
DEL 26 AL 30 
DE SETEMBRE
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Divendres 28 de setembre 2018

SOPAR DE FESTA MAJOR
Obert a tothom prèvia adquisició anticipada de tiquets

Menú Adults ( 15 euros )

Amanida amb embotits

(Fuet, llonganissa, bull negre, bull blanc, xoriç, formatge)

½ Graellada (pollastre, botifarra, xurrasco) amb patates al caliu

Pa amb tomàquet 

Beguda (aigua, vi i refrecs, cava)

Postres (gelat)

Cafè i gotes.

Menú Infantil, menors de 13 anys  ( 9 euros)

Plat d’embotit amb llesca de pa (fuet, llonganissa, formatge,)

Cuixetes de pollastre amb patates xips

Aigua i refrecs

Gelat

Venda de tiquets al Centre Cívic de Sils, 
el dia 14 de les 10.00 h a 12.00 h 

i el dia 18  de setembre de les 17.00 h a les 19.00 h. 



28 DE SETEMBRE 18.30H INAUGURACIÓ

DEL 28 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE DE 2018

DIES D’OBERTURA:
29 I 30 DE SETEMBRE D’11 A 12.30 I DE 17.30 A 20H
1 I 2 D’OCTUBRE DE 17.30 A 19H

EXPOSICIÓ A L’OLI 
ANGEL NUÑEZ
1a exposició de pintura a l’oli Festa Major 2018

Sala d’exposicions municipal - Sils

Ajuntament
de Sils
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DEL 26 AL 30 DE SETEMBRE DE 2018

ORGANITZA L’ASSOCIACIÓ PER A 

L’ORGANITZACIÓ DE FESTES I ACTIVITATS 

CULTURALS DE SILS

SANTS COSME I DAMIÀ
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DIMECRES 26 DE SETEMBRE 
A les 10.00 h, a la Sala Cultural la Laguna
Jocs infantils i maquillatge
Organitza l’AMPA els Estanys

A les 10.30 h, a la Sala Cultural la Laguna
Xocolatada amb melindros
Organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sils

A les 12.00 h, a l’esglèsia parroquial de Santa Maria de Sils
Ofici solemne en honor dels Sants Patrons Cosme i Damià amb  l’acompanya-
ment del  COR DE VEUS  BLANQUES  MENTHA DE SILS
En acabar, Cant dels Goigs dels Sants
Tot seguit, al passeig dels Sants Cosme i Damià, Audició de sardanes i vermut a 
càrrec de la COBLA CIUTAT  DE GIRONA
En cas de mal temps l’activitat es traslladarà al Pavelló Municipal

A les 13.00 h, a l’esglèsia parroquial de Santa Maria de Sils
Missa a l’altar dels Sants Metges

A les 16.00h, a la Residència de la Gent Gran de Sils
Actuació de la Escola de Música de Sils
Organitza la Escola de Musica de Vidreres-Sils 

A les 18:00 h, a la Pista Coberta
Festa de l’ Escuma

A les 18.30 h, al Pavelló Municipal
Concert de Festa Major a càrrec de LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Obertura de portes a les 18.00 h

Cap a les 20.00 h, al mateix lloc
Ball de Festa Major amb LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

DIJOUS 27 SETEMBRE
A les 11.30 h, a la Sala Cultural la Laguna
Espectacle  Itinerant MAG FREAK

A les 17.00 h, a les pistes de petanca del Passeig de la Sardana
3r Campionat de Kubb    
Organitza l’AMPA del SES de Sils

A les 17.00 h, a la Plaça dels Esports
Actuació dels ATRAPASOMNIS
Organitza ACES, Associació de Comerciants i Empresaris de Sils.

A les 20.00 h, al Pavelló
Havaneres amb LA RIBERA
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DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
Durant tot el matí
MERCAT SETMANAL

De les 10.00 a les 14.00 h, a la Plaça dels Esports
Parc infantil i juvenil amb inflables per a totes les edats

A les 18.30 h, a la Sala Municipal d’Exposicions de l’Ajuntament,
Inauguració de l’exposició Pintures a l’oli ANGEL NUÑEZ

A les 19.00 h, Aproximadament, davant de l’Ajuntament
Cercavila amb cap grossos i bastoners de les colles  Els Picasoques de St. Feliu de 
Buixalleu, l’Esbart dansaire de Sant Pol de Mar i l’Esbart dansaire El Cabirol de Sils
Organitza l’Esbart Dansaire el Cabirol de Sils

A les 20.30 h, davant de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec de l’humorista, Lluís Jutglar Calvés (PEYU) de l’APM

A les 22.00 h, al Pavelló Municipal
Sopar de Festa Major
Venda de tiquets al Centre Cívic de Sils, el dia 14 de les 10.00 h a 12.00 h i els dies 
18 de setembre de les 17.00 h a les 19.00 h.
Consulteu el preu i el menú al final d’aquest programa. 

Tot seguit, espectacle, DIARI D’UN QUARENTON obert a tothom. 

A les 23.00 h, Correfoc a càrrec de DIMONIS DEL TER més colla convidada.
Sortida davant  l’Ajuntament fins la Pista coberta

A partir de les 00.30 h, a la Pista Coberta 
FESTA VA PARIR TOUR 

Tot seguit Sessió DJ 

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
A les 9.00 h, a les pistes de Petanca del Passeig de la Sardana
3r Torneig matinal Social de Petanca
Organitza el club Petanca Sils

A les 10.00 h, a la pista coberta
4a Master Class de Zumba a càrrec de GERARD ALCAIDE
Organitza l’Associació de Propietaris i Veïns de les Comes.

A les 10.00 h, davant l’Ajuntament
Master Class de Spinnning a càrrec Gimnàs NEW LINE FITNESS DE SILS
Inscricions gratuïtes a partir del 17 de setembre al gimnàs
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DISSABTE 29 DE SETEMBRE
Tot seguit a les 11.30 h.
Master class de Zumba a carrec de la monitora GEYZHA SHIRLEY 
Organitza Gimnàs New Line Fitnes de Sils.

A les 11.00 h, a la Sala Cultural la Laguna
Espectacle de Titelles, El GALL FREDERIC I LA GALLINA CATERINA

A les 12.00 h, al Centre Cívic de Sils
Obertura de l’exposició dels treballs de Batxiller, Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i  crèdit de Síntesi de l’alumnat de Sils
Organitza la Regidoria de Joventut

A les 16.00 h, al Pavelló Municipal
1r Campionat de BOTIFARRA de Festa Major
Els diners recaptats aniran destinats a la Fundació ONCOLLIGA/ GIRONA
Organitza Makis Sils

A les 17.00 h, a la Plaça Canigó 
Espectacle familiar Taller + espectacle de CIRC Combinat.
En cas de mal temps l’activitat es traslladarà al Pavelló Municipal

A les 18.00 h, a la Sala Cultural la Laguna
3r Concert de Festa Major, amb l’actuació de les corals SILENE i A GRUP VOCAL
Organitzen l’Associació per a l’Organització d’Activitats Culturals de Sils i 
l’Associació Recreativa i Cultural la Laguna

A les 19.30 h, davant de l’Ajuntament
Batukada amb XIVARRI, que ens conduirà fins a la plaça dels Esports per donar 
inici a la Botifarrada

A les 20.30 h, a la Plaça dels Esports
Botifarrada amb rom cremat
Preu: 4 euros

A les 21.45 h, al mateix lloc
Ball a la fresca amb NOVA GAMMA

A les 23.30 h, al pati de l’escola Jacint Verdaguer
Castell de focs artificials

A mitja nit, a la Pista Coberta
Actuació del Grup SHERPA       

En acabar, al mateix lloc, cap a les 01.30 h
Concert amb  DIVERSIONES
Aforament limitat

Tot seguit Sessió DJ



46

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
A les 9.00 h, a les Pistes de Pàdel
1r Torneig de Pàdel Festa Major de Sils
Programes a part, els diners recaptats aniran destinats a la Fundació ONCOLLI-
GA/ GIRONA
Organitza Makis Sils

A les 9.30 h, Pàrking de l’Estació de Sils
BICICLETADA per l’Estany de Sils
Adaptat a totes les edats, (cal portar casc, armilla, reflectant, esmorzar i aigua) 
recorregut uns 10 km. 
Organitza l’Ampa Jacint Verdaguer.

A les 10.30 h, a les pistes de Bitlla, al Pàrquing de l’Estació
7è Torneig de Bitlla Catalana Festa Major de Sils
Organitza Associació Esportiva Bitlla Mallorquines – Sils

A les 11.30 h, al carrer de Mallorquines
1r TOCS DE POESIA 
a càrrec del CLUB de Lectura de la biblioteca de Sils.

A les 12.00 h, al carrer de Mallorquines
Audició de sardanes amb la cobla 3 VENTS
En cas de mal temps l’activitat es traslladarà al Pavelló Municipal

Tot seguit i al mateix lloc
Vermut popular amb còctel
Organitzen els veïns i el Jovent del carrer Mallorquines

A les 18.30 h, al Pavelló Municipal
Concert de fi Festa Major a càrrec de L’ORQUESTRA SALVATANA
Obertura de portes a les 18.00 h

Cap a les 20.00 h, al mateix lloc
Ball de fi Festa Major amb L’ORQUESTRA SELVATANA

A les 18.30 h, a la Sala La Laguna
Espectacle EL MAG D’OZ
L’aforament a aquest espectacle és limitat. Tindran prioritat d’accés els infants 
menors de 13 anys. Cadascun d’ells pot venir acompanyar per una persona 
adulta. En cap cas es permetrà l’entrada d’infants que no vinguin acompanyats 
per una persona adulta.
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COL·LABORADORS
A. Esportiva Bitlla Catalana Mallorquines-Sils,
A. de Jubilats i Pensionistes de Sils, A. de Propietaris i Veïns de les Comes, A. Recre-
ativa i Cultural la Laguna, Esbart Dansaire el Cabirol, Cor Mentha i Coral Silene, 
Xivarri, Club Petanca Sils, AMPA els Estanys, AMPA SES de Sils, Escola de Musica 
de Sils, Veïns del carrer de Mallorquines, Makis Sils, Ampa Jacint Verdaguer, Club 
de lectura de la Biblioteca de Sils,Escola de Música de Vidreres-Sils i Gimnàs New 
Line Fitnes de Sils.

AGRAÏMENTS
A l’Ajuntament pel seu suport.
A la Policia Municipal i Protecció Civil, Brigada i als Tècnics Municipals per l’esforç 
que fan durant tots aquest dies.
Als gegants i grallers perquè amb la seva participació fan mes lluïda la festa
A tots els anunciants i col·laboradors perquè sense vosaltres la festa no seria possible
A Paco Coronado pels serveis prestats.
A la guanyadora del concurs de la portada, MAR OLMOS GRAU.
Als joves de Sils, que participen amb els seus treballs.
A la bibliotecària Paula Otero.
A  Angel Nuñez, per l’exposició de Pintures a l’oli.
A la Policia Municipal i Protecció Civil.
A tots vosaltres participants perquè la festa sense vosaltres no tindria sentit.

Coordina:                                                 Patrocina:

Ajuntament de Sils
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MAR OLMOS GRAU

La portada del llibre és obra de la MAR 
OLMOS GRAU de l’Esc. J. Verdaguer.

A continuació us presentem els dibuixos 
dels altres dos finalistes: DYLAN 
DONCASTER i LLUC MARTÍN 
MASSEGÚ ambdós de l’Esc. J.Verdaguer

Trobareu  tots els dibuixos, que 
l’organització de la festa ha hagut de 
valorar, exposats al Centre Cívic de Sils 
des de dimarts 18 fins a l’acabament de 
la Festa Major.

Volem donar les gràcies a tots els alumnes 
i docents per la seva participació i 
entusiasme.

L’entrega de premis tindrà lloc el dilluns 
dia 18 a les 19:00h al C.Cívic

LLUC MARTÍN MASSEGÚDYLAN DONCASTER
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L’Ajuntament Informa      
CORREFOC DE SILS 2018        

El divendres 28 de setembre, a les 23:00 hores, tindrà lloc el  tradicional correfoc a 
càrrec de Diables del Ter i una colla convidada.

RECORREGUT: L’espectacle es desenvoluparà des de la plaça de l’Ajuntament 
fins a la Pista Coberta passant pels carrers de Juli Garreta, Jacint Verdaguer, Lluis 
Barceló, Avda. Barceloneta.

MESURES DE SEGURETAT: 
Per participar en el correfoc cal que seguiu les següents recomanacions:
•  Portar roba de cotó, coll tancat, màniga llarga, mocador de coll, barret,
    calçat flexible, lleuger i tapat i taps a les orelles. 
•  No empaiteu als diables i deixeu-vos portar. 
•  No porteu material pirotècnic propi. 
•  Seguiu les indicacions del servei d’ordre. 
•  Respecteu les zones acotades per la organització. 
•  Els infants no han d’estar sols a les primeres files. 
•  No s’ha de llençar aigua al pas del correfoc, la pólvora mullada és perillosa 
    i imprevisible.
•  Cobriu els vidres dels aparadors i de casa vostra si el correfoc ha de passar
    per davant. 
•  Retireu els vehicles en tot el recorregut assenyalat per la policia municipal i
    a les cantonades de l’esmentat recorregut. 

L’organització aconsella no participar en el Correfoc a les persones que no puguin 
complir aquestes normes de seguretat. 

Tot el públic participant és completament responsable dels accidents que puguin 
patir al correfoc.

En cas d’accident o emergència, aviseu a la Policia Local o al 112.
 
SILS, setembre  2018

Ajuntament de Sils
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El Ayuntamiento Informa
CORREFOC DE SILS 2018        

El viernes 28 de septiembre, a las 23:00 horas, tendrá lugar el tradicional correfoc 
a cargo de Diables del Ter y una colla invitada.

RECORRIDO: el espectáculo se desarrollará desde la plaza del Ayuntamiento  
hasta la Pista Cubierta pasando por las calles de Juli Garreta, Jacint Verdaguer, 
Lluis Barceló, Avda Barceloneta.
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
 Para participar en el correfoc es necesario seguir las siguientes recomendaciones:
•  Llevar ropa de algodón, cuello cerrado, manga larga, pañuelo anudado 
    al cuello, sombrero, calzado flexible, ligero y tapado y tapones en los oídos. 
•  No molestar a los diablos y dejarse llevar. 
•  No llevar material pirotécnico propio. 
•  Seguir las indicaciones del servicio de orden. 
•  Respetar las zonas acotadas por la organización. 
•  Los niños no han de estar solos en las primeras filas. 
•  No lanzar agua al paso del correfoc. La pólvora mojada es peligrosa e
    imprevisible. 
•  Cubrir los cristales de los escaparates y los vidrios de sus casas si el correfoc
    ha de pasar por delante.
•  Retirar los vehículos a lo largo de todo el recorrido señalado por la policía 
    municipal y de las esquinas del mencionado recorrido.

La organización aconseja no participar en el Correfoc a las personas que no 
puedan cumplir estas normas de seguridad. 

Todo el público participante es completamente responsable de los accidentes 
que puedan sufrir en el correfoc. 

En caso de accidente o emergencia, avisar a la Policía Local o al 112.

SILS, septiembre  2018

Ajuntament de Sils


