud d’actes, multitud de GENT. 

Un any, realment extraordinari. 

Un sentiment. Un honor. Un 

orgull.
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I enguany, 2015, ja cinquantins 

(¡¡ com passa el temps!!!) , San-

tíssim Crist de la Sang. Hem 

intentat posar tots els nostres 

sentits a poder concebre una 

festa per a tots. Esperem ha-

ver-ho aconseguit. 

Totes estes Festes, les que 

hem fet fi ns hui, i la que hem 

preparat per a este estiu, tenen 

un grandíssim component 

ludico- festiu, sense cap dubte, 

però, també tenen un profund 

sentiment Cristià. Sense estes 

dos premisses, les festes de 

Foios, ja no serien tan nostres, 

tan sentides, tan amades, tant 

FOIERES. 

A tots els que en un futur, mes 

pròxim o mes llunyà, tingueu 

l’oportunitat de ser Festers, no 

vos espanteu per l’esforç que 

suposa convertir este son en 

realitat, vos assegurem que val 

la pena. No deixem perdre esta 

tradició. És Foios. 

I ja per a despedir-nos, en 

primer lloc rendir un sentit ho-

meje als nostres companys que 

se’n van anar massa prompte, 

als que hui no ens acompanyen 

per diferents motius. A totes 

eixes persones que amb la seua 

col·laboració desinteressada, 

any rere any, contribuïxen que 

hui podem realitzar esta festa. 

A la corporació municipal (la 

ixent i l’entrant) pel seu cons-

tant suport. A D. Vicente Cerezo 

pel seu bon fer. A la resta de co-

missions de Festes, als Quints, 

a les Filles de Maria, als Clava-

ris de Sant Roc, als Clavaris de 

la Mare de Déu del Patrocini. I 

com no, a les nostres famílies, 

per estar sempre al nostre cos-

tat. De veritat, gràcies a tots. 

Vos desitgem unes molt bones 

festes 2015 

Clavaris Santíssim Crist de la 
Sang, 2015
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Del 7 Al 18 d’Agost 
Sala d’Exposicions del Cercle d’Art i 
El Saló d’Actes De l’ Ajuntament.
Horari: 12-14h. i de 19 -21:30h.

Inauguració día 7 a les 20h. 
Saló d’Actes del Ajuntament

Esta exposición trata de homenajear a la mujer trabajadora, en este 

caso a las cigarreras y en la esencia de la misma, está el reconoci-

miento a las mujeres que a fi nales del siglo XIX y  principios  del XX  

abrieron  caminos por los que hemos circulado las mujeres de gene-

raciones posteriores. También he pretendido elegir una mujer símbo-

lo – Clara Campoamor - que representara el avance que las mujeres 

pedían en esa época donde  muchas aportaron  su bien hacer, su 

esfuerzo y en muchas ocasiones, su sacrifi cio.

Para mí estas imágenes materializan una realidad  en la que intuimos 

todavía pálpitos de vida en los posos de tabaco que aún quedan en el 

suelo o en el fi chero que se conserva a la entrada de la antigua fábri-

ca. Mujeres, nombres de mujeres. Mujeres anónimas, trabajadoras de 

un sector que parecía estaba destinado exclusivamente a ellas por la 

delicadeza de sus manos.

Cada obra corresponde a esta idea, pero además me he permitido la 

licencia de recuperar la memoria que siempre es la fotografía  inclu-

yendo en las imágenes, como homenaje a ellas, a mi madre nacida en 

el año 15 y a su madre que estuvo entre los dos siglos. 

La creatividad tiene que inspirarse en algo, nunca sale de la nada y ha 

de  anidar en algún lugar. Ahí estriba el misterio del arte. 

Mª Luisa Pérez Rodríguez

LAS MUJERES 
CIGARRERAS
Exposició de la Artísta plàstica 
Mª Luisa Pérez Rodríguez
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Ha realizado durante estos años, 

25 exposiciones individuales, 97 

colectivas y ha participado en 20  

Ferias Internacionales de Arte.

    

marialuisaperezr.blogspot.com
 

Mª Luisa Perez Rodríguez  

Nace en Alcoy (Alicante) en el 

año 1945 y realiza estudios de 

Bellas Artes en la Escuela de San 

Carlos de Valencia en el periodo 

1963 – 1968,  licenciándose de 

las especialidades de Pintura y 

Grabado.

En el año 1967 obtiene la Beca de 

Paisaje del Paular de Segovia de 

la Fundación Izquierdo Besante y 

durante los años 70–80, algunos 

premios de pintura y grabado, 

estando además representada en 

instituciones públicas y en nume-

rosas colecciones privadas tanto 

en España como en el extranjero.

En el año 1989 se Doctora “Cum 

Laude” por la Universidad Poli-

técnica de Valencia con la tesis: 

“Los carteles de Moros y Cris-

tianos en su proyección cartelís-

tica. El cartel lenguaje estético 

y popular”, y en  1994 obtiene la 

plaza de Titular de Universidad 

en dicha Universidad, donde 

ha permanecido impartiendo 

docencia hasta el año 2010 que 

ha pasado a pertenecer al cuerpo 

de jubilados, dedicándose en la 

actualidad a desarrollar distintos 

proyectos artísticos y escribir 

textos más o menos poéticos.
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(Detalle de la obra)

Maria Luisa Pérez (Alcoy, 1945)

Pintora de amplia formación 

académica, profesora especia-

lizada en pintura y grabado, es 

una artista que ha pasado por 

diferentes cambios a medida que 

ha ido cumpliendo una trayecto-

ria de investigación en diferentes 

técnicas, materiales, formas 

conceptos.

Siempre con una factura expresi-

va, es la fi guración la que le dará 

mayor soporte para resolver sus 

problemas plásticos. En su últi-

ma obra vemos la importante in-

corporación de la fotografía como 

uno de los elementos clave, que 

integrada en sus lienzos, le abre 

un mundo de posibilidades. Su 

dominio del dibujo, en el cartel o 

la ilustración, le lleva a descubrir 

el potencial de este registro de la 

realidad, para defi nir el mundo 

desde una perspectiva social que 

transgrede su visión de artista y 

mujer. 

En sus obras introduce el texto, 
manipula la imagen dada por la 
fotografía, desarrollando un con-
junto de técnicas, defi niendo una 
vision plástica que busca sus re-
ferencias en los acontecimientos 
y actitudes que construyen unas 
vidas, un contexto social, cultu-
ral, la secuencia en la transmi-
sión de nuestras historias. Busca 
la mirada retrospectiva, esclare-
cedora, romántica, de la foto-
grafía antigua, pero también el 
documento. Recurre a uno de los 
iconos de la política, como Clara 
Campoamor, relacionándolas con 
la imagen de sus antepasadas, 
madre, abuela, intentando contar 
la historia que le proporciona su 
diálogo con el contexto.

Guillermina Perales
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ASSOCIA-
CIONS  +



CRÒNIQUES
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Ja està ací l’estiu i amb ell les 

vacances. 

També en la nostra associació el 

curs s’ha acabat, i el record de 

les coses ben fetes ja forma

part del llibre del 30 anys de la 

nostra història.

Cadascuna escull el record u 

activitat que més li ha sigut de 

profi t i la guarda en el llibre.

Així, així es va omplint, fulla a fu-

lla dels moments que per a cada 

una més han valgut la pena.

Com cada any, acaba el curs,  

passem pàgina i comencem a 

preparar el següent, si cal amb 

més il·lusió.

No podem oblidar a les amigues 

i companyes que ens han deixat 

aquesta curs. Sé que les paraules 

no consolen, però el vostre record 

i la vostra alegria que contagiàveu, 

fan que ens fundem en un abraç. 

silenciós i de respecte.

Ara amigues aprofi tar l’estiu, 

ASSOCIACIÓ 
DONES 
DE FOIOS

la lectura, els viatges, la platja. 

el solet. i com no les festes del 

nostre poble. Foios, Cuiper i La 

venda del Sombrerer.

Cada una pot escollir el que més 

li agrade, però gaudiu, gaudim 

de l’estiu. En veurem a fi nals de 

Setembre. 

També el nostre Ajuntament ha 

passat pàgina i han començat a 

escriure una nova història per al 

nostre Poble.

Sr. Alcalde, Senyores i Senyors 

Regid@s. No us oblideu que en 

la vostra designació està l’es-

perança dels que vos vos hi han 

elegit, perquè sou els guardians 

i executors del benestarde cada 

veí, amb un tractament just i 

igualitari.

Eixe es el vertader patrimoni de 

Foios, les persones.
Enhorabona a la nova Corpora-

ció Municipal. Us desitgem, una 

legislatura plena d’èxits.

Bones festes i gaudim de tots els 

actes que ens han preparat.

La Junta Directiva
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Estimats veïns
Amb motiu de la cel.lebració 
de les nostres festes patronals, 
ens agradaria demanar a la gent 
major del poble que continue 
participant i disfrutant amb il.lu-
sió d´aquesta setmana festiva 
igual que quan erem joves.

Per altra banda, des de la nostra 
associació convidem a tots el 
majors i pensionistes a partici-
par en les activitats que realit-
zem com tallers, sopars, viatges, 
balls, etc i, com no, al dinar de 
germanor on farem el tradicional 
homenatge als socis de major 
edat que ho han sol.licitat.
No volem acabar aquesta sa-
lutació sense donar un sentit 
record al nostre estimat amic i 
expresident Pepe Rodrigo pel 
gran treball que va realitzar en 
aquesta associació.
Bones Festes!

La junta directiva.

ASsOCIACIÓ
DE JUBILats i 
PENSIONISTeS
DE FOIOS
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ASOCIACIÓN 
DE AMAS 
DE CASA Y 
CONSUMIDORES 
TYRIUS

Desde la más profunda gratitud, 

a través de este librito deseamos 

absolutamente a todos y todas 

unas magnífi cas Fiestas Patro-

nales, a la par que expresamos 

nuestro sincero reconocimiento a 

las comisiones festeras y demás 

protagonistas que con su en-

trega posibilitan la continuidad 

de nuestras celebraciones más 

queridas.
Esperamos de todo corazón que 

gocéis de los festejos desde la con-

cordia, la tolerancia y el respeto 

que nos caracteriza, fomentando 

de esta manera un espíritu colecti-

vo que contribuirá a que Foios sea 

cada día un pueblo mejor.

Al mismo tiempo, comunicamos 

a todas las socias y a la pobla-

ción en general que a fi nales 

de septiembre celebraremos 

la Apertura del próximo curso 

2015-16. En este acto de inaugu-

ración informaremos de todas las 

actividades a desarrollar: Pintu-

ra, Gimnasia de mantenimiento, 

Yoga, Aquagym, Inglés, Informá-

tica, Zumba, Pilates y Baile.

Felicitar, por último, a la nueva 

Corporación Municipal. Su suerte 

en esta legislatura será la de 

todos los vecinos.

¡¡¡Felices fi estas!!!

La Directiva.
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En qualsevol acadèmia on s’ini-

ciem en l’aprenentatge de les 

Belles Arts, és normal que es 

produïsquen situacions puntuals 

de desànim davant l’aparició de 

difi cultats que l’alumnat intenta 

superar.    

Tant la voluntat i la perse-

verança, com el caràcter,  

els hem d’emprar per 

a enfrontar-nos als 

xicotets fracassos i 

així, en quan l’èxit és 

aconseguit, gaudirem de 

legitimes  satisfaccions 

personals.

Hem de considerar que en 

el món artístic, et trobes 

al nivell que et trobes, tots 

els pintors experimenten 

sentiments pareguts en 

relació amb allò que estan 

realitzant; des d’un alumne 

de la nostra acadèmia que 

còpia al carbonet una fulla feta 

d’escaiola o el vestit de la Venus 

de Milo,  fi ns al mateix Antonio 

EL RACÓ 
DEL CERCLE

López Garcia mentres anava 

elaborant el retrat de la Família 

Reial.

Crisis d’autoestima es donen so-

vint quan un compara l’ obra prò-

pia amb la d’altres col·legues, ja 

siguen de similar nivell, ja siguen 

de més alta consideració. Fins 

i tot, pot arribar a envoltar-se 

d’una voregin pessimista que li 

fa caure en negatives refl exions, 

aplegant a la conclusió que els 

seus admirats pintors contem-

poranis, que brillen a una altura 

més enllà del seu abast, es con-

verteixen de repent  en autèntics 

pigmeus si els poses al costat 

dels que han sigut grans mestres 

mundials. Ja tenim, per tant, una 

distància que es mostra sideral i 

amenaça esclafar l’ànim millor 

preparat.

Tanmateix, el més freqüent 

desprès de quasi tocar 

fons, és la recuperació de 

l’ànim facilitada per xicotetes 

i variades causes. Com per 

exemple la sobtada inspira-

ció que el porta a suprimir tal 

personatge o aquell arbre tan 

cridaner i ben resolt, que en 

desaparèixer  motiva que el con-

junt del quadre adquirisca sentit 

i es mostre esplèndid al seu 

autor; i és així com aquest queda 

gratifi cat pels seus esforços i 

cobra ànims amb els que acon-

seguir la remuntada.

I res més, vos desitgem bones festes.    

                                                                               

“L’èxit és anar de fracàs en fracàs 
sense desesperar-se” (W. Churchill)

Cercle D’Art Foios 
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Apleguen les festes patronals 

i Foios es plena de festa, color, 

germanor i alegria.

Son dates que tot foier tènim a la 

memòria, al record a la nostalgia.

Pues el mateix ens passa al Foios 

Atletic C.f. , ens ve a la memòria, 

vore eixe camp municipal ple per 

a vore a l’equip del nostre poble.

Per una part tènim l’Escola 

de futbol, als nostres xiquets i 

xiquetes, duguent per tot arreu 

el nom de FOIOS. L’exit de públic 

esta garantit. Les mares, pares, 

iaios, germans, tios… omplin el 

FOIOS 
ATLÈTIC, 
CLUB DE 
FUTBOL
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camp per a disfrutar de l’esport i 

de vore al xiquet del seu cor,com 

li pega a la pilota .

Però ens falta eixe recolzament 

que sempre el poble de Foios ha 

donat a l’equip “gran”,a l’equip 

que tot xiquet de l’Escola vol 

aplegar quan tinga 19 anys.

Per aquest motiu el Club, impul-

sa i treballa per a que tot foier 

o membre de l’Escola tinga una 

continuitat en el seu  equip de 

tota la vida.

El noste objetiu es vore al nostre 

camp a eixe soci que sempre a 

vingut a vore al equip de FOIOS., 

plagat de jugadors nostres, juga-

dors de la pedrera.

Vos esperem a partir de se-

tembre  tots els dissabtes pel 

matí i per la vesprada a vore als 

nostres equips,en la temporada 

2014-2015, erem 12 equips, en 

la propera volem arrivar a 15 

equips.

Des de el Foios Atletic,C.F. vos 

desitgema a  tot el poble unes 

bones festes patronals 2015.

Foios Atlètic, Club De Futbol
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Compartim bou, compartim 
diversitat 

La Penya ‘El Cuerno’ torna un 

any més (i ja en són 33!) a con-

vocar al bou en la seua màxima 

expressió en el poble de Foios. I 

amb el bou cridem als valencians 

de tot arreu, que vindran a estar 

amb tots nosaltres, a compartir 

i viure estos tres dissabtes de 

juliol i agost. 

Tots els preparatius al llarg de 

l’any; la participació del veïnat; 

l’emoció per vore els bous que 

vindran; els viatges al tresor 

ecològic que és la dehesa; la 

baixada de caixons com mana 

l’Horta que s’ha de fer; eixa plaça 

del poble de gom a gom a les 7 

de la vesprada; el silenci i emo-

ció de les embolades a la mitja-

nit... Però, sobretot, les portes 

de les cases obertes, la facilitat 

per a convidar a uns i altres, els 

amics de nou tots junts dalt dels 

cadafals, eixos sopars a la fresca, 

els bars i les seues terrasses ben 

plenes... Són tantes les coses 

que donen sentit a un día de 

bous, de bous i carrer, de bous i 

La Penya 
‘El Cuerno’

poble. Molts són els que fan de 

tot açò un dia més que especial, 

i que per sort dóna profi t social 

i econòmic a més gent de la que 

pensem.

Per tot això i molt més el bou és 

Cultura. Perquè, en defi nitiva, 

Cultura és tot allò que compar-

tim, i a més, ens resulta profi tós. 

Això estimem i aixina ho fem des 

de la Penya ‘El Cuerno’. Sense 

que ningú ens faça baixar la cara, 

amb infi nit orgull.

Amb el bou, la Tauromàquia, i 

d’ella la vessant nostra, la del 

bou al carrer, fem una aposta 

per la diversitat, eixa diversitat 

que porta impressa al seu ADN 

la Cultura Mediterrànea. Ahí, 

al llarg dels temps, el bou ha 

estat sempre present. I, admirat 

en tota la seua animalitat, s’ha 

preservat i comunicat. Nosaltres 

només formem part d’esta his-

tòria. Perquè cultura és com-

partir, compartir és comunicar i, 

fi ns i tot, l’art és comunicar. I el 

toreig, com a màxima expressió 

de la Tauromàquia, és comunica-

ció d’emocions.

Nota:  des de la Penya 
El Cuerno De Foios, volem 
impulsar els Bous Al 
Carrer A Foios.  Si tens en-
tre16 i 20 anys i vols formar 
part de la nostra penya, 
fi cat en contacte amb no-
saltres, ho tindràs fácil.

52



Foios, entre els pobles valen-

cians, és un dels molts que 

aposta per la Cultura de Bou, 

vertebradora de nord a sud. Aple-

gar a convertir-se en un referent 

ja és gràcies l’esforç de la Penya 

‘El Cuerno’, els seus penyistes i 

les foieres i foieros. Estes dates 

són per a molts de visita obliga-

da a Foios. Estos dies de bous, 

probablement, són els de major 

número de gent al nostre po-

ble o els dies de major impacte 

econòmic als nostres comerços.  

Esperem ser un any més referent 

del calendari de bou al carrer i 

l’any vinent fer tot el possible per 

millorar. És el nostre compromís 

amb el poble i amb el bou. 

Ara ja només queda gaudir, que 

l’emoció estiga ben present, que 

no tinguem res greu que lamen-

tar i que el bou torne a ser l’amo 

de la nostra plaça i els nostres 

carrers durant uns màgics mo-

ments. 

Molta sort a totes i tots!

Andrés Verdeguer Taléns

Periodista i membre la Penya ‘El 

Cuerno’

 Bones Festes Patronals 2015.

La Penya ‘El Cuerno’      
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club 
taurino
de 
foyos

Fotografía: Mateo.

Fotografías: Mateo
Textos: Revista Federación 
               Taurina Valenciana (Detalle de un cartel taurino de 1922)
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        Salida A Hombros de los Tres 
Matadores. Plaza De Foios. Vicente 
Ruiz (El Soro), Vicente Barrera, Rafael 
De Foios. 07.12.2014

En la plaza de Toros de Foios.

Alternativa de Rafael de Foios, apadrinada 

por “El Soro” en presencia de Vicente Ba-

rrera. Toros de Núñez Benjumea. 7/12/2014

Exposición cedida por el Museo Taurino de 

Valencia “El Toro sin Barreras”

Vicente Ruiz “El Soro”, Hector Bueno (Alcal-

de de Foios)

Miguel Lázaro, Flaminia Guallart Sanfeliu 

(Directora del Museo Taurino de Valencia)

José Luis Benlloch (Director de Aplausos). 

26/11/2014

Soro II, Paco Abella, Carlos Puerta, El So-

ro,J.L.Benlloch, Andreu Meseguer, Vicente 

Barrera, Rafael de Foios

Hector Bueno (Alcalde de Foios), Rufo 

Muñoz, Miguel Lázaro. 30/11/2014

Charla de cirugía taurina a cargo de los 

doctores de la Plaza de Toros de Valencia. 

29/11/2014

Paco Abella, Hector Bueno, Dr. Fernando 

Carbonell, Vicente Sobrino, Salva Ferrer, 

Miguel Lázaro, El Soro, Dr. Cristobal Zara-

gozá, Dr. Ignacio Blanes

Dr. Daniel López Quiles, Encarna Miñana, 

Sonsoles Aragón. 29/11/2014
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A DUO
CR. VERGE DEL PATROCINI, N 1
96 149 15 58

ACADEMIA MARTIN
CR. PERIODISTA BADIA,  N 1
637 593 755

ACADEMIA PAIDOS
AVDA. HUGO BACHARACH,  N 16
96 072 39 96 - 678 700 954

ADM. LOTERIA FOIOS N.1
CR. RUIZ DE LIHORY, N 5
96 149 24 87

ADVOCADA CLARA ROS
AVDA. HUGO BACHARACH,  N 35
96 337 45 90

ADVOCADA PATRICIA MARCO
BLASCO IBAÑEZ,  N 1-A-1 VALEN.
96 005 95 49

ARQUITECTA MARTA FOLCH
CR. VERGE DEL PATROCINI, N 1
96 333 97 96 - 616 979 747

AUTO FOIOS S.L.
AVDA. HUGO BACHARACH, N 31-35
96 149 80 14 - 96 149 02 00

AUTOESCOLA CARRIÓ
AVDA. HUGO BACHARACH, N 31
96 149 43 00

BAR CA VICENT
AVDA. HUGO BACHARACH, N 24
96 149 60 90

CAIXA POPULAR
AVDA. HUGO BACHARACH, N 24
96 149 81 06

CAMINART
AVDA. HUGO BACHARACH, N 28
607 605 171

CARMEN MARTÍN ESTILISME
CR. BARONS D'ALCAHALI, N 4
96 149 65 98

CENTRE VETERINARI MEDITERRANI
AVDA. MEDITERRANI, N 2
96 193 75 34

CHARCUTERIA CELIA
CR. RIDAURA ALCAIDE, N 1
96 148 03 84

DIA DEL PARE

DIA DE LA MARE



CHARTER
CR. PINTOR SOROLLA, N 1
96 149 49 19 - 639 220 773

CLÍNICA CAPE
CR. SAN VICENT, N 10-2
96 003 30 57 - 615 301 128

CLÍNICA DENTAL FOIOS
CR. JOSE RIDAURA ALCAIDE 1-6
96 149 06 75

CLÍNICA DENTAL RUTH
CR. PARDINES, N 1-5
96 149 21 82 - 600 320 868

COMPOSTURES ANA
CR. PARDINES, N 32
96 321 29 19 - 607 350 649

CONSULTORIA JOSEP PEREZ
CR. LA PAU, N 5-1-1
656 197 913

CRISTALERIA PACO PRADAS
CR. CATEDRATIC JUAN FERRANDO, 13
96 149 25 53 - 680 638 892

DIN A-4
AVDA. HUGO BACHARACH, N 14
96 149 42 92

DOLCE PICCOLO
AVDA. HUGO BACHARACH, N 25
96 205 46 45 - 601 236 646

DROGUERIA A. AZNAR
CR. MAJOR, N 7
96 149 13 37 - 96 149 38 40

EL VESTIDOR DE VALERIA
CR. PARDINES, N 35
96 062 90 75 - 640 705 569

ECOTENDES HERBASANA
CR. PERIODISTA BADIA, N 3
96 193 52 56

EN JAUME ROBA I COMPLEMENTS
AVDA. HUGO BACHARACH, N 2
96 149 12 69

ESCOLA DANSA ELENA LERMA
CR. LLAURADOR VALENCIÀ, N 1
665 281 155

EUREKA CENTRE D'ESTUDIS
CR. ANTONI SORLI, N 1
696 068 201

FARMACIA AZNAR
CR. MAJOR, N 9
96 149 00 95

FARMACIA ESTACIÓN
PLAÇA ESTACIÓ, N 4
96 149 11 36

FERRETERIA BENDICHO
AVDA. HUGO BACHARACH, N 31
96 149 03 01

FORN CAFETERIA LA PLAÇA
PLAÇA DEL POBLE, N 12
96 149 99 70

GABINET D'ESTÈTICA ANGELES
CR. CORTS VALENCIANES, N 2-2
96 149 09 64 - 650 218 499

GAMMA DETALLS S.L.
PLAÇA REI EN JAUME I, N 7
96 193 53 50 - 648 183 108

INMOBILIARIA PALANCA
CR. DOCTOR MILLAN, N 33
96 149 01 35 - 649 258 584

JC ASESORIA DE EMPRESAS
CR. DOCTOR FLEMING, N 11 - 2
96 149 94 15

JOBERS Y ASOCIADOS S.L.
AVDA. NORD, N 8-B
96 352 41 82

JOYERIA RELOJERIA ONIX
CR. MAJOR, N 10
96 149 17 69 - 666 344 580

JUAN FERRER PELUQUEROS
CR. JOSÉ RIDAURA ALCAIDE, N 1
96 149 99 78

LALBEREDA
PLAÇA ESPANYA, S/N
96 004 36 24

METROCÒPIA
PLAÇA ESPANYA, N 16
96 149 27 87

MILAR CASARES
CR. SAN JOSEP, N 3
96 149 02 39

MUEBLES ROVIRA
AVDA. HUGO BACHARACH, N 29
96 149 05 52

ÒPTICA AVINGUDA 34
AVDA. HUGO BACHARACH, N 34
96 148 03 87

ORXATERIA AVINGUDA
AVDA. HUGO BACHARACH, N 22
617 925 064

PEIXATERIA EL VAIXELL
CR. DOCTOR MILLAN, N 25
695 577 977

PELUQUERIA TOÑI
CR. ANTONIO BUENO, N 16
96 149 29 95

PERRUQUERIA ANAIS
CR. ANTONIO SORLÍ, N 9
96 149 07 50

PERRUQUERIA LOLA SAURÍ
CR. PERIODISTA BADIA, N 3
96 149 59 42

QUIOSC VERGE DEL PATROCINI
CR. DOCTOR MILLAN, N 30
96 149 06 79

RAMÓN RUIZ DEVIS
CR. DOCTOR FLEMING, N 2 - 2
96 005 11 28 - 651 064 880

ROSES BLANQUES
AVDA. HUGO BACHARACH, N 28
96 149 08 40 - 607 370 712

SABATERIA COLÓN
PLAÇA ESTACIÓ, N 2
96 149 02 35

SALÓN DE TE REI EN JAUME
PLAÇA REI EN JAUME I, N 7
679 989 877 - 669 860 808

SEGUROS MAPFRE
CR. DOCTOR MILLAN, N 20
96 149 49 04

SOLO PARA MI
AVDA. HUGO BACHARACH, N 28
96 149 10 47 - 635 581 049

TARARA ROBA MENUDA
PLAÇA REI EN JAUME I, N 1
96 149 26 44

L'ASSOCIACIÓ ESTÀ
OBERTA A TOTS ELS
COMERÇOS I SERVICIS
DEL POBLE.

SI VOLS INFORMACIÓ O
ASSOCIAR-TE CRIDA AL
TELÈFON:
699 72 82 83

E
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@AFoios

#SantRoc15

#FestesFoios15

ajuntamentdefoios

#Patro15

#Puris15

#Xarangues15

#Quints15

#Crist15

#Prego15

#Majors15

#Disfresses15

#Comissions15

Cultura Ajuntament de Foios
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Disseny, maquetació i fotografi a.
Diseño, maquetación y fotografía:

www.swingestudio.com
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