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Un any més, agraïm la participació i 
el treball de les comissions de festes, 

de les associacions municipals, de 
les treballadores i treballadors de 

l’Ajuntament i del poble en general.

Entre totes i tots fem possible unes 
grans Festes!

Ajuntament 
de Foios
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Enguany, el 16 d’agost, festa de Sant 
Roc, complirà cent anys un dels nos-
tres veïns més entranyables i recog-
noscibles, l’ancià que ha deixat de ser 
un simple veí per a convertir-se en 
tot un personatge del poble. Un segle 
és poca cosa per a un poble, perquè 
municipis i ciutats mil·lenàries hi ha 
arreu. De fet, Foios no està lluny de 
ser-ho, si prenem com a referència el 
grapat d’alqueries que el Llibre del Re-
partiment constatava ja en el segle XIII 
davall d’aquest nom, però cent anys 
són, amb escreix, una vida enorme per 
al comú dels mortals.

Quan nasqué el tio Paco, el del forn –el 
forn vell, és clar- la Societat Musical 
Santa Cecília, hui quasi centenària, en-
cara no havia redactat els seus textos 
fundacionals. A la Jutera li mancaven 
8 anys per a instal·lar-se a Foios, con-
vertint-nos en un dels pols fabrils de 
la comarca i només uns mesos fan del 
València CF una institució més cen-
tenària que el tio Paco. Tanmateix, els 
seus llavis encara carnosos fulminen 
una cigarreta rere altra, deixant el seu 
rostre, que és tot bonhomia, emmarcat 
en una boira que s’emporta el temps 
a pas lent.
 
L’any 1919, els 2.300 habitants amb 
que comptava Foios, s’afanyaven com 
ara a ultimar els detalls de les seues 
–nostres- festes majors i s’encoma-
naven a les mateixes advocacions que 
arrelen en un passat pregon. És clar 
que la tradició no és immòbil, però es 
fixa obstinadament en les poques pau-
ses que un poble fa per trencar l’alè, 
al so dels somriures, de l’amistat i de 
la convicció col·lectiva.

Alcalde de 
Foios
Sergi Ruiz Alonso
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No pequem d’excessivament curiosos 
si ens interroguem sobre la transfor-
mació de les festes i de la vida quo-
tidiana en la llarga vida del nostre 
patriarca. El pas del temps s’ha em-
portat moltes coses, està en la seua 
naturalesa, però hi ha coses immu-
tables, quasi immarcescibles, i el tio 
Paco sembla una d’elles. En el meu 
record perdurarà per sempre el munt 
de llenya que un grapat d’infants del 
carrer ajudàvem a entrar al forn, gen-
til esforç que després Paco, o la seua 
dona, Maria, ens retribuïen amb una 
ensaïmada i una barreta de xocolata 
dura i redona, d’olor penetrant. És just 
retre-li homenatge amb motiu del seu 
aniversari, amb la confiança que al-
hora reconeixem a una bona part dels 
nostres majors.

Enguany, un jove d’una casa que con-
fronta amb la de Paco, al mateix Ca-
rrer del Forn Vell, ens farà de pregoner 
de les festes. Vicente Pasqual, és un 
exemple de superació, d’entrega sacri-
ficada a l’esport, en condicions menys 

favorables, aconseguint malgrat les 
limitacions èxits considerables. En 
l’any que les puríssimes han repartit 
la grossa, l’atzar i la perseverança, es 
donen la mà.

Bones festes!

+
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Un any més, arriben puntuals al mes 
d’agost les festes al poble de Foios. Per 
a mi és una enorme satisfacció i privi-
legi poder dirigir-me, des d’aquestes 
linies i per primera vegada, a totes les 
veïnes i veïns del municipi com a nou 
Regidor de Festes i, com no, aprofitar 
l’ocasió per a agrair el treball i esforç 
realitzat pel meu company Juanjo Ci-
vera en aquests últims quatre anys que 
ha estat al capdavant de la regidoria.

Aquest any les comissions festives 
de les Filles de Maria, Mare de Déu 
d’Agost, Sant Roc, Mare de Déu del 

Patrocini, Sant Antoni Abat (Quints 
19/20) i la Germandat del Santíssim 
Crist de la Sang són les encarregades 
d’organitzar i dur a terme tots els ac-
tes de la gran setmana que portem un 
any esperant totes les foieres i foiers. 
Comissions formades per dones i ho-
mes fent un gran esforç durant tot l’any 
amb l’objectiu de passar uns dies on 
gaudim i ens puguem divertir, per tot 
això el meu reconeixement i gratitud 
a tots ells per haver estat tan valents.

Desitge que l’objectiu comú siga, du-
rant aquestes festes, la tolerància i el 
respecte entre totes i tots. El nostre 
poble, sens dubte, any rere any fa mos-
tra d’això. Ara toca omplir els carrers 
de Foios d’alegria i diversió, gaudir 
amb la música i els espectacles i pas-
sar bons moments amb els nostres fa-
miliars i amics. Vos convide al fet que 
participeu de les nostres festes des de 
l’amistat, concòrdia, tolerància, solida-
ritat i saber estar que ens caracteritza.

Aprofite també l’ocasió per a demanar 
i agrair la comprensió dels veïns per 
les molèsties i sorolls ocasionats, ja 
que l’ambient d’aquesta setmana es 
veu alterat dels seus costums diaris.

Vos desitge, de tot cor, unes molt bo-
nes festes 2019.

Regidor de 
Festes
Juan Antonio Pacha Muñoz
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Benvolguts fills i filles d’este poble al 
qual la Divina Providència m’ha dut a 
servir-vos com a rector: Què tindrà 
l’ambient de festa que a tots tant ens 
agrada?

Després d’haver girat una volta sence-
ra al calendari entre vosaltres, ja puc 
dir que Foios és molt fester, un lloc pri-
vilegiat on ens agrada viure i celebrar 
les coses al carrer i a la plaça, i gaudir 
del més bonic que té este gran poble 
de l’Horta: els seus veïns, la seua ale-
gria i la germanor entre tots.

Abans de festes caldrà posar-se a die-
ta, i també després; i és que entre bous 
i clavaris, què enguany no ne falten, 
tenim assegurades unes quantes arro-
ves de pes repartides per a tots.

Al voltant de l’església giraran molts 
dels actes de les nostres boniques 
festes patronals. La baixà del Crist 
donarà inici als dies de més intensitat 
religiosa, i la seua presència al temple 
parroquial ens recorda que fem festa 
perquè Crist està enmig nostre i amb 
tots nosaltres. Aprofitem doncs, que 
les imatges parlen per sí soles i reco-
neguem, que un poble, una família, un 
cor... no pot fer festa si trau a Déu de 
la seua vida.

De tot cor vos desitge a tots unes bo-
nes Festes Patronals 2019. 

Vixca la Puríssima! Vixca la Mare de 
Déu d’Agost! Vixca Sant Roc! Vixca la 
Mare de Déu del Patrocini! I vixca el 
Santíssim Crist de la Sang!

Juan Antonio Lloret Bañuls, el vostre 
rector.

Senyor Rector 
de Foios
Juan Antonio Lloret Bañuls
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Programacio
Festes
Del 12 a 18 d’Agost 201910



Prego

Dilluns 12 d'Agost

20:30 · Pregó d’Inici de festes a 
càrrec del nostre veí VICENTE 
PASCUAL SÁNCHEZ, Medalla d’or, 
Campió d’Europa de Futbol Sala 
per a sords. Al finalitzar, magnífica 
traca correguda pel centre del poble 
a càrrec de la Pirotècnica Coeters 
Dragon.

22:00 · Dia de la Torrà a la Plaça 
Clara Campoamor i sopar a la plaça.

00:00 · Actuació de l’orquestra 
“Límite”, de la Tribu Project.

Organitza
Festeres de la Immaculada Concepció 
(Puríssimes).
Festeres de la Mare de Déu d’Agost.
Festers de Sant Roc.
Festers de la Mare de Déu del Patrocini.
Festers de Sant Antoni Abad (Quints).
Regidoria de Festes.

Concert

Dissabte 10 d'Agost 

XX CONCERT 
D’ESTIU 2019 
ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL 
CAM STA CECÍLIA 
DE FOIOS

23:00 hores
Lloc: Parc Rei En Jaume
Directora: Lara Diloy
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Prego

Deporte en 
la sangre

MEDALLA DE ORO. CAMPEÓN 
DE EUROPA DE FÚTBOL SALA 
PARA SORDOS.

Queridísimos vecinos y vecinas de Foios, llegan nuestras Fiestas Patronales 
2019. Es un honor para mí ser el pregonero de éstas y estoy muy agradecido al 
Ayuntamiento de Foios por contar conmigo.

Nací el día 31 de agosto de 1992 en 
Foios con una sordera profunda bi-
lateral. Mis padres, aconsejados por 
grandes profesionales, decidieron  
que llevara audífonos para facilitar mi 
aprendizaje. Los llevé hasta los 8 años. 
En esta etapa, mi capacidad auditiva 
era limitada, con un vocabulario de 
400 palabras. Empecé a vincularme 
al deporte.

Varios tíos y mi padre habían vivido 
el deporte desde dentro. Tenía refe-
rencias familiares y de ahí nació mi 
pasión por el deporte, no sólo a uno 
en concreto, estaba abierto a hacer to-
dos los deportes que me enseñaban en 
la escuela y fuera de la misma. Tuve 
mucha suerte de tener a un maestro 
de Educación Física como Artur en el 
colegio Rei En Jaume de Foios. 

Pero sobretodo, la persona que siem-
pre estaba a mi lado, cuidándome y 
ayudándome, fue mi hermana, un gran 
apoyo. Me explicaba todo aquello que 
no entendía y me repetía cuando al-
guien me hablaba y no conseguía en-
tenderle. Ella también tenía muchas 
habilidades en el deporte y nos apun-
tábamos juntos a todas las extraesco-
lares que podíamos relacionadas con 
el deporte. Balonmano, futbol sala, 
baloncesto, tenis, pádel, natación y 
béisbol fueron algunos de los deportes 
que practicamos.

A los 8 años, mi proceso de aprendizaje 
se quedó estancado y fue por ello que 
mis padres y mis médicos, decidieron 
que lo mejor era operarme para poder 
llevar un implante coclear que me po-
día permitir oír muchísimo mejor que 12
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antes pero, sin embargo, tenía que te-
ner muchísimo cuidado con mi cabeza, 
ya que recibir algún golpe, podría ser 
fatal para mí.

Consciente de ello, busqué un deporte 
que no fuera peligroso para mí, y me 
llamó la atención la Pelota Valencia-
na. Como pilotari llegué bastante lejos. 
Alcancé varias finales de la modalidad 
de Galotxa de campeonatos como In-
terpobles y El Corte Inglés, ganando el 
campeonato de Interpobles en el año 
2010. En mi última etapa como pilota-
ri practiqué la modalidad de Escala i 
Corda, consiguiendo ser campeón de 
un trofeo de Villarreal a los 18 años. 
Una lesión en mi hombro, me privó de 
la práctica de este deporte en un mo-
mento álgido de mi carrera.

Desde siempre lo que más me había 
llamado la atención era el fútbol. Mi 
primo Javi Sanchis fue el principal cul-
pable de  mi pasión por este deporte. 
Busqué la manera de practicarlo adap-
tado a mi diversidad funcional y encon-
tré equipos de personas sordas. Esto 
abrió un mundo ante mis ojos. Empe-
cé a jugar con equipos sordos como el 
Valencia, Asorcas (Castellón) y Huelva, 
tanto en futbol 11 como en futbol sala.

En el año 2012 fui convocado por pri-
mera vez por la Selección Española 
de personas sordas para preseleccio-
nar a los jugadores que defenderían a 
nuestro país en el mundial de futbol de 
Turquía. A partir de este momento, he 
defendido nuestros colores en todos 
los campeonatos de futbol y futbol sala 
en los que ha participado España. 13
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Mi mayor éxito hasta el momento 
lo alcancé el pasado diciembre del 
2018, con la Selección Española, en 
el Campeonato Europeo de Futbol 
Sala que se disputó en Diciembre, en 
Tampere, Finlandia. Tras varios años 
jugando por y para la selección, nos 
esperaba una semana y media, en 
un país lejano, sin nuestras perso-
nas más allegadas, en unas fechas 
muy especiales, a unas temperatu-
ras muy inferiores a lo que estamos 
acostumbrados en nuestro país. Pero 
el equipo iba a por todas y ser cam-
peones era la única opción.

Para llegar a la final, tuvimos que 
jugar partidos contra Noruega, Ho-
landa, Bielorrusia, Suecia, Israel y 
Rusia. La mayoría de los rivales, no 

eran nada fáciles de superar, mu-
chos de ellos eran claros favoritos 
para conseguir el campeonato. Pero 
gracias al trabajo de todos los juga-
dores y el cuerpo técnico y el apo-
yo de nuestras familias y amigos, 
conseguimos tener la confianza y 
tranquilidad para poder ganar cada 
partido hasta conseguir nuestra me-
recidísima medalla de oro, nuestra 
copa de Europa. Un logro que no fue 
fácil de conseguir, pero con nuestras 
ganas y nuestro talento conseguimos 
la victoria contra Rusia, siendo histó-
rico el triunfo del campeonato para 
el mundo de las personas sordas de 
España.

14

/ 
Fe

st
es

 d
e 

Fo
io

s 
20

19



Me siento muy afortunado y orgullo-
so de mi trayectoria deportiva y, me-
diante mi carrera profesional, espero 
hacer llegar a todos los niños y niñas 
la pasión que yo siento por el depor-
te y por la enseñanza, siempre abo-
gando por la inclusión de todas las 
personas con diversidad funcional en 
el mundo del deporte y en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana.

Me despido compartiendo con todos 
vosotros mi lema que espero que 
llevéis por bandera a partir de hoy: 
INCLUSIÓN + ILUSIÓN = ÉXITO.

Qué paséis unas bonitas fiestas! Un 
abrazo para todas y todos los veci-
nos!
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Dimarts 13

20:30 · Trasllat de la imatge de 
la Immaculada Concepció des de 
l’Església fins a la Plaça de la Creu.

21:30 · Sopar a la plaça.

23:00 · Concentració dels grups 
disfressats a la Plaça Rei En Jaume 
i cercavila acompanyada de música 
fins a la Plaça del Poble.

23:30 · Entrega de premis de 
disfresses: al millor grup (1er, 2n 
i 3er premi), a la millor disfressa 
individual de categoria adulta i a la 
millor disfressa de categoria infantil 
(1er i 2n premi).

00:00 · Actuació de l’orquestra 
“Zeppelin Band”, de la Tribu Project.

Dia de les 
Comissions

Organitzen

Festeres de la Immaculada 
Concepció (Puríssimes).
Festeres de la Mare de Déu d’Agost.
Festers de Sant Roc.
Festers de la Mare de Déu del 
Patrocini.
Festers de Sant Antoni Abat (Quints).
Regidoria de Festes.16



13 agost      23:00 h
des del parc Rei En Jaume



Festeres
Ana Albert Ros
Pilar Ballester Cabo
Àngela Bueno Castillo
Verónica Fernández Montalt
Mª Patrocini Folch Montalt
Paula Gómez Muñoz

Natàlia Lopez Ros
Ana Maria Ilerbaig Vázquez
Laura Martin Montalt
Samara Navarro Ochoa
Gemma Orts Rodrigo
Alba Recio Àlvaro
Ana Sanjuan Mancebo

Organitza
Festeres de la Puríssima

Festera Major
Blanca Tamarit Granell
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Divendres 9 d’Agost

Benvinguts a la “Purifiesta”!
El pròxim divendres 9 d’Agost cel·le-
brarem la “previa” de les Festes de 
Foios 2019.

Vos convidem a tots i totes a disfrutar 
junt a nosaltres d’aquesta nit.

21:00 · Obrirem la barra lliure de 
cervesa a la aplaça del poble.

22.00 · Una vegada feta la truita ge-
gant, es repartirà l’entrepà al carrer 
Jerónim Montalt. 

00:00 · Començarà la ‘Batalla de Xa-
rangues’ a càrrec de La bomba Show 
premiada en: 
• 1º premi en el I concurs de Xarangues 

de Valderrobres 2018
• 1º  premi en el V Concurs Nacional 

de Xarangues de Sotrondio + Premi 
al millor solista + Premi a la millor 
percussió. 

• 1º premi en el VI Concurs de Xaran-
gues de Macastre 2018.

• 1º premi en el I Concurs de Xarangues 
de Utrillas 2018.

• 1º premi en el VIII Concurs Nacional 
de Xarangues d’Escolta 2019.

• 2º premi en representació de la Co-
munitat Valenciana en el VII Festival 
Nacional de Xarangues i Fanfarrias de 
Poza de la Sal.

I de la Xaranga A Banda de la Banda, 
premiada en:
• 1º premi I concurs de xarangues d’Al-

zira 2017
• 3º premi V concurs nacional de xaran-

gues de Sotrondio, Asturias 2018
• 1º premi I concurs nacional de xaran-

gues ‘Les penyes en festes’ La Vall 
d’Uixó 2018.

• 1º premi I concurs de xarangues de 
Benaguasil 2018

• 2º premi VIII edició del ‘Concurso Na-
cional de xarangues de Escucha 2019.

Junt amb ells, desfilarem i farem un 
trajecte pel poble, totalment diferent 
al que estem acostumats. 

Els dies 26, 29 i 30 de Juliol esta-
rem al Saló d’Actes per apuntar-se 
amb un preu d’1,50€ (barra lliure i 
entrepà). La gent que ha comprat 
loteria durant l’any tindrà tickets per 
apuntar-se gratuïtament. 

Gràcies per la vostra col·laboració, 
vos esperem a tots!!! 19
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Dimarts 13 d’Agost

20:30 · Trasllat de la imatge de la 
Immaculada Concepció des de l’Es-
glésia fins a la Plaça de la Creu.

Dimecres 14 d’Agost

10:30 · Arreplegada de les festeres 
per la C.A.M. Santa Cecília de Foios 
fins a l’Església.

12:30 · Solemne Misa en honor a la 
Immaculada Concepció a càrrec del 
nostre rector En Juan Antonio Lloret 
Bañuls

14:00 · Les puris oferirem una picae-
ta a tot el poble. 

14:30 · Mascletà a càrrec de Jose 
Luis Matoses, al parking del Sector 
Sud

17:30 · Una volta descansades, ens 
arreplegarà la C.A.M. Santa Cecília 
de Foios

19:30 · Solemne Processó en honor 
a la Immaculada Concepció per l’iti-
nerari de costum, acompanyades pel 
tabal i la dolçaina i per la banda de 
música C.A.M. Santa Cecilia de Foios.

22:00 · Començarem a repartir el 
sopar popular a càrrec de Cachola.

00:00 · (Més o menys). Espectacular 
actuació del grup de la Wonder.
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TʼANIMES A APRENDRE A BALLAR
BALLS VALENCIANS TRADICIONALS?

TELEFONA AL 96 149 11 10
I DEIXA LES TEUES DADES

TʼANIMES A APRENDRE A BALLAR
BALLS VALENCIANS TRADICIONALS?

TELEFONA AL 96 149 11 10
I DEIXA LES TEUES DADES



Festeres 
Rosa Marco Aparisi
Maria Julia Rodríguez Ros
Paula Ruiz Martí
Cristina Casares Ramos
Clara Feito Rausell

Ariane Lázaro Carceller
Amparo Ots Carrasco
Adelaida Pérez Ruiz
Celia Tamarit Cabo 
Amparo Tormos Martí 
Maria Ángeles Tamarit Romero

Mare de 
Deu d Agost 
Organitza
Festeres de la Mare de Déu d’Agost

22



Dimecres 14 d'Agost

21:00 · Trasllat de la imatge de la 
Mare de Déu de l'Assumpció des de 
l'església fins al Carrer l'Església 
número 6 acompanayts  dels fallers 
del nostre poble, tabal i dolçaina i  la 
banda de música.

Dijous 15 d'Agost

11:30 · Trasllat de la imatge de la 
Mare de Déu de l'Assumpció des-
de casa “ Paco El Molinero” fins 
l'església. 

12:00 · Misa major a la Mare de Déu 
de l´Assumpció celebrada pel nostre 
Rector En Juan Antonio Lloret  i can-
tada per la Coral CAM Santa Cecília. 
Al finalitzar la Misa es dispararà una 

Minimascletà en la Plaça del Poble, a 
càrrec de  José Luis  Matoses.

18:30 · Arreplegà de les festeres pels 
carrers del poble.

20:00 · Solemne processó de la Mare 
de Déu de l'Assumpció que recorrerà 
l´itinerari de costum acompanyats 
per tabal i dolçaina,i la CAM Santa 
Cecília de Foios. En acabar es dis-
parà un fi de festa. 

22:00 · En acabar el Trasllat de Sant 
Roc, es repartirà el Sopar popular 
patrocinat per les festeres de la Mare 
de Déu de l'Assumpció. El sopar es 
repartirà al carrer Alcalde Jeronim 
Montalt Ruiz.

00:30 · Disfrutarem de la nit amb 
l'Orquesta La Máxima.
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Organitza
Festers de Sant Roc

Clavari major
Enrique Gil Montalt

Sant Roc

Clavaris 
José Balaguer Martí
Adrián Bendicho Ramón 
Antonio Caballo Pradas
José Antonio Casares Fabra
Julián Fontestad López

Diego Mercader Saurí
Carlos Piera Moreno
Edgar Roca Vicente
Juan José Vila San Demetrio
José María García Cervera24



Dijous 15 d'Agost

11:00-14:00 · Es repartirá l’arreglo 
de les paelles al baixos de l’ajunta-
ment.

21:00 · trasllat de la imatge de Sant 
Roc des de l’esglesia fins a la casa 
del clavari major en el carrer Sant 
Josep, acompanyats per la banda de 
Música de la CAM Santa Cecilia de 
Foios i els xics i xiques de l’escola de 
tabal i dolçaina.

Divendres 16 d'Agost

11:00 · Parc unflable a L’albereda, 
per al menuts del poble. 

11:30 · Trasllat de la imatge de Sant 

Roc des de la casa del clavari major 
fins a l’esglesia

12:00 · Solemne missa a càrrec del 
nostre Rector José Antonio Lloret, en 
honor al nostre patró Sant Roc.

14:00 · Espectacular mascletà al pàr-
quing del Sector Sud disparada per 
la pirotècnia Dragon (Matoses).

20:00 · Solemne processó en honor a 
Sant Roc, amb l’acompanyament de 
la banda de Música de la CAM Santa 
Cecilia de Foios. 

22:00 · Començarà la gran nit de 
les paelles al sector sud i plaça del 
poble.

00:30 · Actuació de l’Orquestra Seven 
Crashers. 25
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Clavaris:
Vicent Caballer Soriano 
Vicente Cabanes Comeche 
Òscar Chulvi Coronado 
Víctor Martí Fontestad 
Antonio Menchero Ferrer 
Ferran Mercader Bruixola 

Víctor Mercader Silvestre 
Francisco Javier Pareja Àlvarez 
Jorge Patón Lliso 
Josep Ramon Roig Margaix 
Vicent Roig Tierno 
José Antonio Sànchez López

Organitza
Festers de la Mare de Déu 
del Patrocini

Mare de Deu 
del Patrocini

26



Divendres 16 d'Agost 

22:00 · Trasllat de la Verge del Patro-
cini des de l´Esglèsia fins al carrer 
Secretari Higón número 27. Trasllat 
amenitzat per la banda de música 
Centre Artístic i Musical Santa Cecilia 
de Foios. En acabar hi hauran focs 
d´artifici i “cant d’albaes” en honor a 
la nostra patrona.

Dissabte 17 d'Agost 

11:00-14:00 · Jocs infantils a l’Albe-
reda. Hi hauran castells unflables 
aquàtics, tobogans i Festa de la Bro-
mera. Recomanem que els xiquets 
vinguen amb banyador, xancles i 
tovalla. 
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11:30 · Trasllat de la imatge de la 
Mare de Déu del Patrocini des del 
carrer Secretari Higón número 27 
fins l´Esglèsia, acompanyats per la 
nostra banda de música.

12:00 · Solemne Missa Major en 
honor a la Verge del Patrocini oficia-
da pel nostre rector en Juan Anto-
nio Lloret i Bañuls. La missa serà 
cantada pel Cor del Centre Junior 
Parroquial. 

14:00 · Atronadora i sensacional 
mascletà a càrrec del mestre piro-
tècnic “Matoses” de la Pirotècnia 
Dragón. La disparà començarà a 
la Plaça del poble i amb una traca 
correguda acabarà al parking del 
Sector Sud on tindrà lloc la mascletà. 

19:30 · Solemne processó en honor a 
la Mare de Déu del Patrocini. Proces-
só que obrirà com de costum el tabal 
i la dolçaina i que tancarà la banda 
de música C.A.M. Santa Cecilia al 
complet. En acabar la processó hi 
hauran focs d´artifici i com mana la 
tradició la banda de música tocarà 
el “Glòria de Foios” a l´interior de 
l´Esglèsia. 

22:30 · Sopar popular a la Plaça 
del poble cuinat pel Restaurant el 
Musical de Foios, en esta ocasió vos 
oferirem un plat novedós a les festes 
de Foios... calamar en ceba. Repar-
tirem pa i dolços juntament amb el 
sopar. 

El repartiment del sopar serà a 
partir de les 21:30h al Carrer Verge 
del Patrocini número 13. 

22:45 · Actuació estelar d´una de les 
millors bandes de swing jazz d´Euro-
pa, els valencians “Le Dancing Pepa 
Swing Band” que amenitzaran el 
sopar per a tots aquells que vullguen 
compartir amb nosaltres la vetllada 
a la plaça. 

01:00 · Espectacular actuació d´un 
dels clàssics del món de l´orques-
tra valenciana... la Tribu. Amb ells 
disfrutarem de bona música i d’una 
bona festa fins ben avançada la 
matinada.

Els clavaris de la Mare de Déu del 
Patrocini volem aprofitar estes línies 
per tal d´agraïr a tot el poble de 
Foios la seua col.laboració al llarg 
de tot l´any amb les loteries, rifes i 
events que hem organitzat, no hi ha 
cap dubte que sense tots vosaltres 
esta festa ni cap altra serien pos-
sibles. Gràcies a tots els que any 
rere any ajudeu a què Foios es puga 
sentir orgullós de les seues festes 
patronals.

Per últim, volem fer menció especial 
per a totes aquelles persones que 
han fet l´enorme esforç d´haver-nos 
comprat la loteria mensual al llarg 
d´estos dotze mesos, mil gràcies per 
la vostra inestimable ajuda.

+
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Organitza
Germandat del Santíssim Crist de la Sang
Regidoria de Festes

Crist 
de la Sang

30



Dissabte 10 d’Agost  

A les 24 h tindrà lloc la Baixà del 
Santíssim Crist de la Sang des de la 
seua ermita fins a l’Església de l’As-
sumpció de la Mare de Déu, acom-
panyats per la banda de música i focs 
d’artifici.

Diumenge 18 d'Agost

12:00 - 14:00 i 16:30 - 19.30 
Parc unfable aquàtic a la Plaça del 
Mediterrani amb: tobogan aquà-
tic, desliçador aquàtic, piscina de 
barques, piscina multijocs, circuit de 
motos quads a bateria, bou mecà-
nic, barra wipeout, castell tobogan 
infantil, dun tank, festa de l’escuma, 
musica ambient i actuació infantil.

Dissabte 17 d’Agost

En acabar la processó de la Mare de 
Déu del Patrocini, es realitzarà el 
trasllat de la imatge del Santíssim 
Crist de la Sang des de l’església 
a casa dels confrares majors, D. 
FEDERICO FÉLIX REAL i D.ª Mª JOSÉ 
LAVECH MUÑOZ, al carrer Manuel 
Martínez, núm. 18. El trasllat serà 
acompanyat per l’escola de Tabal i 
Dolçaina de Foios i la banda de mú-
sica del CAM Santa Cecília.  Itinerari 
del trasllat: plaça del Poble, carrers 
Dr. Millán i Manuel Martínez

Diumenge 18 d’Agost  

11.30 · Es durà a terme el trasllat 
de la imatge del Crist des de la casa 
dels confrares majors fins a l’esglé-
sia, acompanyats per la banda de 
música. 

12.00 · Es celebrarà la Solemne 
missa en honor al Santíssim Crist de 
la Sang oficiada pel nostre rector D. 
Juan Antonio Lloret Bañuls i cantada 
per la Coral del CAM Santa Cecília. 
Durant l’acte s’imposarà el crucifix 
als nous confrares.  

14.00 · Al sector sud, es dispararà 
una extraordinària mascletà a càrrec 
de la pirotècnia Matoses Dragón.  

20.00 · Començarà la processó del 
Santíssim Crist de la Sang pel reco-
rregut de costum, acompanyat pel 
tradicional tabal i dolçaina i la banda 
de música de Foios. En acabar l’acte 
es dispararà un fi de festa.    

Donem les gràcies a tots els confra-
res i, en especial, a totes les comis-
sions per la seua desinteressada 
col·laboració, i invitem a tot el poble 
a participar en les festes.
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Festers:
David Ferrerons Huerta
Salva Fontestad Lopez
Josep Megía Forner
Juanjo Muñoz Díaz

Álvaro Puchol Lluesma
Francesc Rico Saiz
Vicent Saurí Doñate
Diego Serrano Mañes
Sergio Zazo Caballero

Organitza
Festers de Sant Antoni Abat 
(Quints’19-20)

Quints 
Sant Antoni Abat

Fester Major:
Pedro Arias García

32



Diumenge 18 d’agost

11:30 · Per acabar la destacada 
setmana de festes, esperem enca-
ra tindre energia per a alçar-nos i 
acudir al carrer Manuel Martínez. Allí 
ens esperarà un dia més el nostre 
amic Pellero que segur que amb 
il·lusió ens ajudarà a dur una imatge 
més. Acompanyarem el Crist de la 
Sang cap a la nostra parròquia, on el 
nostre rector En Juan Antonio Lloret 
oficiarà la solemne missa.

21:32 · Després de la processó, vos 
esperem al carrer Alcalde Jeroni 
Montalt on repartirem els entrepans 
de llomello en tomata. Aquests es-
taran fets pel nostre amic TISSARRA 
vingut des de la Venda del Sombrerer 
a Foios, on ha aprés les grans tècni-
ques culinàries. 

Recordem que repartirem els en-
trepans a les persones que hagen 
vingut a l’apuntà del sopar i tinguen 
el ticket validat.

22:34 · Començarà el sopar popular 
a la plaça del poble on oficialment 
arranca la nostra gran nit d’estiu.

00:05 · A aquestes hores de la nit, 
podem dir que començarà per fi la 
gran “Avalancha Orquesta Show”. 
Després de fer prou kilòmetres, vin-
dran a delectar-nos amb els millors 
temes de l’actualitat. Segur que aca-
barem les festes de la millor manera 
possible per al poble.

En Gener ens tornem a veure amb 
molta més guerra.
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Croniques i 
associacions
del poble de Foios36



ARTICLE

Els estels de la nit del 21 de desembre 
vigilaven desperts totes les teulades 
del poble de Foios. Tan sols ells sabien 
que a l'alba i de bon matí... hi hauria 
remombori... Un remombori preciós i 
que mai havia existit al poble...  Un re-
mombori que al so de la cançoneta de 
la Grossa de Nadal... “cinco milloooo-
nes de eurooossss” faria que Foios 
despertés a les nou i dos minuts del 
dia 22 de desembre de 2018 amb un 
crit a la boca: “Ens ha tocat la lote-
riaaaaaa!”

Ha tocat a Fooooiooooss!!!!

La cara per llavar, la vestimenta del 
revés, crits, abraçades, tremolors, be-
sos i incredulitat davant d'un mateix 
pensament:” Ens ha tocat el 5è premi 
de la Grossa de Nadal.
 
El que li faltava als foiers… per a bufar 
més!!!!

Semblava tot preparat com quan s'alça 
el teló d'una obra de teatre. 
El poble estava agranat, el mercat 
ja feia la seva venda de fruita, roba, 
menjars i complements. Els llauradors 
disposaven a esmorzar entre el trian-
gle dels bars de l'avinguda, la plaça i 
l´Albereda… Cacaus i tramussos, ca-
fès i cervesses es van anar convertint a 
poc a poc, minut a minut, en ampolles 
de cava, coques cristines, i tota classe 
de menjar popular que es pot tastar a 
Foios. Però això sí multiplicat per mil!

Conforme passaven els minuts…tra-
ques, volteig de campanes, música i 
xarangues als carrers…
El poble s'havia convertit en tota una 
festa improvisada així com ens agrada 
fer als de Foios “pensat i fet”
Jo telefone al traquer. Jo al del vi!!!!
La celebración estava assegurada.

+

La loteria de 
ser de Foios
Sofia Ros, periodista
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Els veïns que estaven pel mercat 
compraven amb alegria s'abraçaven 
i es deixaven caure al carrer Ruiz de 
Lihory on està l'administració de la 
loteria número 1 de Foios.

La loteria de les festeres de la Purísi-
ma havia eixit!

Poc a poc mig endormiscades anaven 
apareguent perls carrers rodejades de 
botelles de cava i abraçades, per tot 
arreu abraçades!!
Era una alegria de compartir de riure, 
de besar. 
Vora 750 euros per papeleta!!! 
Un premi mooolt repartit!!

Tot el dia es va” tirar “de xarangues, de 
visites als bars i als punts neuràlgics 
de la població!!

I més traca!!!

Semblava com si tot el poble s’haguera 
posat d'acord! Tot era alegria i sensi-
bilitat!! 
Però un xicotet tant per cent de la po-
blació no va comprar eixa participa-
ció…

- Pepet deia: es que jo no estava a casa 
eixe dia, xee!!

- Mercediues: jo no coneixia a cap xi-
queta de les festeres…

- La tia Rosita va dir.. a mí és que no 
m’agrada jugar a la loteria, però pen-
seu una cosa… 

Quina loteria hi ha millor que ser de 
FOIOS?¿?

+
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La implicació de les dones significa es-
tar sempre obertes a l’estudi i cultiu 
d’una mateixa. Una dona preparada 
amb criteri i opinió mai tornarà a ser 
dominada.

Des de sempre, les dones hem tingut 
el paper principal en tot allò que el 
domini patriarcal ens tenia assignat. 
La criança i l’educació dels fills, l’ad-
ministració, governació de la llar, etc. 
Encara així sempre ens han considerat 
en un segon lloc.

Però eixe paper, lluny d’haver-nos 
arraconat, ens ha fet més fortes, i 
ha fet que sempre estiguem prepa-
rant-nos i actualitzant-nos en tot.

Estimades dones i amigues: no hi ha lí-
mit d’edat per a estudiar, preparar-se i 
aconseguir tot allò que ens proposem. 
Una dona preparada és una dona més 
lliure.

Cada una que trie allò que més li agra-
da o més creu que la plena. Dóna’t tota 
classe de facilitats per aconseguir-ho.

En la nostra associació t’oferim ami-
gues, amistat i mitjans per aconse-
guir-ho.

Implica’t amb tu mateixa i amb la so-
cietat, a fi de canviar tot allò que estiga 
a la teua mà i siga bo per a tu i per a 
totes les dones.

Ara, tingues l’edat que tingues, estu-
dia, prepara’t en allò que t’agrada i et 
fa feliç. 

Perquè tu Dona, ja eres sàvia!!. 

Molt bones festes 2019
La Directiva

Associacio 
Dones de Foios
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El Centre Junior M.D. de la parròquia 
de Foios és un moviment d’infància i 
adolescència que acompanya els xi-
quets amb el testimoni de la seua fe 
viscuda i compromesa, a més és un 
moviment educatiu de la fe i integral 
en la persona i és evangelitzador de 
l’Església. 

Pretén a través de les seues activitats, 
jocs, reunions, festivals, excursions i 
tallers donar una educació cristiana 
integral, en la que, a més de donar a 
conèixer al xiquet uns continguts i un 
estil de vida cristià, sàpia com poder 
orientar de forma divertida i didàctica 
el seu temps lliure.

A més, a l’estiu, ens anem de campa-
ment, el qual es una experiència molt 
fortificant i única gràcies a la gran 
quantitat de coses viscudes i la unió 
i companyerisme entre tots es acam-
pats. El campament del junior es dife-
rencia de altres tipus de campaments, 
per l’aspecte cristià, i la germanor que 
se respira tant entre els xiquets, moni-
tors, cuiners i rector.

El Centre Junior MD de Foios, va nàixer 
en 1991 gràcies a l’entusiasme i la fe 
d’uns jóvens emprenedors. Hui en dia 
comptem amb més de 100 xiquets que 
tots els dissabtes es reuneixen per a 
donar tema amb les millors dinàmi-
ques i celebrar junts l’Eucaristia.

Els desitgem a tots bones festes pa-
tronals!

Juniors

Centre Junior MD de Foios
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Cercle d'Art Foios

Des de l’Associació Cercle d’Art de 
Foios, composta pels seus socis i les 
seues famílies, els alumnes i les alum-
nes, el professorat i la directiva. Tots 
compartim les festes com un motiu 
per a la convivència, desitjant alegria 
i cordialitat per a tots.
 
El Cercle d’Art Foios porta convivint 
amb l’entramat cultural de la nostra 
localitat i farà 28 anys a l’octubre. Al 
llarg d’aquest temps, l’esforçde la nos-
tra Associació ha sigut sempre portar 
les Arts Plàstiques a tota la ciutadania 
de Foios. 

I per a aconseguir-ho,  anualment te-
nim una programació d’Exposicions 
dels treballs del nostre alumnat.

Tenim també una col.laboració del Cer-
cle amb els alumnes de l’IES Escultor 
Badia ja consolidada per al disseny del 
Cartell Anunciador del Concurs Esco-
lar de Dibuix i Pintura a l’aire lliure, 
on el Cercle patrocina el Primer Pre-
mi. Cada any participen l’alumnat de 
Plàstica, amb treballs plens d’enginy 
i tècnica, tots els quals van ser exibits 

Raco del 
Cercle

al llarg d’una setmana a  la nostra 
sala d’exposicions i en la mateixa es 
va lliurar el premi únic i els diplomes 
als finalistes. Agraïm a les professores 
de plàstica i a la direcció del Centre la 
seua col·laboració. 

Una altra exposició extraordinària és el 
Concurs Nacional de Pintura Ràpida a 
l’aire lliure, en la qual el percentatge de 
participació d’enguany 2019 ha duplicat 
el de l’any anterior. És un dia on la pin-
tura en majúscula inunda els nostres 
carrers de llum i color i a més, és un 
regal cultural exclusiu per al poble de 
Foios. 

Tenim una exposició per als pintors del 
poble i la nomenem ‘Pintors de Foios’ 
que es fa  sempre en la setmana del 
9 d’octubre. Esperem que hi haja una 
bona resposta per a aquesta data. 

Per als socis del Cercle tenim l’última 
Exposició de l’any i esperem una máxi-
ma participació. 

Enguany l’Exposició de ‘pintura seca’, 
patrocinada per l’Ajuntament de Foios 
en col.laboració amb el Cercle d’Art, 
està ajornada. Gràcies, només ens 
queda desitjar a tots i a totes, Bones 
Festes!
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Benvolguts i benvolgudes veÏns i veï-
nes de Foios:

La nostra Societat Musical està d’en-
horabona després d’un any ple de tre-
ball i d’èxits, entre els que destaquen 
el 1r premi amb menció d’honor ob-
tingut per la nostra banda en la secció 
especial del Certàmen de la Diputació 
de València. Un èxit col.lectiu, fruit del 
treball i la constància, del que ens po-
dem sentir molt orgullosos.

Per començar les festes els oferirem el 
nostre tradicional Concert d’Estiu, en-
guany en la seua XX edició. Ja són vint 
anys oferint un concert de gran quali-
tat, que en els seus diferents formats 
(grups de cambra, solistes, orquestra 
simfònica, cantants…) plenen les nits 
d’estiu de cultura musical en majúscu-
les. Un altre esforç d’organització que 
des de la Societat fem per felicitar de 
la millor forma que sabem les festes 
patronals: amb l’esperit de concòrdia 
i harmonia que la música ens aporta.

En esta vintena edició del Concert 
d’Estiu oferirem una gran concert 
simfònic que segur que els agradarà. 
En esta ocasió la batuta la portarà una 
jove promesa de la direcció, Lara Diloy. 

Este és el programa que interpreta-
rem el dissabte 10 d’agost al Parc Rei 
En Jaume a les 23h i que ens valdrà 
per desitjar a tot el poble unes bones 
festes 2019.

CAM

XX CONCERT D’ESTIU 
2019 ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL CAM 
STA CECÍLIA DE FOIOS

I PART
Edward Grieg (1843-1907)
Peer Gynt. Suites 1 i 2 (selecció)
El Matí
La mort d’Aase
La dansa d’Anitra
El rapte de la núvia
Dansa aràbiga
A la gruta del Rei de la muntanya

II PART
Antonín Dvořák (1841-1904)
Simfonia núm.8 en sol major, op.88
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro ma non troppo
 
Directora: Lara Diloy
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Estimats amics, veïns, festers, socis de 
la nostra associació i públic en gene-
ral, torne a escriure unes paraules des 
de fa ja uns quants anys en el llibret 
de Festes del nostre poble, i des del 
mes fons del meu cor, vuic donar els 
gràcies per aquesta nova oportunitat 
de dirigir-me a tots vosaltres.

Com segurament sabreu, la nostra as-
sociació en la qual som més de 800 so-
cis (cençats al 31/12/2018) està vivint 
una situacio un poc estranya, perquè 
des del mes de febrer, on ferem l’As-
semblea Extraordinària Anual, estem 
tant jo com tota la meua Junta Directi-
va treballant en funcions, la qual cosa 
vol dir que des d’eixe mes de febrer on 
és va comunicar a tots els asistents 
que quedava obert el plaç per presen-
tar noves candidatures per a presidir 
la nostra associació i fins al dia de hui 
no s’ha presentat cap de candidat, açó 
ens aboca a un fet extraordinari com 
és el que tota la Junta Directiva es-
tem en funcions; en fi, esperem que 
açó no és prolongue en l’infinit i que 
mes prompte que tard vinga una altra 

Junta Gestora per a dur a bon port les 
necesitats dels nostres socis.

Una vegada dit l’anterior sols, des de 
la nostra possició, volem que aquestes 
festes estiguen plagades de bon rotllo, 
bona harmonia, molta festa (que de se-
gur han preparat els nostes festers i 
festeres), molta paciència a qui li puga 
molestar i sobre tot agrair als festers i 
festeres que amb el seu esforç, sacri-
fici i, com no, la seua aportació econò-
mica han dut a bon terme estes festes.

Res més, molt bones festes a tots de 
la nostra part.

La Junta Directiva

Associacio de 
Jubilats i  
Pensionistes

UDP FOIOS
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L’Ampa del Ceip Rei a Jaume de Foios 
és la manera en que les mares, pa-
res i tutors dels alumnes del col·legi 
s’agrupen en forma d’associació per a 
participar de manera col·lectiva en la 
vida escolar dels xiquets i de fer tot el 
posible per millorar cada dia les qua-
litats per als xiquets.
 
Des de l’Associació volem fer arribar 
el nostre desig per a unes Festes Pa-
tronals 2019 plenes de moments ino-
blidables i feliços en què sempre hi 
ha cabuda per als xiquets perquè les 
Festes Majors del nostre poble són un 
punt de trobada de valors i gaudi per 
als nostres fills i filles. 

Valors com la igualtat que en estos 
dies ha pres la importància que es me-
reix i que els xiquets són els primers 
a demostrar-nos quan participen en 
les activitats i actes de les festes des 
del respecte als seus costums i a les 
dels altres.

En estes Festes 2019 desitgem que 
tots disfruten de l’alegria de les per-
sones amigues, veïns, companys, tots 

junts en la unitat d’un poble. I mentres 
els majors disfrutem de la tradició i 
la convivència serem l’espill en què 
els xiquets es miren i aprenguen la 
tolerància i felicitat compartida.

Disfrutarem de les processons, cer-
caviles, balls, revetles, fires i jocs 
infantil, etc… Compartirem cultura, 
tradició, coneiximent… y des del goig 
de trobar-nos amb les nostres famí-
lies i amics poder un any més viure 
moments inoblidables. Que tant im-
portant es en el poble de foios…
 
Agraïm a les entitats locals, el fomen-
tar la participació de les famílies i els 
xiquets durant estes Festes, i des d’ací 
saludem a les altres associacions de 
Foios.

Bones Festes 2019

Rei En Jaume

AMPA CEIP 
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Junta Local 
Fallera de Foios 

Benvolgut poble de Foios:

Per primera vegada vos saludem des 
d’este llibret de Festes com a Junta 
Local Fallera, aprofitant l’ocasió que 
se’ns atorga des de la Regidoria de 
Festes.

Ha estat molt el treball i les il.lusions 
bolcades per part de les tres comis-
sions falleres de Foios (Falla Màrtirs 
i Adjacents, Falla La Comunitat, Falla 
Avinguda-Plaça Rei En Jaume), per a 
posar en marxa este projecte com-
plet que ha  nascut amb l’esperit de 
treballar amb i per a les falles locals, 
organitzant i posant en valor les seu-
es accions i activitats, mostrant-les al 
Poble com un “tot” comú.

La Junta Local Fallera ha de servir com 
a motor impulsiu de les festes falle-
res locals, per la qual cosa, dels tret-
ze membres que la formen dotze són 
falleres i fallers compromeses i com-
promesos amb les seues comissions 
i de la mateixa forma compromeses i 
compromesos amb la “Comissió del 
Poble”, la Junta Local Fallera de Foios.

Per posar un exemple de les accions 
comunes que s’han abordat, desta-
quem la que s’ha dut a terme el passat 
exercici faller: la creació d’un únic lli-
bret de Falles, un aspecte ben valorat 
pel teixit comercial i el veïnatge foier. 
Esta acció conjunta va estar acompan-
yada de la seua presentación en socie-
tat, el passat mes de març.

Com l’ànima d’esta Junta és la de se-
guir atenent les demandes i evolucions 
del món faller, per a este exercici anem 
a organitzar una mascletá conjunta 
que es dispararà el dia de Sant Josep a 
la Plaça del Poble on, per descomptat, 
esperem la presència de totes i tots 
vosaltres.

Així mateix, des de la Junta Local Fa-
llera també volem ampliar l’espectre 
tradicional de les festes falleres, per 
eixe motiu, es va a capitalitzar la crea-
ció d’un Grup de Dances Valencianes, 
del que podeu informar-vos en este 
llibret de Festes i del que seguirem 
informant a principis de setembre.

FALLES
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Arriben les Festes Patronals del nos-
tre poble i des d’aquesta Associació 
tenim el plaer de desitjar-vos a tots 
els veïns/es unes molt bones festes 
on tots podrem participar i gaudir dels 
actes programats.

Per la nostra part agrair-vos durant 
aquest temps la vostra participació en 
cadascuna de les curses i actes orga-
nizats pel club, per fomentar l’esport 
en equip al poble de Foios, pensem 
que poc a poc ho estem aconseguint.

La nostra aposta per l’espot i suport 
a la malaltia de la fibrosi quística es 
veu reflectida cada any en la cursa 
que s’organitza amb gran participa-
ció, també amb la creació de l’Escola 
Infantil, volem invitar-vos a descobrir 
els beneficis i valors esportius.

Per últim, agrair la participació del 
poble, el comerç i empreses de Foios 
en la II 5k Válvulas Arco el mes de ju-
liol, acollida amb gran éxit per tota la 
comarca de l’Horta Nord.

Des de l’Associació Esportiva Gent 
de Foios, tots els seus integrants vos 
desitgen unes Bones Festes!

Gent de Foios

GRUP DE RECREACIÓ  
ESPORTIVA D’ATLETISME

Gent de Foios
 @gentdefoios

@Gfoios46
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE 
CASA Y CONSUMIDORES 

Tyrius

 la Asociación “Amas de casa Tyrius” le 
es grato comunicar la buena nueva de 
“Les Festes d'Agost”. Fiestas oficiales 
de nuestro pueblo que, con tanta ilu-
sión y apertura de corazón, se celebran 
en honor a nuestros Patronos y Santos.

Durante estos días las calles y plazas 
cobran vida, gracias a las actividades, 
festejos y actos religiosos que los fes-
teros y festeras en colaboración con la 
parroquia y ayuntamiento programan. 
Todas estas iniciativas enriquecen 
nuestros contactos sociales, en cier-
to modo, el pueblo se rehace; ya que 
hijos de Foyos, que en otros tiempos 
se fueron, reencuentran sus raíces, 
sus caras amigas..., convirtiéndose 
en un espacio de encuentro personal 
y afectivo.

Dejémonos llevar por la música y 
ambiente, rompamos los días de mo-
notonía. Que la explosión de nuestra 
alegría no tenga más límite que el res-
peto a los demás. El pueblo, que así lo 
hace, demuestra ser culto y avanzado.

Disfrutemos aparcando diferencias de 
jóvenes y mayores, que todos se sien-
tan partícipes y útiles sin importar 
edad ni condición social.

Foyos es un pueblo siempre en acción, 
celebrando eventos tanto  municipales 
como religiosos, en todos ellos se vibra 
y se renuevan ilusiones.

Aprovechamos para anunciar que en 
Febrero tendremos la gran oportuni-
dad de ofrecer nuestra acción de gra-
cias a la “Virgen Peregrina” que sin 
duda iluminará nuestras calles y du-
rante unos días podremos con espíritu 
inquieto y sincero crear un ambiente 
festivo y religioso.

Alegraos y pensad que el gran pro-
tagonista de todas las fiestas es  “El 
Pueblo”, es decir, nosotros somos los 
que hacemos posible que se respire 
felicidad y armonía.
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Penya 
El Cuerno

La Llei 18/2013, de 12 de novembre, 
que regula de la Tauromàquia com a 
patrimoni cultural, al seu preàmbul 
diu: “La tauromàquia forma part del 
patrimoni històric i cultural comú de 
tots els espanyols, en tant que activitat 
arrelada en la nostra història i en el 
nostre patrimoni cultural comú. Les 
festes o espectacles taurins inclouen 
no només les corregudes de bous, sinó 
un nombrós conjunt de tradicions i 
festejos populars vinculats al món del 
bou, que al seu torn comprenen el que 
hui entenem per «tauromàquia». Tot 
açò és signe d’identitat col·lectiva, i 
això justifica que la seua preservació 
corresponga i competisca a tots els 
poders públics. 

»El caràcter cultural de la tauromàquia 
és indiscutible i mereix ser preservat 
com un tresor propi del nostre país, ric 
en cultures diferents. Eixa específica 
manifestació cultural ha sigut, inclús, 
exportada a altres països que la des-
enrotllen, promocionen i protegixen. 
La tauromàquia és una manifestació 

artística en si mateixa desvinculada 
d’ideologies en què es ressalten valors 
profundament humans com puguen 
ser la intel·ligència, el valor, l’estètica, 
la solidaritat, o el raciocini com a for-
ma de control de la força bruta. A això 
cal afegir que forma part de la cultura 
tradicional i popular, com a conjunt de 
les manifestacions, coneixements, ac-
tivitats i creences passats i presents de 
la memòria col·lectiva. 

»La societat espanyola és molt diver-
sa i dins d’eixa diversitat trobem grans 
aficionats i al seu voltant molts ciuta-
dans que han manifestat preocupació 
pel tracte que reben els animals durant 
els espectacles taurins. Conscients de 
l’heterogeneïtat de la societat, també 
hem d’admetre que, actualment, hi 
ha un consens en l’acceptació majo-
ritària del caràcter cultural, històric i 
tradicional de la tauromàquia com a 
part essencial del Patrimoni Històric, 
Artístic, Cultural i Etnogràfic d’Espan-
ya. Com a tal, és responsabilitat dels 
poders públics assegurar la llibertat 
del creador i, en este cas, del des-
enrotllament de qualsevol expressió 
artística, com és la tauromàquia, i el 
respecte cap a esta”. En este sentit, el 
tercer article de la citada llei remarca 
que, “en la seua condició de patrimoni 
cultural, els poders públics garantiran 
la conservació de la tauromàquia i pro-
mouran el seu enriquiment, d’acord 
amb el que preveu l’article 46 de la 
Constitució.”

A voltes és necessari contar què som, 
què tenim i què compartim amb ver-
tader orgull. Res millor que fer-ho da-
vant l’espill de la Llei.

PENYA TAURINA DE FOIOS
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Amb un emocionat record a Miguel 
Lázaro, etern president del Club Tau-
rí de Foios, qui tant va fer pel nostre 
Patrimoni Cultural, des de la Penya El 
Cuerno de Foios, un desig: 

Molt bones festes a tot el poble de 
Foios. Ens ho tenim merescut.

Andrés Verdeguer Taléns
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Hola, Miguel, soy Vicente Ruiz Soro, 
‘El Soro, tu gran amigo. Te escribo en 
nombre de todos los socios del Club 
que presidiste magistralmente du-
rante tantos años y que ahora se ha 
quedado huérfano. 

Miguel, hace cuatro meses que nos 
dejaste. Se me han hecho eternos, se 
nos han hecho a eternos a todos y cada 
uno de los socios que formamos el 
Club Taurino de Foios, ese que creaste 
junto a ese grupo de grandes amigos 
y aficionados y por el que luchaste y 
en el que cada día vivías pendiente 
y volcado. Tu entrega para que todo 
saliera perfecto fue total y absoluta. 
Vivías intensamente cada Semana 
Cultural. Los billetes, el programa, la 
exposición, el ‘soparet’, la lotería… Y 
así, al mes de acabar una ya me es-

tabas llamando para reunirnos y ver a 
quién podíamos invitar a la siguiente. 
Porque amabas al Club y amabas La 
Fiesta como nadie.

Cómo te echamos de menos. Tanto 
yo como toda la prensa taurina de 
València. Especialmente tu amigo del 
alma José Luis Benlloch, a quien ibas 
a visitar periódicamente a su revista 
Aplausos, ‘a parlar de bous, a contar-li 
como anaba a ser la Setmana Cultural, 
a demanar-li consell, a raonar…’

Cómo resuenan en mi mente esas pa-
labras mágicas que al finalizar cada 
cena pronunciabas: “Heu sopat bé? 
Mooooolt bé” Imposible de olvidar, 
como imposible de olvidar tu sonrisa 
de satisfacción al ver que todo el mun-
do estaba contento. Tu entrega era to-

Club Taurino 
de Foios

Va per tu, Miguel! 

Carta al cielo para Don Miguel Lázaro Riera, ‘Cañavate’. El Club Taurino de 
Foios a su Presidente Eterno.

CLUB TAURINO DE FOIOS
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talmente altruista, porque era tanta tu 
pasión que no te importaba dedicarle 
todo tu tiempo. Porque Miguel, a pesar 
de no ser muy alto, eras muy grande. 
Grande como presidente, como per-
sona, grande como amigo y grande 
el vacío que dejar en nuestro cora-
zón. Especialmente en el mío, porque 
siempre estuviste ahí, desde que era 
un niño, desde mis comienzos como 
torero, arropándome, disfrutando con 
cada triunfo, reconfortándome si había 
una mala tarde… y estabas, Miguel, en 
los momentos felices, pero lo más im-
portante, también en los difíciles, sin 
necesidad de llamarte, siempre apa-
reciste para ayudarme, para darme un 
consejo… porque tú eras así, discreto, 
intuitivo, inteligente, con esa mirada 
socarrona que hablaba sola. Eras tan 
buena gente…

Quiero pensar que estarás allí arriba 
junto a Ramón Cabo, Jesús Saborit, 
El Tio Vicente Puchol, Alejandro Roig, 
Roberto Bruixola, José María Bueno, 
José María Royo ‘El Flaret’, Federico 
Tomás, Vicente Mercader ‘Pepote’, 
Rufino, José García, Pepe el de Bar-
bereta, José María Ferrando 'el Tio 
Moreno Carabina', Jaime Pascual, 
Fernando Mercader 'El Sastre', José 
María Tamarit ‘El Garrofero’, Vicente 
Pons ‘El Reyet’; difrutando con todos 
los toreros y ganaderos que andan por 
ahí, con los que disfrutamos en los co-
loquios: Palomo Linares, Fermíon Bo-
hórquez, Los Bienvenida, Jaime Marco 
‘El Choni’, mi compadre Luis Miguel 
Dominguín o nuestro buen amigo Ma-
nolo Montoliu, que también vio nacer 
El Club al tiempo que ambos nacíamos 
en la Tauromaquia. 51
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Los que aquí quedamos sentimos que 
nos impulsáis para seguir adelante con 
este proyecto, el Club Taurino de Foios 
que con tanta ilusión fundásteis hace 
39 años, coincidiendo con mi primer 
año de novillero y también sabemos 
que hemos de continuar tus pasos por 
Foios, nuestro pueblo, del que eras un 
gran embajador, del que estabas tan 
orgulloso. A nuestro pueblo, gracias a 
tu trabajo, vinieron los más grandes y 
desde aquí se fueron encantados con 
tu trato y amabilidad.

Toda la gente del toro te recuerda con 
cariño. Periodistas, profesionales, po-
líticos… verdad, Sergi? Nuestro alcal-
de, al que tenías tanto cariño. También 
te echarán de menos todos los aficio-
nados y peñas de la Comunitat y el res-
to de entidades culturales, sociales y 

deportivas de Foios. Dejaste en todos 
un huella imborrable y por todo ello 
hemos decidido que nuestra Semana 
Cultural se llame desde ahora Semana 
Cultural Taurina de Foios Miguel Lá-
zaro Riera.

Siempre estarás en nuestra memoria 
y en nuestro corazón. Aquí, en repre-
sentación tuya, tenemos a Filo con no-
sotros, al pie del cañón, como siempre. 
Filo, tu mujer, con la que tanto compar-
tiste y a la que tanto amaste. Como a 
tu familia, a tus hijos. Porque además 
has sido un hombre ejemplar. Simpre 
tuviste el corazón partido entre Filo, tu 
familia, el Club y El Soro, un servidor. 
Ese cariño por mi parte fue recíproco 
ya que te tuve como un padre.
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Ya me despido, MIguel, en nombre de 
todos los socios, con un hasta luego. 
Porque allí en la eternidad seguro que 
nos volvemos a encontrar. Al menos 
eso deseamos todos los que tuvimos 
la suerte de conocerte. Gracias Miguel 
por tanto cariño como nos diste. Gra-
cias por haber sido siempre un hombre 
cabal. 

Tu pueblo de Foios, el Club Taurino, tus 
amigos y un servidor te recordaremos 
siempre.

¡Un fuerte abrazo!
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ACOFIP





cultura ajuntament foios 

ajuntamentdefoios
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#Foios

Comparteix amb 
nosaltres els teus 
moments

@AFoios
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