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DIVENDRES 20 DE JULIOL

20:00 H
Exaltació de les cambreres del Crist. A la
plaça del Poble.
Les autoritats, acompanyades per l’Agrupació Musical la Lírica de Silla, eixiran des de la
plaça del Poble per a arreplegar les cambreres del Crist 2018, Inmaculada Sanchis Zaragozá i Sonia Requena Riera, per tal de tornar
a la plaça.
SUBCIELO
Després de l’acte, i gràcies a la Regidoria de Cultura, tindrem l’actuació teatral a la façana de
l’església Subcielo, una companyia de dansa
aèria resident a Espanya, fruit de la trobada
creativa d’artistes de diferents disciplines, amb
un objectiu comú: VOLAR! Entrenen i treballen
en la investigació artística que uneix la dansa
contemporània amb les acrobàcies aèries del
nou circ. El resultat creatiu són espectacles innovadors que conten històries a partir de cossos
expressius en l’aire i el sòl; sempre amb un tractament dramàtic, estètic i emotiu.

22:00 H
SOPAR DE CINE al Carmen Valero
Los archivos del pentágono, de Steven Spielberg
23:00 H
XIX EDICIÓ DEL CONCURS DE CANTANTS
NOVELLS. A la plaça del Poble
Organitza: Falla Mercat
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DISSABTE 21 DE JULIOL

JORNADA FESTIVA AL PORT DE SILLA
10:00 – 12:00 H.
Concurs de pesca infantil (fins als 12 anys)
Trofeu al tres primers classificats segons el
nombre de captures, trofeu a la peça mes
gran i regals per a les persones participants.
19:00 H.
Desafiament de perxadors
Inscripcions al Port de Silla abans del desafiament o enviant un correu electrònic a desafiamentdeperxadors@gmail.com.
Organitza: Falla Port de Silla

23:00 H.
XLII FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA DE
SILLA
A la plaça del Poble.
Bandes participants: Banda de la Societat
Unió Musical de Catarroja i Banda Simfònica
de La Lírica de Silla, dirigida pel mestre José
Giner San Andrés.
Organitza: AM La Lírica
24:00 H.
MACRO TOP
A l’avinguda de Gandia.
40.000 W d’il·luminació i 20.000 W de so.
Organitza: Falla Parc Sant Roc

DIJOUS 26 DE JULIOL

Paraules al parc de l’Alteró
18:00 H.
Castells i jocs per a totes les xiquetes i xiquets
16:00 H.
TROFEU CRIST DE SILLA DE VELA LLATINA
Eixirem del Port de Silla cap a la mata del Rei
per començar la 32a edició de la prova.
17:00 H.
Quan totes les barques estiguen arrimades
de popa a la mata del Rei, donarem l’eixida.
El recorregut serà el següent: passar Sant Roc
per dalt a buscar l’Antina, que la creuarem pel
passadís, i a buscar la Manseguerota, que la
rodarem pel sud entre la Manseguerota i la
mata de la barra. Si el vent és el de costum,
tomarem d’empopada cap a l’entrada al port
de Silla.
Aquesta festa està inclosa en la programació de les nostres exhibicions a vela llatina,
l’Associació de Vela Llatina de Silla facilitarà
barques amb la finalitat que les persones que
vulguen puguen anar a gaudir d’aquest esdeveniment. Cal inscriure’s al telèfon 658 497
302. Es respectarà per rigorós ordre d’inscripció, amb un total de 50 places.
Organitza: Associació de Vella Llatina de Silla
19:30 H.
ZUMBADOG, BALLA PER ELLS!!!
Al parc de l’Estació
Primer Festival de zumba en benefici de l’Associació Protectora d’Animals Helpdog València.
Inscripció oberta des del 18 de juny fins al 10
de juliol. Preu: 8 € + camiseta
Organitza: Ambit Fight i The Dog Club

19:30 H.
Contes infantils, a càrrec de Victòria Siedlecki
(Argentina)
Paraules a poqueta nit a l’Espai Jove (l’Alteró)
22:00 H.
Contes per a persones adultes, a càrrec de
Victòria Siedlecki (Argentina)

DIVENDRES 27 DE JULIOL

TORNEIG DE FRONTENIS FESTES DEL CRIST
Al poliesportiu municipal.
De matí: categoria infantil
De vesprada: categoria sènior
20.00 H.
CAMPIONAT DE FESTES DEL CRIST DE PILOTA VALENCIANA, als frontons del poliesportiu
Partida homenatge a Eulogio Hortelano
Organitza: Club Pilotari Silla
22:00 H.
SOPAR DE CINE, al parc de l’Alteró
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, de
Joachim Rønning, Espen Sandberg
23:00 H.
ACTUACIÓ QUADRES DE BALL I GUITARRA
A la plaça de Poble
Participa: Casa d’Andalusia de Silla i Dansart
Silla

DISSABTE 28 DE JULIOL

TORNEIG DE FRONTENIS FESTES DEL CRIST
Al poliesportiu municipal.
De matí: categoria infantil
De vesprada: categoria sènior
TIR I ARROSEGAMENT
Al Pou de Godofredo.
D’11:00 a 13:30 h i de 17:30 a 20:00 h
Organitza: Penya de Carreters l’Espadella
23:00 H.
GRAN NIT DE FALLES
A la plaça del Poble.
Amb l’actuació de les falles La Marjal, El Molí,
Mercat, Reis Catòlics, Port, Parc Sant Roc i Poble.
Organitza: Junta Local Fallera

DIUMENGE 29 DE JULIOL

TORNEIG DE FRONTENIS FESTES DEL CRIST
Al poliesportiu municipal.
De matí: categoria infantil
De vesprada: categoria sènior
TIR I ARROSEGAMENT
Al Pou de Godofredo.
D’11:00 A 13:00 H
Organitza: Penya de Carreters l’Espadella

DILLUNS, 30 DE JULIOL

23:00 H.
FESTA ALS BARRIS
Al Molí de Magalló.
ISRA MALDONADO, Flamenca fusión
Grup que naix de la mà de l’eivissenca Marta
Martínez i el valencià Israel Maldonado que,
amb les seues veus, enamoren a qualsevol.
Començant per la veu de Marta Martínez,

amb les seues cançons flamenques i una veu
dolça que enganxa des de la primera nota de
la seua veu, i seguint amb la veu d’Isra Maldonado que va posar els pèls de punta al mateix Alejandro Sanz en el programa La Voz,
esmentant que va ser triat per Antonio Orozco
en el programa i del com és amic. Sens dubte,
sempre van acompanyats de grans músics a
la percussió.
No passarà la seqüència de la màgia que es
creu en connectar-se amb el públic des de la
primera cançó. Compten amb el millor repertori i sempre intenten créixer com a músics.
Però el més important és que ho passem genial, i això és el que els fa únics.
Isra Maldonado i Marta Martínez són la combinació perfecta per a qualsevol tipus d’esdeveniment.

DIMARTS 31 DE JULIOL

23:00 H
FESTA ALS BARRIS, al Parc Sant Roc.
EMILIO SOLO
...va nàixer el 3 de desembre, a Benimàmet. Des
de 1971, componen cançons, influïdes per les
balades italianes i el rock’n’roll més pur, com el
rock interpretat per Chuc Berry, Ray Charles, Little Richard o el mateix Elvis dels seus primers
Sabates blaus de gamuza, o aquell Llorando en
la capella. Influeix molt en la música d’Astrud
Gilberto, Santana o Bruno Lomas.

l’actualitat. L’actor valencià Pau Blanco farà
un repàs del passat, del present... i del futur, i
així podrem entendre d’on venim, on estem i
on recollons arribarem! I per a arrancar.... Posa’m una cassalla!
A CONTINUACIÓ
CIFU
El cantant, compositor i poeta Sergio Cifuentes
“Cifu” (València, 1979), actuarà en format de
“Quartet” acompanyat per Ricardo Esteve (guitarra) Jesús Gimeno (percussió) i Leya (veu).
Un concert especial, ja que al nostre poble
és on va créixer el cantant i on va arribar la
seua família a la dècada dels anys seixanta.
A les seues cançons trobem, però, nombroses referències a persones i llocs de Silla.
El seu primer treball De Fiera en Fiera, títol
que pertany a un poema de Miguel Hernández, va estar auto-editat i publicat l’any 2017,
i va tindre una major difusió gràcies al suport
del músic, productor i guitarrista Ricardo Esteve i al cantautor Miquel Gil.
En el 2015 va presentar “La otra acera de la
luna”, també produït per Ricardo Esteve, que
compta amb la col·laboració del cantautor
malagueny “El Kanka”, la cantaora de flamenc
“Alba Díaz” i el grup de hip hop “Los Chikos del
Maíz”. “Elegí un mal día para dejarte” -2017- és
l´últim i més experimental disc del cantant, on
col·labora Mireia Vives, entre altres, i on recorda les seues arrels amb la cançó “De la mancha
manchega”.
Boca a orella, la qualitat de la seua poesia i música, així com les elegants produccions li han
portat a actuar al Palau de la Música de València, a la sala Galileo de Madrid i a ser ressenyat
en el diari El País o a actuar en el programa “Y
la palabra se hizo música” de La 2.

DIMECRES 1 D’AGOST

23:00 H
FESTA ALS BARRIS, al Parc de l’Alteró.
PAU BLANCO
Estudi psicosociocronòlogic de la nostra societat, utilitzant els espectacles de Purna Teatre. Més de 15 anys de companyia, analitzant

DIJOUS 2 D’AGOST

FOOD TRUCK FESTIVAL, al parc de l’Estació
19:00 A 22:30 H.
Castells unflables
20:00 H.
Inauguració oficial amb les autoritats i organitzadores acompanyats d’una espectacular
Batukada
23:00 H.
Discomòbil DJ
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23:00 H
IN VIVO, a la plaça del Poble.
IN VIVO és el grup musicovocal més rellevant
del moment. La lírica i el pop es fusionen en
perfecta harmonia i el seu resultat un xou únic
i inigualable en la seua categoria. Quatre grans
veus al més alt nivell, units per a oferir-los un
concert increïble. Els seus components: Néstor
Martorell (tenor), Juan Ledesma (tenor), Giorgio Celenza (baríton) i Juan Ramón González
(tenor), que alhora és director i productor del
grup. IN VIVO es deslliga de qualsevol paregut
a altres formacions semblants per la versatilitat en les seues veus i l’harmonia que aconsegueixen en empastar-les. Açò, junt amb una
cuidada posada en escena, mescla d’elegància
i simpatia, dóna un resultat final d’una qualitat
molt professional.

DIVENDRES 3 D’AGOST

20:00 H
TROFEU SANTÍSSIM CRIST DE SILLA, organitzat pel Silla CF al Vicent Morera
Silla CF – Elche Ilicitano
18:00 H.
TALLER D’ESCAIOLES AMB MOTIUS DE
PORROTS
Organitza: AC Dansa dels Porrots de Silla

seua màgia als cinc continents i participa en
programes de televisió per tot el món. La seua
grandesa en l’escenari va molt més enllà dels
premis rebuts al llarg de tota la seua carrera.
Les seues il·lusions són úniques. La seua màgia, diferent. La seua filosofia de treball i la
seua forma d’entendre la màgia totalment
singular. Aquesta nit a la plaça res semblarà
el que pareix.
Després, Laia Benaches i Àngel Bellido
en concert
Laia Benaches (Silla, 1973) és una reconeguda artista musical amb més de 25 anys de
trajectòria als escenaris. La seua passió pel
món de la música i els espectacles, la du en
l’any 2011 a crear, junt amb el també cantant
valencià David Zurriaga, l’empresa Infinity
Eventos y Producciones. Es tracta d’una valenta aposta pels espectacles simfònics amb
bandes de música. Els més de 350 concerts
realitzats per tota la geografia espanyola amb
prestigioses bandes són una clara mostra de
l’èxit aconseguit.
Laia, a més, és protagonista de molts dels
espectacles d’Infinity: Eterno Mecano, Eurovisión Sinfónico, Boleros Mágicos, Recordando a Nino o Rebobinando. El Mejor pop de los
80, entre d’altres.
Precisament, un dels companys en aquestos
espectacles, el cantant de Bunyol Ángel Bellido, és el que acompanya Laia en aquest concert en què interpretaran una selecció de reconegudes cançons del pop nacional i
internacional.

FOOD TRUCK FESTIVAL
Al parc de l’Estació
19:00 A 22:30 H.
castells unflables, pintacares i globloflexia.
20:30 H.
El Gran Mago Juan
23:00 H.
Discomòbil DJ
23.00 H
A la plaça del Poble
YUNKE
...un dels grans il·lusionistes del nostre
temps. La seua màgia està plena de misteri,
bellesa i risc. Les seues il·lusions són sobrecollidores i hipnòtiques. Yunke és també un innovador de la màgia, inventor d’il·lusions i
creador de mecanismes màgics. Ha portat la
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23:00 H.
Discomòbil DJ
23:00 H
GRAN NIT DE SARSUELA OFERIDA PER
MAITE ALBEROLA, a la plaça del Poble.
Qui no recorda els seus avantpassats cantant i
xiulant cançons populars? Segurament moltes d’aquestes cançons eren cuplets extrets
d’alguna sarsuela que, d’escoltar-les ara, ens
portaria a uns bells records i ens traurien un
somriure en recordar la seua escena. La sarsuela, gènere musical típicament espanyol,
combina parts parlades, cantades i instruments. El que escoltarem aquesta nit seran
extractes de parts cantades d’algunes de les
sarsueles més conegudes com “La manojo de
rosas”, “La rosa del safrà”, o “La revolta”, interpretats per les veus de Maite Alberola (soprano), Carlos Daza (baritone), Francesco-Pio Galasso (tenor) acompanyats al piano per
Amparo Pous i introduïts de forma explicativa
per la filologia Felicidad Domínguez. La simplicitat, l’humor, l’honor, la família i el toc
sentimental d’aquest cos i identitat a aquest
gènere que tendeix al còmic i que, al seu torn,
s’inscriu en esdeveniments quotidians de la
vida corrent. Nit de sarsuela, música nostra,
interpretada amb tota la passió i tot el cor per
a la nostra gent, Silla.

DIUMENGE 5 D’AGOST

Festivitat de la Mare de Déu dels Àngels
20:00 H
A la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels:
Missa solemne en honor a la patrona de Silla.

DISSABTE 4 D’AGOST

FOOD TRUCK FESTIVAL
Al parc de l’Estació
19:00 A 22:30 H.
Castells unflables, pintacares i globloflèxia.
20:30 H.
Salva, el contacontes

23.00 H.
A la plaça del Poble
FRECUENCIA EL MUSICAL
Un recorregut artístic i visual de les cançons
més sonades de la nostra ràdio en la darrera
dècada. Frecuencia el Musical està composta
per un equip humà de 25 persones, en una
representació musical de 120 minuts que,
amb un ritme brillant i gran agilitat, plena

d’art, tècnica i destresa, faran vibrar al visitant recordant els grans èxits musicals de la
nostra vida. L’espectacular combinació del
cos de ball, les millors veus del moment en
directe i una insuperable posada en escena,
faran de Frecuencia el musical un espectacle
totalment diferent.

Una vegada finalitze l’actuació
GRAN MASCLETADA NOCTURNA
Al parc de l’Estació.
A càrrec de la pirotècnia Caballer.

DILLUNS 6 D’AGOST

FESTIVITAT DEL SANTÍSSIM CRIST
Durant tot el dia s’interpretarà la Dansa dels
Porrots pels carrers de la ciutat, a càrrec de
l’Escola Municipal de Porrots.
10:30 H
Cercavila a càrrec de l’Agrupació Musical la
Lírica que, junt amb les autoritats, arreplegaran les cambreres del Crist, Inmaculada
Sanchis Zaragozà i Sonia Requena Riera, i les
acompanyaran a l’església de la Mare de Déu
dels Àngels.
11:00 H.
SOLEMNÍSSIMA MISSA EN HONOR DEL SANTÍSSIM CRIST. A la parròquia de la Mare de Déu
dels Àngels, cantada per la Coral Polifònica i
el Cor Jove de l’Agrupació Musical La Lírica, sota
la direcció de Carla Sanmartín Ganau.
Tollite hostias.
Oratori de Noël ... C. Saint-Saëns
Kyrie de la Mass of the Children ... J. Rutter
Aleluya Mesies ... G.F. Haendel
Ave Maria ... G. Caccini
Sanctus. Mass of the Children ... J. Rutter
Pater Noster ... N. Kedrov
Agnus Dei. Mass of the Children ... J. Rutter
An Irish Blessing ... C. Høgset
Himne al Santíssim Crist de Silla ... J. Lluesa.
Solistes: Isabel Llácer, Mario Sanmartín i
Marina Cerdán.

14:00 H
ESPECTACULAR MASCLETADA
Al parc de l’Estació.
A càrrec de la pirotècnia Caballer
20:00 H
Danses de la processó, als carrers de la
volta de la processó.
Els Gegants, la Dansa dels Arquets, els Nans,
la Dansa dels Porrots, el Ball de les Cintes, el
Ball dels Cavallets, el Ball de la Magrana, la
Dansa de la Moma.
Participen: Escola Municipal de Porrots, Colla de Dolçainers i Tabaleters el Garbí, Falla El
Molí, Grup de Danses Sila, Falla Poble i Falla
Reis Catòlics.
21:30 H
ENRAMADA DE LA MURTA realitzada per
part de la Penya Caixaes.
22:00 H
SOLEMNE PROCESSÓ DEL SANTÍSSIM
CRIST
L’encapçalen els personatges bíblics i és presidida per les cambreres, Inmaculada Sanchis
Zaragozá i Sonia Requena, el clergat local i
les autoritats municipals, acompanyats per
la Banda de l’Agrupació Musical la Lírica de
Silla. Tancarà la processó el Santíssim Crist,
portat pels Costalers. En arribar el Crist a la
porta de la parròquia, s’interpretarà el motet de Rigobert Cortina, Glòria a Déu en les
altures, més conegut per La Carxofa de Silla,
cantada per una veu del Cor Jove de La Lírica,
Elsa Martínez Morilla i acompanyada de l’Orquestra Simfònica, la Coral Polifònica i el Cor
Jove de l’Agrupació Musical la Lírica, dirigits
pel mestre Francisco Valero Terribas. S’efectuaran els disparaments de les vint-i-una salves corresponents.
24:00 H
MACRO TOP
A l’avinguda de Gandia.
40.000 W d’il·luminació i 20.000 W de so.
Organitza: Falla Parc Sant Roc.

DIMARTS 7 D’AGOST

CAMPIONAT DE PETANCA
Al parc de l’Estació.
D’11:00 A 14:00 H
Inscripcions: El mateix dia del concurs, de
9:30 a 10:30 h.
Premis per parelles al primer, segon i tercer
classificats. A partir de 14 anys.

DE 17:00 A 19:00 H
CAMPIONAT DE BIRLES
Al parc de l’Estació.
Inscripcions: Des de les 16:30 h del mateix
dia del concurs.
Premis al primer, segon i tercer classificat. A
partir de 10 anys.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Silla.

18:00 H
FESTA INFANTIL, a l’Avinguda de Gandia
Tobogan gegant aquàtic i tirolina aèria

19:30 H
Encierro infantil al carrer de València.
Organitza: Penya Caixaes
NIT DE FESTA GROSSA
22:00 H
SOPAR POPULAR A LA FRESCA PER A TOT
EL POBLE, a l’avinguda de Gandia
L’Ajuntament habilitarà taules i cadires per
a tots aquells veïns i veïnes que s’inscriguen
abans del 27 de juliol a la Nau Jove, en horari
de 10:00 a 14:00 h.
Papes, olives i aigua per a tots.
24:00 H
HUI SERÀ LA TEUA GRAN NIT, FESTES
2018
Amb tots vostés... LA MONTECARLO
Barres amb preus populars.
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DIMECRES 8 D’AGOST

11:30 H.
SEGONA CONCENTRACIÓ I ENTRADA DE
PENYES
Després del tradicional esmorzar, ens reunirem tots els grups d’amics i quintos al parc de
l’Estació on acompanyats d’una xaranga ens
aproparem al xiringuitos de les penyes de
bous al carrer. Algun refresquet de segur que
ens tenen preparat. Finalitzarem a la plaça
per tal de comprovar el ramat que participarà
en la posterior entrada.
BOUS PEL RECORREGUT DEL CARRER DE
SANT ROC
14:00 H
Entrada i prova de vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
19:00 H
Vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
23.59 H.
Espectacular VIII Edició del Concurs de
Retalladors Santíssim Crist de Silla
Bous de Vicent Benavent de Quatretonda
Organitza: Penya Caixaes

DIJOUS 9 D’AGOST

14:00 H
Entrada i prova de vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
19:00 H
Vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
23:59 H
Desencaixonada de 6 espectaculars vaques
cerrils de Luna Sistac, procedent de Los Bayones
Preus populars
Organitza: Cortijo Loivi

DIVENDRES 10 D’AGOST

14:00 H
Entrada i prova de vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.

19:00 H
Vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.

19:00 H
Vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.

20:30 H
Encierro de bous i cavalls
Protagonitzat pels cavallistes de Llíria i 6
bous de Vicent Machancoses.
Organitza: Penya Caixaes

INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Silla es reserva el dret de
modificar el programa de festes. En aquest
cas, ho informarà pel seus mitjans oficials.

23:59 H
Casta valenciana.
El millor espectacle taurí de la Comunitat Valenciana.
Bots, retalls i moltes més sorpreses.
Organitza: Penya l’Esclafit

DISSABTE 11 D’AGOST

BOUS PEL RECORREGUT DEL CARRER DE
VALÈNCIA
14:00 H
Entrada i prova de vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
19:00 H
Vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
23:59 H
VII Edició de Jocs al Rotgle.
Ramaderia de Dani Machancoses.
Organitza: Penya bouera El Xiquet de La Farola.

DIUMENGE 12 D’AGOST

14:00 H
Entrada i prova de vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
19:00 H
Vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.
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DILLUNS 13 D’AGOST

14:00 H
Entrada i prova de vaques. Ramaderia, Vicent Machancoses.

AVÍS DE FOCS PER AL 5 i 6 D’AGOST
Les autoritats adverteixen del perill del foc i
demanen a tothom que siga conscient i que
adopte les mesures necessàries a títol material i personal, ja que les companyies d’assegurances no es faran càrrec dels accidents
que s’hi puguen produir quan les persones es
posen voluntàriament davant del perill.
AVÍS DE BOUS
Queda totalment prohibida l’entrada de menors de 16 anys al recorregut de les entrades
de bous. Podran estar al recinte de la plaça de
bous, però sols a les grades. També està prohibit el consum d’alcohol i el maltractament
dels animals a tot el recinte.
Serà responsabilitat dels pares si les persones menors no acaten aquestes prohibicions.
Tots els actes realitzats per les diferents associacions i entitats estan patrocinats per les regidories de Festes, Esports, Cultura Memòria
Històrica, Infància, Adolescència, Joventut,
Educació i Igualtat de l’Ajuntament de Silla,
el SARC (Servei d’Assistència i Recursos Culturals) i la Diputació de València.

