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 SALUTACIO DE L’ALCALDE 
Un any més, s’apropa la festa dels Sants Metges, amb més il·lusió que mai, per ser la 
primera que viurem sense restriccions sanitàries des de la pandèmia de la Covid-19. 
Aquesta és una festa major treballada durant molts mesos, que presenta una oferta 
dirigida a tots els públics, i sobretot, molt participada. I és que enguany, després de no 
poder fer massa, s’ha plantejat una edició en què les entitats i associacions del municipi 
hi tinguin una presència. Des del pregó i l’exposició, fins a activitats infantils, concursos, 
o esport, la festa dels Sants Metges 2022 ha volgut ser un cant a les entitats que, de 
manera voluntària, durant l’any farceixen de vida el poble. 
És obligat que en aquestes línies faci agraïment als qui fan possible aquest cap de set-
mana llarg de música, gresca i activitats. En primer lloc, a la regidoria de festes, per fer 
un esforç titànic amb què les festes de Sils han pres el ressò que mereixien. Però també 
a policia, brigada i protecció civil, que es multipliquen per assumir l’increment de feina 
que això suposa. No puc deixar de fer un agraïment especial a la Comissió de Festes, que 
durant aquests dies hi posen totes les hores que calgui per tal que el poble pugui gaudir 
d’una festa de primera. I tenint en compte els temps de crisi, crec que també cal fer 
esment als patrocinadors d’aquest programa, petits comerços i empreses que, malgrat 
els vents difícils, mostren el seu compromís amb el poble de Sils. 
La Festa neix de tota aquesta suma d’esforços. I per això convido a tothom a participar-hi 
i viure-la. Gent de Sils o dels voltants; petits o grans; amants dels concerts o dels balls; 
els que retiren aviat o els que ho fan de matinada. En definitiva, tothom és benvingut a la 
Festa Major de Sils. 
Viu la Festa dels Sants Metges!

Eduard Colomé Ribas
Alcalde de Sils
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 SALUTACIO DE LA REGIDORA 
Estic molt contenta que finalment i després de dos anys,  sigui possible tornar a celebrar una 
Festa Major dels Sants Metges com cal.
Al 2019 vam arrancar amb força, amb una festa imaginativa i diferent que ens va deixar molt 
bon regust. Però l’any següent va arribar la pandèmia i la vam haver de cancel·lar. El 2021 
just ens va permetre fer una versió reduïda amb totes les restriccions del moment. Ens va 
tocar anular, reinventar, adaptar i assumir diferents formes de viure la festa.
Tot i així, durant aquests anys, es van aprofitar totes les oportunitats que vam tenir per 
mantenir les activitats festives permeses, perquè més que mai, eren essencials i ens calien 
per sobreviure dins un estat de pandèmia.
Perquè des d’aquesta regidoria, i des del minut 1, l’objectiu ha estat fer de Sils un poble viu, 
animós, amb la gent sortint al carrer i gaudint les trobades, els actes, la festa, i fins i tot 
aconseguir atraure a gent dels pobles veïns. 
I, tot i els entrebancs, anem pel bon camí.
Però sens dubte, això és gràcies a tots els voluntaris que posen el seu temps, esforç i volun-
tat per aconseguir tirar endavant les activitats festives del poble. Vull fer esment especial 
als voluntaris de la Comissió de Festes. Gràcies a vosaltres això és possible.  Gràcies per la 
vostra energia i la vostra actitud. Sou molt bona gent!!!
També agrair a les diferents entitats que en aquesta festa i durant tot l’any dinamitzen el 
poble amb activitats variades per tots els públics i que són essencials perquè Sils continuï 
bategant.
Una menció especial als tècnics de l’Ajuntament, Brigada i Policial local que una servidora a 
última hora sempre els fa suar de valent. 
I sobretot a tots els silencs i silenques que ens acompanyeu a cada acte, cada festa, cada 
esdeveniment especial i que ens encomaneu la vostra energia i ens animeu a continuar 
endavant.
Gràcies a tots. Ens trobem a la Festa Major!!

Isabel Farré Garriga
Regidora de Festes i Lleure
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 BASES DE LA GIMCANA RURAL 
1. El nombre d’equips participants és limitat. Cal inscriure’s prèviament al Centre Cívic 
(972853913) o mitjançant el formulari electrònic de l’apartat de la Festa Major del web 
www.sils.cat
2. Les inscripcions són gratuïtes i es podran realitzar fins al dia 21 de setembre.
3. A l’inscriure’s cal donar un nom per a l’equip i les dades de contacte d’un represen-
tant.
4. Cada equip estarà integrat per 4 persones.
5. S’estableix una gimcana per a infants (de 5 a 14 anys) i una per a adults (a partir de 
15 anys).
6. La gimcana infantil s’organitza amb 3 categories d’edat:
• Benjamins: de 5 a 8 anys
• Principiants: de 9 a 11 anys
• Alevins: 12 a 14 anys
La categoria dels equips de la gimcana infantil es determinarà a partir de la mitjana 
d’edat dels seus 4 components.
7. Els equips amb persones menors d’edat hauran d’estar acompanyats d’un adult que 
se’n faci responsable en tot moment. Aquesta persona no cal que sigui participant.
8. Els integrants de cada equip hauran de portar alguna peça de roba o disfressa igual 
per tal de facilitar la identificació de cada participant. Sigueu originals!
9. Porteu roba vella i que es pugui embrutar. Es recomana una muda de recanvi.
10. Caldrà respectar l’ordre indicat per l’organització i realitzar les proves segons les
seves indicacions.
11. La inscripció a la gimcana suposa autoritzar els organitzadors a recollir les dades 
personals necessàries, que es tractaran segons l’establert per l’Ajuntament a www.sils.
cat.
12. Els grups participants s’hauran de presentar mitja hora abans de l’inici de Gimcana.

Organitza l’Associació de Festes amb la col·laboració de SilsSomriu, l’Athlètic Silenc, la 
Colla de Diables Els Cremats de Sils i l’Associació de Defensa Forestal



 DIJOUS 22 
19:30 h, a la Laguna
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DELS VETERANS DE SILS - 
LA CUINA A SILS EN COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE L’ENTITAT
L’exposició es podrà visitar des del 23 al 29 de setembre de les 17:00 h a les 20:00 h. Cada dia a 
les 18:00 h es projectarà el documental realitzat amb motiu de la commemoració.
Organitza: l’Associació Veterans de Sils-La Cuina a Sils.

 DIVENDRES 23 
20:00 h, a la plaça dels Esports
PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC DE L’ENTITAT VETERANS DE SILS-LA CUINA A SILS

Seguidament, a la plaça dels Esports
UNA ESTONA AMB JOAN PERA
Monòleg interpretat per Joan Pera on repassarà en clau d’humor la seva trajectòria dalt dels 
escenaris.

A les 23:30 h, a la plaça Esports
CONCERT AMB EL GRUP DE VERSIONS DALTON BAND

Seguidament 
DJ AARPA
Hi haurà Punt Lila.

 DISSABTE 24 
10:30 h, a l’aparcament de l’escola Els Estanys (avinguda Barceloneta)
GIMCANA RURAL INFANTIL
Bases del concurs a la pàgina 9. Cal inscriure’s al Centre Cívic.
Organitza: Associació de Festes. Col·labora: Sils Somriu, Athlètic Silenc, Colla de Diables Els 
Cremats de Sils i l’Associació de Defensa Forestal.
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15:30 h, al pati del darrere de l’Ajuntament
CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Tots els beneficis es destinaran a la fundació Oncolliga.  
Cal inscripció prèvia al Centre Cívic o trucant al 972853913 fins al divendres 23 de setembre. 
Places limitades fins a completar el quadre.
Organitzen els MAKIS de SILS

15:00 h, al Pavelló Municipal
1er TORNEIG DE FESTA MAJOR DE TENNIS TAULA SILS - MALLORQUINES
Inscripcions per Whatsapp al 661967433.  Preu 6,00 €
Organitza: Associació de Veïns Les Mallorquines.

16:30 h, al Camp de Futbol 
Presentació de les diferents categories del CLUB DE FUTBOL SILS per la temporada 
2022-2023

16:30 h, a l’aparcament de l’escola Els Estanys (avinguda Barceloneta)
GIMCANA RURAL JOVE
Bases del concurs a la pàgina 9. Cal inscriure’s al Centre Cívic.
Organitza: Associació de Festes. Col·labora: Sils Somriu, Athlètic Silenc, Colla de Diables Els 
Cremats de Sils i l’Associació de Defensa Forestal.

18:00h Partit de lliga de tercera catalana entre CF Sils i Blanes CD

20:30 h, a la plaça dels Esports BATUCADA I INICI DE LA BOTIFARRADA POPULAR AMB 
GLOP DE RATAFIA 

21:30 h, a la plaça dels Esports BALL AMB EL TRIO COSTA BRAVA

22:30 h CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

A mitjanit CONCERT AMB LA BANDA DEL COCHE ROJO

Seguidament DJ CAPDE
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 DIUMENGE 25 
10:30 h, a les pistes de l’estació
TORNEIG DE BITLLA CATALANA
Organitza l’Associació Esportiva Bitlla Mallorquines-Sils

11:30 h, al Carrer de Mallorquines
AUDICIÓ DE SARDANES amb la PRINCIPAL DE L’ESCALA
Seguidament Vermut Popular
Col·labora el Jovent del Carrer de Mallorquines.

16:30 h
CONCERT D’HAVANERES amb LA BARCA D’EN PEP
Activitat reservada per als usuaris de la Residència de Gent Gran

17:00 h, a la plaça Canigó
PLANTADA DE GEGANTS I BERENAR POPULAR

17:30 h
BALL DE GEGANTS DE LES ESCOLES DE SILS I ELS CAPGROSSOS DE L’ESBART DANSAIRE

18:00 h 
3er CONCURS INFANTIL DE REBOSTERIA
Organitza: AFA de l’Institut. Consulteu les bases a la pàgina 17

Seguidament 
ANIMACIÓ INFANTIL AMB JAUME BARRI
Al finalitzar es farà l’entrega de premis del concurs infantil de rebosteria.

20:00 h, al Pavelló
CONCERT AMB MANU GUIX. Presentació del seu nou àlbum MOMENTS

21:30 h
CONCERT DE VERSIONS A LES BARRAQUES amb el Grup DOWNLIGHT XXL. 
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 DILLUNS 26 
De 10:00 h a 14:00 h, a la Pista Coberta
JOCS DE FUSTA GEGANTS I INFLABLES PELS MÉS PETITS

12:00 h, a l’església parroquial
OFICI SOLEMNE EN HONOR ALS SANTS PATRONS COSME I DAMIÀ amb l’acompanyament 
del COR MENTHA

En acabar
CANT DELS GOIGS DELS SANTS COSME I DAMIÀ

Seguidament
MISSA A L’ALTAR DELS SANTS METGES

12:30h, a la Laguna
CONCERT AMB CAFÈ TRIO

Seguidament
VERMUT POPULAR 

18:00 h, al Pavelló Municipal
CONCERT AMB L’ORQUESTRA SELVATANA

Seguidament
BALL AMB L’ORQUESTRA SELVATANA

22:00 h, a les Barraques
MONÒLEG amb NEUS ROSSELL
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DALTON BAND
Els Dalton Bang van néixer amb un únic objectiu: 
assaltar tots els pobles i ciutats de Catalunya per 
a deixar la seva població exhausta de festa. El 
seu botí sempre ha estat l’alegria dels seus fans i 
seguidors que no paren de créixer.

TRIO COSTA BRAVA
Veniu a gaudir d’aquest versàtil trio de ball amb 
un ampli repertori amb tot tipus d’estils musicals 
(bolero, cha-cha-cha, cumbia, merenge, rumba, 
foc, etc....).

LA BANDA DEL 
COCHE ROJO
Una de les orquestres de versions amb més 
quilòmetres recorreguts pel nostre país. Duen el 
maleter ple amb clàssics i els millors temes del 
moment. La Banda del Coche Rojo us conduirà per 
una ruta plena d’èxits d’aquell temps!

JOAN PERA
Una estona amb Joan Pera és un divertit 
espectacle en el qual l’actor de cinema i teatre fa 
un repàs de la seva trajectòria en clau d’humor, 
resseguint les situacions més inversemblants i 
divertides.

LA BARCA D’EN PEP
Josep Camós i Roquet ens proposa un viatge per la 
nostra mar mediterrània acompanyat a la guitarra 
per Miquel Llorens. Al llarg de l’actuació s’aniran 
desgranant un grapat de les tonades que es 
cantaven a les tavernes del port.

JAUME BARRI
El so de la seva guitarra ens impulsarà a ballar 
tot tipus de balls i cançons populars pròpies 
del nostre patrimoni musical en un espectacle 
d’animació per a la mainada i també pels que ja 
som més grandets.
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MANU GUIX
Músic i compositor d’àmplia trajectòria i autor 
d’un pop molt personal que es nodreix del soul, 
el jazz, el funky i que també inclou les textures 
electròniques. Veniu a sentir-lo de ben a prop en la 
presentació del seu nou àlbum

COR MENTHA
Agrupació vocal integrada per 11 cantaires dirigides 
per Cristina Gavilan amb una proposta musical que 
parteix d’arranjaments propis de temes coneguts 
del repertori de les festes majors, misses-concert 
i festes populars. La fusió entre el treball acurat i 
les seves veus dóna lloc a un so amb personalitat 
pròpia.

CAFE TRIO
Trio integrat per dos cantants (Marcel Casellas 
i Eva Solà), tenor i soprano respectivament, i un 
pianista (Jordi González), tots tres amb una àmplia 
formació en música clàssica i moderna i amb més 
de vint-i-cinc anys d’experiència en el món del 
concert.

ORQUESTRA 
SELVATANA
L’Orquestra Internacional Selvatana no podia 
faltar a la nostra Festa Major. La seva trajectòria 
històrica, prestigi i versatilitat asseguren que 
viurem una magnífica vetllada de la mà dels 
integrants clàssics d’aquesta formació així com
també de les noves incorporacions que li auguren 
un futur prometedor.

NEUS ROSSELL
La nostra youtuber i mestra de música preferida 
ens té reservat un monòleg molt especial. Vine a 
gaudir-ne amb directe!
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DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 20 H

M A N U  G U I X

AL PAVELLÓ

SILS

GRATUÏT



CONCURS INFANTIL DE REBOSTERIA
1. PARTICIPACIÓ
La participació al concurs és oberta a tots els menors de 16 anys.
Cada participant només podrà presentar unes postres.
2. CARACTERÍSTIQUES
Les postres hauran de ser d’el·laboració pròpia, en cap cas s’acceptaran a concurs postres comprats a 
establiments professionals. Les postres hauran de tenir un mínim de sis racions.
3. INSCRIPCIÓ
La inscripció al concurs és gratuïta.
La inscripció es farà mitjançant el correu centrecivicsils@sils.cat o al telèfon 972853913 del Centre Cívic 
de Sils. La inscripció al concurs conclourà el divendres 23 de setembre a les 18.00 hores.
4. PRESENTACIÓ
Els/les participants faran entrega del seu postre a l’organització el diumenge 25 de setembre a les 17:30 h 
a la plaça Canigó.
5. JURAT
El jurat estarà format per: un representat de l’entitat La Cuina a Sils, un representant del sector
professional de la pastisseria municipal, un representant del sector de l’Hosteleria i restauració
municipal, i un representant de la Comissió de Festes.
6. PREMIS
Tots els participants tindran un obsequi per participar.
El jurat valorarà les postres segons diferents característiques, ja que segur que totes estaran
boníssimes, i es valorarà els participants en tres categories:

CATEGORIA 1: De 3 a 6 anys
CATEGORIA 2: de 7 a 12 anys
CATEGORIA 3: de 13 a 16 anys

Cada categoria tindrà tres premis:
• Millor Decoració
• Més Original
• Més Gustosa

NOVETAT!!! PREMI JURAT POPULAR.
Hi haurà un nou premi decidit per el públic assistent que podrà votar les postres que més els agradin 
(sense possibilitat de tastar-la).
7. DRETS DE DIFUSIÓ D’IMATGE
L’organització es reserva els drets de difusió d’imatges, de les postres presentades, en qualsevol mitjà de 
comunicació: web, Facebook... Els participants cedeixen tots els drets d’imatge i els seus noms podran ser 
utilitzats, sempre que es faci referència explícita al concurs.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases, així com del jurat i la seva decisió. 
No podran ser objecte d’impugnació les decisions que prengui el jurat, que estarà facultat per resoldre 
qualsevol situació no prevista en les bases de la manera que consideri oportuna.

Organitza AFA de l’Institut de Sils.
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Divendres 23 de setembre a les 20.30 h
a la plaça dels Esports



19



20



21

Ajuntament de Sils

Organitza: Associació de Festes
amb el suport de l’Ajuntament

 AGRAIMENTS 
Des de l’organització de la Festa Major dels Sants Metges volem expressar el més gran 
dels nostres agraïments a les següents associacions i entitats municipals per la seva 
implicació i suport:
• AFAs de les escoles Els Estanys i Jacint Verdaguer
• AFA de l’institut
• Associació de Defensa Forestal
• Associació Esportiva Bitlla Mallorquines -Sils
• Associació Protecció Civil
• Athlètic Silenc
• Esbart Dansaire el Cabirol
• Makis Sils
• El Jovent de Mallorquines
• Associació Veterans – La Cuina a Sils
• Sils Somriu
• Associació de Veïns de Mallorquines
• Colla de diables Els Cremats de Sils
• CF SILS
• Als voluntaris de la Comissió de Festes i la Comissió Jove.
• Als anunciants que consten en aquest llibre per haver col·laborat amb la Festa
• Als treballadors i treballadores de l’Ajuntament
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