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Benvolguts veïns i veïnes de Bufali
Després de més de dos anys
especialment complicats, en els
quals la pandèmia ens ha obligat
a cancel·lar la celebració habitual
de les nostres festes patronals i
actes de gran afluència, tornem!
I tornem amb immensa il·lusió
de reprendre la celebració de les
nostres festes! Gràcies a tot el
poble per entendre les nostres
decisions al llarg d’aquests 2
anys, sabem que no ha sigut
fàcil per a ningú, però la nostra
unitat ha estat per damunt de
tot. I, per això, malgrat aquests dos llargs i durs anys, esperem
que es continue mantenint l’essència tradicional de les festes
i que gaudiu d’aquests dies amb la mateixa o major il·lusió i
sentiment d’unió i solidaritat que hem demostrat com a poble
durant aquesta dura etapa.
Els festers i les festeres s’han esforçat a preparar un programa
complet d’activitats que complaguen a tots i a totes i suplisquen,
en la mesura del possible, l’absència d’anys sense normalitat
en les celebracions. Com sempre he fet, des d’aquestes línies,
us demane que participeu, que us divertiu, que durant uns dies
siguem capaços d’oblidar els problemes que se’ns presenten
a la vida, que tornem a compartir moments els uns amb els
altres i que gaudim de les festes.
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Vull aprofitar aquesta ocasió per a, en nom de tot el poble de
Bufali, recordar molt especialment als qui ja no estan amb
nosaltres, enviant una afectuosa abraçada a tots els seus
familiars i amics, així com desitjar a totes les persones que
durant aquests dies no ens podreu acompanyar per patir
alguna malaltia, molta força, molts ànims i el desig immens per
la vostra ràpida recuperació! També agrair, una vegada més i de
manera pública, la col·laboració de totes les persones que ens
heu prestat la vostra ajuda durant aquests dos anys: voluntaris
anònims, empreses que heu col·laborat amb l’Ajuntament i
totes aquelles persones que, de manera totalment altruista,
heu estat aportant el vostre temps, disposició i solidaritat quan
la situació era molt complicada i incerta. Així mateix, vull donar
les gràcies al meu equip de govern, per estimar tant el nostre
poble i treballar sempre units per a seguir fent de Bufali un
poble amb encant i meravellós per a viure! Gràcies pel vostre
temps i la vostra dedicació! I com no, vull agrair a tots els festers
i festeres l’esforç tan gran que han demostrat al llarg de tot l’any.
Gràcies de tot cor pel treball realitzat i per la programació tan
magnífica que ens heu preparat. Espere que disfrutem molt
i que puguem viure uns dies festius en harmonia i cordialitat
juntament amb la família, amistats i afins. Finalment, desitjarvos que en aquestes festes l’alegria siga el vostre millor vestit, el
vostre somriure el millor regal i la vostra felicitat el meu major
desig. Una forta abraçada de la vostra Alcaldessa i amiga, Fani
Mollà Camarasa
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Salutació del Rector Eloy Costa Pedrós
Benvolguts germans, un any més ens
preparem per a viure les festes del nostre
volgut i estimat Santíssim Crist de la Pobresa i de la Nostra mare la Mare de Deu
del Loreto. Enguany podrem gaudir de les
nostres tan esperades festes en tots els
seus elements tradicionals que formen
part de lo més íntim de la nostra identitat.
Són uns moments en els que ens uneixen
unes arrels profundes, que son les de la
fe del nostre poble. Eixa fe ens porta a alçar la vista a Déu, a més
ens caracteritzen com a poble perquè marca la nostra forma de
ser persona, ens enriqueix.
En el fons del cor i de la vida del ser humà hi ha necessitat i fam
de veritat, hi ha necessitat i fam de vida. Déu està ací, està de la
nostra part, està per nosaltres pase el que pase, i en Jesús, se’ns
dóna resposta a tots els anhels del ser humà. Hi ha resposta, hi ha
esperança, hi ha futur, açò és una oportunitat. Experimentem la
vida que ve de Déu, la que ve de saber-nos fills seus. Deixem que
el Senyor, per este abraç, que ell ens dóna d’amor, ens mostre la
veritat de la nostra vida i pugem manifestar-la davant dels altres.
Nosaltres, elevem la vista al cel, elevem la vista a aquest Crist de
la Pobresa, el mirem en esperança i preguem per a rebre la seua
benedicció. Recordem aquelles paraules que digué Jesús abans
de patir la passió: “Pare, aparta de mi este calze. Però que no es
faça la meua voluntat, sinó la teua”. Jesús s’abandona en els braços
de Déu, i aquest és un fet extraordinari, ell sabia que anava a patir,
però ho afronta en fermesa.
“Bona gent” com deia Sant Vicent, participem un any més en
aquestes festes, que el Santíssim Crist de la Pobresa vos beneïsca
a tots i la Nostra Senyora la Mare de Deu del Loreto ens ampere en
el seu cor que a tots acull.
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Per al nostre amic Paco Moscardó Tolsà
Pareix mentida tan ràpid com passa el
temps! Les nostres vides han canviat
molt des que te’n vas anar i ací estem
hui, per expressar-te la nostra estima, el
nostre respecte i el nostre agraïment.
Quan mirem enrere, ens tornen les
preguntes més profundes i seguim
sense obtindre cap resposta. Per
què tu? Per què d’aquella forma? Per
què en tant de silenci? I per què tan
prompte? Ens quedaven tantes coses
per viure, tantes risses que compartir i tants somnis per complir
que, al final, tenies tu raó quan deies que el camió dels favors
acabava de passar… Perquè no tens ni idea de les vegades que
vam demanar que, per favor, tornares!
La teua pèrdua va vindre acompanyada d’un dol tan profund per
a totes les persones que t’estimàvem que no es pot descriure
amb paraules. Te’n vas anar molt abans del previst i cap cosa al
món ens podria preparar per a aquell dia. Des d’aleshores, res
va tornar a ser igual, ni tan sols el nostre carrer, on sempre hi
havia hagut tanta vida, tanta alegria, tants jocs i tantes risses.
Tot allò va quedar absolutament buit.
Com de segur que ja saps, les noves generacions han arribat
xafant fort i han sigut ells els encarregats de tornar a omplir
el carrer de somriures. És impossible veure’ls i no recordarte. Els veuries i estaries molt orgullós dels xics i hauries sigut
un oncle genial, però el temps passa, i serveix per a acceptar
l’inacceptable.
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Per sort, un amic mai se’n va del tot, ja que es queda per a
sempre als nostres cors i tu, Paco, vas ser un veritable amic.
Saps per què ho sabem? Perquè eres capaç de tocar el nostre
cor, encara que no hi estigues. Gràcies infinites pels moments
viscuts, gràcies infinites per totes les risses compartides i
gràcies infinites per tot! Paco, guarda’ns un lloc per a trobar-nos
en un futur, al final, tots som temps. Fins aleshores, et trobarem
a faltar en els nostres records i et buscarem als nostres somnis.
Alegre, afectuós, honest, divertit i molt bona persona. Així vas
ser sempre i així et recordem a Bufali. Estem segures i segurs
que t’haguera encantat ser fester amb nosaltres i formar part
de la festa. I sabem que aquests dies, igual que la resta de dies
de l’any, et tindrem ben propet de nosaltres.
Gràcies per tot i fins sempre, amic!
Per últim, volem dir-vos que a les festeres i als festers ens
agradaria omplir Bufali de llum amb els ciris que repartirem el
diumenge. Us demanem que enceneu un ciri durant la processó
dels nostres patrons en record del nostre amic Paco i de totes
les persones que ja no estan amb nosaltres. Us convidem a
participar en la processó com es feia abans, en mostra d’unió
de poble.
Gràcies per la vostra col·laboració!
Les festeres i els festers
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Bufalins i bufalines, ja estem en festes!
En primer lloc, us volem agrair tot l’esforç que heu fet durant
aquest any col·laborant i participant en tot allò que hem fet.
Sabem que són temps difícils i que venim d’una pandèmia
que a molts ens ha canviat la manera de pensar, d’actuar, de
relacionar-se... Però tot i això, heu estat ací sempre que us hem
necessitat.
Per això, ara arriba el moment de gaudir de les festes. Unes
festes molt importants per a tots nosaltres, habitants d’un
poble xicotet, però molt unit.
Aquest any ens ha tocat a nosaltres organitzar les festes, un
grup divers d’edat i de pensaments, però un grup unit de joves
de Bufali. Aquest és un dels grans avantatges que tenim al
nostre poble, ja que som gent de diferents edats, però que ens
agrada estar junts, compartir les nostres experiències, passarho bé i col·laborar en fer gran aquest xicotet, però enorme poble
que tenim.
Hem organitzat aquestes festes pensant en cadascú de
vosaltres! Esperem que us agraden i us convidem a participar i
col·laborar en tots aquells actes que anem a fer.
Per últim, sols ens queda donar les gràcies a tots els veïns i
veïnes de Bufali, a totes les persones que han col·laborat de
forma altruista i a l’Ajuntament de Bufali, per haver-nos ajudat
a fer possible aquestes festes!
Esperem que disfruteu moltíssim d’aquests dies amb els
vostres familiars, amistats i amb tot el veïnat!
De segur que tots junts ho passarem d’allò més bé!
Bones festes a totes i a tots!
Les festeres i els festers de Bufali
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Festers
Geno Mollà Camarasa
Pablo Alarcón Lorenzo
Alicia Olcina Durà
Mayte Tolsá Bataller
Ana Camarasa Olcina
Pepe Camarasa Olcina
Jéssica Selva Albert
Julia Montañés Soler
Salva Jordá Martinez
Iván Olcina Descals
Óscar Olcina Descals
Vicente Camarasa Llàcer
Fernando Espí Tormo
Amparo Bataller Penadés
Francisco José Bataller Penadés
África Martínez Cano
Enriqueta Olmos Piqueras
Antonio Barea Villaitodo
Eva Maria Vañó Bataller
Aitor Cucó Sendra
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Imatges de la festa
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Programa de festes

del dimarts 16 al dilluns 22 d’agost
Dimarts 16,

MUNTATGE DE L’ENTAULAT I BANDERETES
20.00h. Muntatge de l’entaulat.

21:30h. Sopar a la plaça Hispanitat. Després de sopar es
farà la col·locació de les banderetes.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat a partir de les 19.00h.

Dimecres 17,

DIA DELS JUBILATS I JUBILADES
19.30h. Concert a càrrec de la nostra banda de música, la
Unió Musical Bufali, a la plaça Hispanitat. Quan
s’acabe el concert, la banda acompanyarà als
jubilats i a les jubilades a missa.

20.45h. Solemne missa en honor als jubilats i a les
jubilades.
21.30h. Sopar dels jubilats i de les jubilades a la plaça
Hispanitat.
23.30h. Teatre a càrrec de la companyia La inestable a la
plaça Hispanitat.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat i al carrer Església a partir de
les 14.00h.
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Dijous 18,

DIA INFANTIL I JUVENIL
10.00h. Parc aquàtic per a tots els xiquets i xiquetes fins
a les 14.00h.

20.00h. Actuació del Mag Hugo a la plaça Hispanitat.
En acabar l’actuació, els festers prepararan un
soparet per a tots els xiquets.
21.30h. Sopar a la plaça Hispanitat.
00.00h. Actuació del Grupo Ñ a la plaça Hispanitat.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat i al carrer Església a partir de
les 08.00h.

Divendres 19,

DIA DE LES PAELLES
20.00h. Preparació de les paelles a la plaça Hispanitat.
Les persones que vulguen participar en el
concurs, hauran de fer la paella a la plaça.

22.00h. Sopar de les paelles a la plaça Hispanitat.
00.00h. Mascletà nocturna a càrrec de la Pirotècnia
Europa S.L. i Pirotècnia Aitana.
00.30h. Actuació del Grupo J.Jaybers a la plaça
Hispanitat. Quan acabe aquesta actuació, hi
haurà discomòbil.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat, al carrer La Pau i al carrer
Església a partir de les 14.00h.
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Dissabte 20,

DIA DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA POBRESA
12.15h.

Passacarrer de la Unió
Musical Bufali per a recollir
als festers i a les festeres.

12.30h. Solemne missa en honor al
nostre patró, el Santíssim
Crist de la Pobresa.
20.15h. Passacarrer de la banda
de música per a recollir als
festers i a les festeres.
20.30h. Ofrena de flors.
22.00h. Sopar a la plaça Hispanitat.
00.00h. Discomòbil amb DJ d’animació i després DJ
Remember.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat, al carrer La Pau, al carrer
Església, i al carrer la Verge de Loreto a partir de les 10.00h.

Diumenge 21,

DIA DE LA MARE DE DÉU
DE LORETO
12.15h.

Passacarrer de la banda de
música per a recollir a les
festeres i als festers.

12.30h. Solemne missa en honor a
la nostra patrona, la Mare
de Déu de Loreto. Després,
les festeres i els festers
repartiran un detallet per a
tot el poble.
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20.15h.

Passacarrer de la banda de música per a recollir
als festers i a les festeres.

20.30h. Solemne processó en honor als nostres patrons,
la Mare de Déu del Loreto i el Santíssim Crist
de la Pobresa. Després de la processó, es farà
la disparada de focs artificials a càrrec de la
Pirotècnia Europa S.L. i Pirotècnia Aitana.
22.00h. Sopar a la plaça Hispanitat.
00.00h. Espectacle de Variatets amb l’actuació de Carlos
Luna i el mentalista Ferran.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat, al carrer La Pau, al carrer
Església i al carrer Verge de Loreto a partir de les 10.00h.

Dilluns 22,

DIA DE LA PERICANA
10.00h. Preparació de la Pericana.
14.00h. Dinar de la Pericana. Després de dinar, hi haurà
discomòbil amb escuma a la plaça de la Verge
de Loreto.
22.00h. Sopar a la plaça Hispanitat. Després de sopar, es
farà el passacarrer amb fanalets.
* No es podrà aparcar a la plaça Hispanitat, al carrer Església i al carrer
Verge de Loreto a partir de les 10.00h.
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L ’Ajuntament i els Festers
agraeixen la col·laboració de
tots per a poder celebrar aquestes
festen en honor als nostres patrons
del poble, el Santíssim Crist de la
Pobresa i la Mare de Déu
de Loreto.
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POL. IND. BUFALI PARC 8-9
46891 BUFALI (VALENCIA)
TLF.+34 962901431
www.penadestextil.com
e-mail.: penadestextil1@penadestextil.com

C.I.F.: B 46.587.598

Tel. 96 290 15 97
Fax 96 290 16 31
Móvil 607 341 004
C/. La Paz, s/n.
46891 BUFALI (Valencia)

Tel. 96 283 01 01
Partida el Pinaret, s/n
Benicolet (Valencia)

Tel. 96 283 01 01
Partida el Pinaret, s/n
Benicolet (Valencia)
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Telf. 623121362
BUFALI

Marrahí Estalrich, S.L.
Agencia exclusiva AXA

T +34 96 239 04 99
siniestros.marrahi@agencia.axa.es
Avda. de La Feria, 2
46860 Albaida (Valencia)
axa.es

Raül Boix Mollà
Iluminación interior y exterior
Electricidad doméstica e industrial
Energías renovables
Control de accesos
Antenas TDT y satélite
Videovigilancia
C/ Jornet Perales, 3 y 5
46868 BÈLGIDA (Valencia)

Tels. 96 239 08 84 - 660 013 435
administracion@bonaelec.es
raul@bonaelec.es
www.bonaelec.es

Avinguda Diputació, 6
46869 BENISSODA (València)
Tels. 96 239 00 25
696 943 025
cirbenissoda@gmail.com

…desde 1912

C/ Elías Tormo, 7 - Tel. 96 290 14 18
Móvil 630 12 15 79
46860 ALBAIDA (Valencia)
info@imprentasimo.com

QUE
PUC
FICAR
ACÍ?

SUMINISTRO INDUSTRIAL
POL. IND. EL CARRASCOT, AVD. EL VIDRE, 5.

46850 OLLERIA

FERRETERÍA INDUSTRIAL

CARRER DEL CARMEN, 8
AVD. AUSIÀS MARCH, 1

46892 MONTAVERNER

FERETERÍA HOME

46841 CASTELLÓ DE RUGAT

TFNO. 623 391 785

TFNO. 623 391 791
TFNO. 669 852 753

KITO DESIGN S. L.

Sense anar mes lluny
autentics
Pla a del Convent, 7 - Tel. 96 290 13 41
E-mail:autentics@atmosferasport.es 46860 ALBAIDA (Vcia)
www.autentics.es
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SERVICIOS FUNERARIOS
FUNEPONT S.C.V.
Pol. Ind. Las Delicias nº 8
46869 Benissoda (Valencia)
funepont@gmail.com
Contacto 24 hrs.
Fernando Pont: 605 443 917
608 760 288 - 692 693 884
Pedro Pont: 661 528 401
Oficinas 96 239 04 11

www.joyeriafrances.com - info@joyeriafrances.com
Síguenos en
ALBAIDA:
Sant Joan, 1
96 239 01 12

ONTINYENT:
C. Comercial El Teler
96 291 20 19

GANDIA:
C. Comercial La Vital
96 288 11 33

AUTO
TA L L E R E S
ISIDORO S.L.L
REPARACIÓN CHAPA Y PINTURA
C/ Agullent, 6 - P. Ind. El Romeral - 46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. y Fax: 96 290 07 52 - Móvil 619 659 007
E-mail: atitunning@gmail.com

C/ Agullent, 14 - Tel. 676 987 915 - ALBAIDA
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FONT FREDA
ELECTRODOMÉSTICOS Y

FERRETERÍA INDUSTRIAL

Tel. 654 83 67 17
C/ del Pòsit, 15 - 46860 ALBAIDA

c f @tentacionesalbaida

Avda. La Feria, 10
46860 ALBAIDA (Valencia)
E-mail: fontfreda.empresa@gmail.com
n 609 606 352

Raúl Cháfer Micó
Carpinteria Metálica
Hierro - Aluminio y Acero inoxidable

Fax 96 290 10 64 - Móvil 637 085 588
C/ Cementeri, nº 1 -PALOMA R (Valencia)

C/ de la foia s/n
46891 BUFALI (Valencia)
Fran: 693728709
Amparo: 622225307
E-mail: nafraxa@gmail.com

