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Diumenge 10 de setembre

18.00 h. Acte commemoratiu del 50 aniversari de la fundació de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana. Organitza: Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i Ajuntament
de Llíria. Lloc: Església de la Sang.

Dijous 14 de setembre

19.00 h. Inauguració de l’exposició “EXTINCIÓ”, treballs dels alumnes del taller de cerámica de l’Escola d’Adults
de Llíria. Lloc: Centre Multiusos.
L’exposició es podrà visitar del 22 de setembre a l’11 d’octubre en l’horari d’apertura del centre.

Divendres 15 de setembre

18.00 h. 1a Fira del Llibre a Llíria. Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llíria. Lloc: Plaça Major.

19.30 h. Inauguració de l’exposició SILVESTRE MOROS
20 escultures 1 escultor.
L’escultor de Llíria mostra un conjunt representatiu dels
seus últims treballs.
Lloc: Ca la Vila.
Horari de l’exposició: del 16 al 30 de setembre de 19.00 a
21.00 hores. Diumenges i festius també de 11.30 a 13.30
hores.

20.30 h. Visita del jurat i de les autoritats als
carrers engalanats participants en el XXVII
Concurs d’Engalanament de Carrers, acompan-
yats pel Grup de Danses “El Tossal” que ens ofe-
riran una dansà popular i nit d’albades. Eixida:
Plaça Major.

22.30 h. Estrena de l’espectacle poeticomusical “Dotze Treballs d’Hèrcules”, encàrrec de l’Ajuntament de
Llíria per a la commemoració del centenari de la troballa del mosaic dels dotze treballs d’Hèrcules. Interpreten:
Kontakte Grup de Percussió, Mara Aranda, Jota Martínez i Eduard Navarro. Lloc:  Teatre de la Unió Musical.
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Dissabte 16 de setembre
10.00 h. 1a Fira del Llibre a Llíria durant tot el dia.  Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llíria. Lloc:

Plaça Major.

10.00 h. Campionat de Petanca a les pistes del parc de la Bombilla. Inscripcions: Llar del Jubilat (Adolfo Rández).
Organitza: Otoñales en Primavera II.

11.00 h. 1a Fira de l’Esport a Llíria  durant tot el dia.  Organitza: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Llíria. Lloc:
Plaça Major.

19.00 h. Concert de l’Agrupació Musical Edetana “Vicente Giménez”.  Lloc: Església de la Sang. Interpretarà
el programa següent:
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20.00 h. Homenatge al Llíria C.F.  amb motiu del 25 aniversari de l’ascens a la 2a divisió nacional B . Lloc:
Plaça Major. Organitza: Associació Veterans Llíria C.F.  i regidoria d’Esports.

22.30 h. Concert de l’Orquestra de Plectre “El Micalet”.  Lloc: església de la Sang. Interpretarà el programa
següent:

ORQUESTRA DE PLECTRE “EL MICALET”

I PART

Laurona (Pasdoble)  ............................................................................  Julián Palanca

El Rabajol (Suite)  ...................................................................................  Rafael Talens

Danzas Fantásticas Op. 22  .............................................................  Joaquín Turina

        III Orgía

La Torre del Oro (Intermedi)  ................................................  Gerónimo Giménez

II PART

Egmont (Obertura) .......................................................................  L. Van Beethoven

La boda de Luis Alonso (Intermedi)  ..................................  Gerónimo Giménez

Maruxa (Preludi)  ................................................................................   Amadeo Vives

Sant Miquel de Llíria (Pasdoble)  ...............................................  Verónica Gómez

Himne de la Comunitat Valenciana  ................................................  José Serrano

Director: Miguel Gómez Gómez
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Dimarts 19 de setembre

22.00 h. I Mostra de Teatre Amateur Local. Com-
panyia Alcocer@mics presenta “El tio bufanda”,
joguet en un acte original i en prosa d'Antonio
Micó i Ruiz, direcció: Miguel Alcocer. Lloc: Teatre
de la Unió Musical.

Dimecres 20 de setembre

16.00 h. “XXVI Passejada amb bici” pel voltants de Llíria. Eixida: des de la plaça Major. A l'arribada al parc de
Sant Vicent es repartirà berenar i beguda entre els participants. Inscripcions al pavelló Pla de l’Arc. Organitza:
Regidoria d’Esports.

22.00 h. I Mostra de Teatre Amateur Local. L’Escola Municipal de Teatre presenta “Despedida de soltera”
de Alfonso Anaya Barredo, direcció: Josep Vicent Albert. Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat.

Dijous 21 de setembre

19.00 h. Inauguració de l’exposició “JOSÉ MANAUT, PINTOR EDETANO
(Llíria, 1888 - Madrid, 1971)” . Quadres i dibuixos de la col·lecció de
l’Ajuntament de Llíria i del Museu Manaut de València. Lloc: Forn de la Vila.
L’exposició es podrà visitar del 22 de setembre a l’11 d’octubre de 19.00 a
21.00 hores.

22.00 h. I Mostra de Tea tre Amateur Local.
L’Associació Cultural “El teatret de Sant
Francesc” presenta “Melocotón en Almíbar” de
Miguel Mihura, teatre còmic d'embolic. Direcció:
Paco Ibáñez. Lloc: Teatre de la Banda Primitiva.
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Divendres 22 de setembre
19.30 h. Presentació del llibre “Bandes i bàndols. Les arrels del fenomen musical llirià” d’Elvira Asensi, editat

per la Universitat de València, Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Lloc: Ca la Vila.

22.30 h. Estrena de l’espectacle “LLÍRIA EST
EDETA”, espectàcle commemoratiu del
centenari del Dotze Treballs d’Hércules. Edeta,
futura Llíria, segle V a C. Els Ibers s’assenten
en el Tossal de Sant Miquel. Llíria, antiga Edeta,
any 1917, es decobreix la troballa histórica del
mosaic dels Dotze Treballs d’Hércules. “Llíria
est Edeta”, història de Llíria i del seu patrimoni
històric i cultural. Lloc: Plaça Major.
Creació de la companyia de teatre “La Fam”
per encàrrec de l’Ajuntament de Llíria.

Dissabte 23 de setembre
Del 23 de setembre al 8 d’octubre. Torneig de la Raqueta “Jorge Gorris”, en les modalitats esportives de

tennis, pàdel i frontennis. Totes les categories.
Organitza: Club de Tennis Llíria.
Inscripcions: clubdetenislliria@gmail.com fins al dia 18 de setembre. Caldrà comunicar al moment de la inscripció
la disponibilitat horària.

9.00 h. “XVI Passejada
amb carro” per als xiquets
de 6 a 12 anys pels camins
del nostre terme. Places
limitades per ordre d’ins-
cripció a l’Ajuntament, De-
partament de Cultura,
Educació i Festes (plaça
Major, 11, pta. 2) des de
l'inici de les festes, en horari
de 10.00 h. a 13.30 h. Eixida:
Plaça Major.

11.00 h. Acte commemoratiu del 50 aniversari de la construcció de l'Institut Penitenciari per a Joves a Llíria.
Lloc: Centre Multiusos.

19.30 h. Acte d’atorgament de les distincions honorífiques  del M.I. Ajuntament de Llíria de l'any 2017: Sra.
Isabel Aisa González (Medalla de la Ciutat), Joieria Falomir (Medalla de la Ciutat) i Club de Bàsquet Llíria (Medalla
de la Ciutat). Lloc: Plaça Major.



23PROGRAMACIÓ DE FESTES

22.00 h. Cercavila de les bandes des dels respectius locals socials fins a la plaça Major.

22.30 h. CONCERT DE LES BANDES  a la plaça Major. El compositor valencià ANDRES VALERO CASTELLS i el
director PABLO SÁNCHEZ TORRELLA seran homenatjats en reconeixement per la seua contribució a la música
valenciana. Hi participen la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria i l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda
Primitiva de Llíria.

Completa la seua formació en els conservatoris superiors de València i Múrcia, titulant-se en 8 especialitats, amb
4 mencions d'honor i premi extraordinari fi de carrera en Composició. Han sigut els seus professors més destacats
R. Ramos, L. Balada, E. García Asensio, E. Xifre, M. Galduf, F. Tamarit, J. Mª Vives, V. Campos, etc. Ha assistit a
nombrosos cursos de perfeccionament i postgrau. Ha obtingut el diploma d'Estudis Avançats per la Universitat
Catòlica de València. Des de 2004 ha ocupat una càtedra de composició en el Conservatori Superior "J. Rodrigo"
de València. En la temporada 2015-16 ha sigut nomenat director titular de la Banda Municipal de A Coruña. En
l'actualitat dirigix la Banda Jove de l'Associació “Cullera, Bunyol i Llíria”.

Ha rebut importants premis i distincions. Les seues obres s'han interpretat a la major part d'Europa, Amèrica
llatina, i als EUA, Canadà, Japó, Corea, Singapur, Hong Kong, etc. Ha rebut encàrrecs de diverses institucions, així
com d'importants conjunts i solistes. Les seues partitures estan editades a Espanya, França, Suïssa, i EUA. Compta
amb una àmplia discografia realitzada a Espanya, Noruega, França, Suïssa, Holanda, Portugal, Polònia, EUA i Japó.
Ha sigut membre directiu de l'Associació de Compositors Simfònics Valencians, i ha sigut compositor resident del
Festival Internacional Spanish Brass (Alzira, 2005), i de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (2005-06).

Ha sigut director principal invitat de la Banda i Orquestra Primitiva de Llíria, i fundador de l'ensemble Estudi
Obert. Va ser director de les bandes del CIM de Mislata, de la SAM de Picassent, i de La Lírica de Silla. Com a invitat
ha dirigit entre altres formacions, l'Orquestra de València, les bandes municipals de Madrid, Barcelona, València,
Alacant, A Coruña, Santiago de Compostel·la, etc, així com la banda de la FSMCV, la de Musikene, l'Artística de
Buñol, i el Dia de la Música Valenciana. Ha dirigit estrenes absolutes i nacionals de L. Balada, H. Mertens, M.
Daugherty, J. Lord, S. Sciarrino, L. Berio, R. Mira, F. Tamarit, Ll. Barber, etc. Ha dirigit ensembles, òpera en concert
i bandes simfòniques en el Festival Internacional de Música Contemporània de València Ensems. A més la seua
versatilitat li ha portat a abordar projectes singulars com la gravació d'un dvd per a Sony amb el grup de rock
Barón Rojo i el CIM de Mislata.

ANDRÉS VALERO-CASTELLS (1973)
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ATENEU MUSICAL I D’ENSENYAMENT
BANDA PRIMITIVA DE LLÍRIA

El lugarico viejo  ..........................................................................  Pablo Sánchez
“400” (2017-AV87)  ......................................................  Andrés Valero-Castells
Wine-Dark Sea (Symphony for Band)  ....................................  John Mackey
        I. Hubris
        II. Immortal thread, so weak
        III. The attentions of souls

Director titular: Javier Enguídanos Morató

BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA
Armando Serra  ..............................................................................Pablo Sánchez
La Vall de la Murta  .....................................................  Andrés Valero-Castells
        1. Les serres (Cavall Bernat, les Agulles), l’incendi.
        2. Monestir, 1401
        3. Pirates moros, Pont de Pedra
Wait of the World  ....................................................................  Stephen Melillo
        1. And Now the Children Lear
        2. Awaiting the Past
        3. Remembering the Future

Director titular: Pablo Marqués Mestre
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Diumenge 24 de setembre
LLÍRIA SOLIDÀRIA
9.00 h. 1er Gran Open del Mediterráneo de blancs a braç. Lloc: Camp de tir “La Arboleda”. Organitza: Club de

Caçadors “La Concòrdia”.

11.30 h. Torneig de Pilota Valenciana Ciutat de Llíria. Lloc: Trinquet Municipal.

13.00 h. Cercavila de les autoritats acompanyades per la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria, precedits per
un grup de tabal i dolçaina.

14.00 h. Atronadora mascletà a la plaça Major a càrrec de la Pirotècnia
Caballer Fireworks.

19.00 h. Inauguració de la reproducció del Mosaic dels 12 Treballs
d’Hèrcules. Lloc: Ca Porcar.

19.30 h. III Memorial Silvestre d’Edeta. Acte d’homenatge a l’escultor
de Llíria en el tercer aniversari de la seua mort. Actuarà en este acte
l’Orquestra de Plectre “El Micalet”. Lloc: Parc de la Bombilla.

22.00 h. Nit solidària a benefici de la Junta Local de Llíria “Lluita contra el Càncer”.
Representació del divertit espectacle “PELS PÈLS”,  una comèdia policíaca per
a morir-se de riure... L’obra més representada en la història del teatre als Estats
Units, en una producció cent per cent valenciana. Direcció: Santiago Sánchez.
Producció Olympia Metropolitana, l’Om Imprebís. Lloc: Teatre de la Banda Primitiva.
Donatiu: 6 euros.
Les entrades es posaran a la venda a Ca la Vila des del dilluns dia 18 de setembre fins al divendres 22 en
horari de 09.00 a 13.30 hores. No es farà cap llista per a la cua ni reserva d'entrades. Es vendran únicament
a les persones que estiguen esperant el seu torn. Venda màxima per persona (fins a l'acabament de la
cua): 6 entrades. En cas d'esgotar-se les entrades, no n'hi haurà venda a la taquilla el dia de la representació.

Dilluns 25 de setembre
22.00 h. Nit de Flamenc, la companyia “Flamenco Valencia” presenta l’espectacle

“De Egipto a Jérez”. Actuaran al baile Manuel Serena i Manuela Morales, al cante
Tomás de los Cariños i Javier Calderón “el Tete”, al toque Juan de Pilar. Lloc: Teatre
de la Llar del Jubilat.

Dimarts 26 de setembre
19.00 h. Lliurament dels premis a l’excel·lència acadèmica
i acte d’homenatge als mestres dels centres educatius de
Llíria que s’han jubilat enguany. Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat.

20.30 h. Berenar sopar per a la gent major. A continuació,
actuació del Grup de Danses i Rondalla “El Tossal”, el Grupo
de Danzas de Alcublas i el Grup de Danses de Benimaclet.
Seguidament, ball amb l’amenització musical de Mario He-
rrero. Lloc: Plaça Major.
Els tiquets per al sopar estaran a la venda a Ca la Vila del dia
11 al 15 de setembre en horari de 10.00 a 13.30 hores.
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Dimecres 27 de setembre
19.00 h. Concert de la Banda Musical UDP  Llíria-Camp de Túria-Serranos. Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat.

Interpretarà el programa següent:

22.00 h. El quartet vocal MELOMANS presenta l’espectacle “004 Licencia
para cantar”, musicomèdia que fusiona la música a cappella, el teatre i
l’humor. Espectacle trepidant i divertit, apte per a tots els públics, amb un
nivell artístic extraordinari, on els actors sols tenen com a armes les seues
veus. Direcció: María Colomer. Arranjaments musicals: Moi Bautista. Lloc:
Teatre de la Banda Primitiva.
Espectacle a benefici de la Germandat de Sant Miquel per a col·laborar amb
el manteniment del Monestir de Sant Miquel.
Donatiu: 3 euros.
Les entrades es posaran a la venda a Ca la Vila des del dilluns dia 18 de setembre fins al dimecres
27 en horari de 09.00 a 13.30 hores. No es farà cap llista per a la cua ni reserva d'entrades. Es vendran
únicament a les persones que estiguen esperant el seu torn. Venda màxima per persona (fins a
l'acabament de la cua): 6 entrades. En cas d'esgotar-se les entrades, no n'hi haurà venda a la
taquilla el dia de la representació.

BANDA MUSICAL UDP LLÍRIA-CAMP DE TÚRIA-SERRANOS

I PART
Tercio de Quites (Pasdoble)  ...............................................................................  R. Talens
La pícara molinera (Intermedi)  ............................................................................  P. Luna
La reina mora (Selecció)  ...................................................................................   J. Serrano
Estampas mediterráneas  .................................................................................  L. Magenti

II PART
Los dos Adolfos (Pasdoble)  ........................................................................  M. Domingo
Gigantes y cabezudos (Selecció)  ...........................................................  M.F. Caballero
West side story (Selecció)  ................................................................................  L. Berstein

Director: Vicente Puchol Calvo
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Dijous 28 de setembre
LA BAIXÀ

12.00 h. Al Reial Monestir de Sant Miquel: Eucaristia de la Germandat Sacerdotal Edetana.

18.30 h. Solemne baixada de la imatge de sant Miquel des del Reial Monestir fins a la parròquia de l'Assumpció,
acompanyada per la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria. Al moment de l'eixida de l'arcàngel del Reial
Monestir el “Club de Colombicultura Gran Edeta Llíria” farà una solta de coloms. A l'altura de la seu de l'Orquestra
de Plectre “El Micalet” es trobaran les imatges de sant Miquel i de sant Vicent, i l'agrupació oferirà als sants una
actuació musical.
A continuació, se celebrarà l'eucaristia i es farà el Pregó de les Festes.

23.00 h. En un esdeveniment únic, el grup musical Barón Rojo
i la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria actuaran junts
en un concert. Lloc: Plaça Major.

Divendres 29 de setembre
LA FESTA MAJOR

12.00 h. Celebració de la Solemne Eucaristia a l'església de l'Assumpció.

13.30 h. Cercavila de les autoritats acompanyades per la Banda Primitiva i precedits pel Grup de Danses “El
Tossal” de Llíria.

14.30 h. Grandiosa i ensordidora mascletà a la plaça Major a càrrec de la Pirotècnia Caballer Fireworks.
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19.30 h. Solemne processó interparroquial en honor de
l'arcàngel sant Miquel, amb l'acompanyament de la Banda
Juvenil de la Unió Musical de Llíria a la imatge de sant Vicent
Ferrer i de la Banda Primitiva a la imatge de sant Miquel.

Dissabte 30 de setembre
10.00 h. Celebració del II Concurs de pintura ràpida a l’aire

lliure “Pintor Josep Manaut” Llíria 2017. Lloc: Plaça Major.

10.00 h. Tir social al plat. Trofeu Centenari. Lloc: Camp de
tir “La Arboleda”. Organitza: Club de Caçadors “La
Concòrdia”.

19.00 h. Pujada de la imatge de sant Miquel des de la parròquia
de l’Assumpció fins al Reial Monestir. Eucaristia pels difunts
de la Germandat de Sant Miquel.

Dissabte 30 de setembre i diumenge
1 d’octubre

10.00 h. Tir i arrossegament. Lloc: Al costat del camp muni-
cipal del Canó. Organitza Penya Arre.

Diumenge 1 d’octubre
10.00 h. Tir social de blancs al braç. Lloc: Camp de tir “La Arboleda”. Organitza: Club de Caçadors “La Concòrdia”.

Dijous 5 d’octubre
19.00 h. Presentació del llibre “Las horas muertas” , diaris i dibuixos realitzats per
José Manaut durant la seua reclusió en les presons de Porlier i Carabanchel de Madrid
1939-1944. Presenten: Stella Manaut, filla del pintor i directora del Museu Manaut de
València, i Jaume Penalba, tècnic en Patrimoni Cultural, especialista en art valencià.
Lloc: Ca la Vila.

Dissabte 21 d’octubre
Concert a Tres Bandes: Societat Musical Santa Cecília de Cullera, Centre Instructiu

Musical “La Armónica” de Buñol i Banda Primitiva de Llíria.
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L’escultor llirià Silvestre Moros mostra a la sala d’exposicions de Ca
la Vila des del 15 de setembre un conjunt representatiu dels seus
darrers treballs, en què la subtilesa d’una línia corba de gran plasticitat
i dinamisme dibuixa en l’espai, amb singular senzillesa i elegància
plàstiques, formes carregades de ritme i moviment, que revelen el
dinàmic poder espacial de l’escultura.

Llicenciat en Belles Arts, en l’especialitat d’Escultura, a la Facultat
de Belles Arts de Sant Carles de València l’any 1964, feu diversos
viatges d’ampliació d’estudis a Itàlia i França, i més avant a Londres,
Nova York i molts altres llocs i lectures des d’on pogué acostar-se
a l’àmbit artístic internacional. Des de ben jove obtingué reconeguts
premis i guardons del panorama artístic nacional. Avalat per aquests
reconeixements, va començar un període de mostres i exposicions
que recolliren comentaris elogiosos de la crítica i conduïren a la
inclusió de la seua obra, ressenyada en una extensa bibliografia, en
diferents museus i col·leccions.

Paral·lelament desenvolupà una intensa labor docent com a
professor ajudant de la Càtedra de Modelatge al Natural de la Facultat
de Belles Arts de València i catedràtic de Dibuix d’Institut Nacional
de Batxillerat. Com ell mateix ha expressat en més d’una ocasió,
compaginar durant 35 anys la docència amb l’escultura ha repercutit
positivament en el desenvolupament d’ambdues activitats, que s’han
beneficiat mútuament del saber adquirit en cadascuna.

L’acurada selecció de peces de bronze, fusta, ferro, marbre i acer
que s’exposa a Ca la Vila fins al 30 de setembre és, en conjunt, un
model de síntesi, capacitat expressiva, economia de mitjans i concepció
espacial de volums.

Optant per la puresa de les formes que fugen de l’accessori, les
escultures de l’exposició de Silvestre Moros conjuguen harmoniosa-
ment línies i volums, i permeten una anàlisi de suavitats i corbes de
gran poder sensual, alhora que la mirada es concentra en la globalitat
de l’obra pel caràcter simplificat que presenta.

Laura Silvestre García.
Comissària de l’exposició.

Doctora en Belles Arts i professora a la Universitat Politècnica de València.

SILVESTRE MOROS 20 ESCULTURES 1 ESCULTOR
“Sempre he tendit cap a l’esquematisme cercant la síntesi com a forma d’abstracció.
Crec que he fet una lectura personal de la forma tractant d’aprofitar l’essencial.”

Silvestre Moros
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Dimecres 13 de setembre
A les 19.00 h. Reserva de cadafals a Ca la Vila.

Dijous 5 d’octubre
A les 21.00 h. Sorteig de cadafals, i a continuació, vi d’honor.

Divendres 6 d’octubre
A les 23.00 h. Des de la plaça de Partidors es procedirà a
l’entrada de les penyes taurines de Llíria fins a la plaça Major.
A les 00.01 h. Concurs de vaques.
                          Bou embolat.

Dissabte 7 d’octubre
A les 13.30 h. Entrada de bous i cavalls. A continuació solta

de bous.
A les 17.30 h. Solta de bous.
A les 23.30 h. Concurs de vaques.
                          S’embolaran els bous de la vesprada.

Diumenge 8 d’octubre
A les 13.30 h. Entrada de bous i cavalls. A continuació solta

de bous.
A les 17.30 h. Solta de bous.
A les 23.30 h. S’embolaran els bous i les vaques de la

vesprada.

Dilluns 9 d’octubre
A les 12.00 h. Entrada de bous.
A les 13.30 h. Entrada de bous i cavalls. A continuació solta

de bous.
A les 17.30 h. Solta de bous i vaques.
A les 23.00 h. Entrada de vaques embolades. A continuació,

s’embolaran els bous i les vaques de la vesprada.

Dijous 12 d’octubre
A les 13.30 h. Entrada de bous i cavalls. A continuació solta

de bous.
A les 17.30 h. Solta de bous.
A les 23.30 h. Concurs de vaques.
                           S’embolaran els bous de la vesprada.

Divendres 13 d’octubre
A les 18.00 h. Vesprada de xiquets.

Dissabte 14 d’octubre
A les 13.30 h. Entrada de bous i cavalls. A continuació solta

de bous.
A les 17.30 h. Solta de bous.
A les 23.30 h. Concurs de vaques.
                           S’embolaran els bous de la vesprada.

XV SEMANA TAURINA 2017
DEL 6 AL 15 D'OCTUBRE

Tots els actes se celebraran a la plaça Major i a la plaça 9
d’Octubre.

La Federació de Penyes Taurines de Llíria està formada
per l'Associació Cultural Taurina de Llíria, la Penya Miura,
la Penya La Tenalla, la Penya Quiebro, la Penya BAC, la
Penya El Raval, la Penya Centauros Edetanos, la Penya Està
Feta, la Penya Pla de l’Arc, la Penya VAC, l'Asociación de
Caballistas de Llíria i la Penya El Cerril.

Esta federació es reserva el dret a modificar el programa
i els horaris anteriors, sempre que existisquen motius que
ho justifiquen.

REGLAMENT DE FESTEJOS TAURINOS
“No es permetrà la participació en cap classe de festejos
taurins tradicionals als menors de 16 anys, que
únicament podran acudir com a espectadors.
No es permetrà la participació de persones que mostren
falta de condicions físiques per a intervindre en la festa.
Es respectarà la integritat física dels animals i es prohibirà
els maltractaments dels braus, l’ús de pals, garrots,
burxes..., així com qualsevol pràctica que supose la
tortura dels animals”.

Art.32, Decret 24/2007 de 23 de febrer.
La protecció de les cases amb barreres de barrots fixos
es revisarà oficialment perquè la distància interior
mínima entre barrots siga entre 28 i 32 centímetres.
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Dimecres 28 de setembre
A les 12.00 hores, al Reial Monestir de Sant Miquel, solemne eucaristia concelebrada oferida pels difunts de la

Germandat Sacerdotal Edetana.

A les 18.30 hores, solemne Baixà de la imatge de Sant Miquel des del seu Reial Monestir fins a la parròquia de
l’Assumpció. Celebració de l’eucaristia i pregó de les festes.

Dijous 29 de setembre
FESTIVITAT DE L’ARCÀNGEL SANT MIQUEL

A les 12.00 hores, a la parròquia de l’Assumpció, solemne eucaristia concelebrada.

A les 19.30 hores, solemne processó interparroquial en honor de l’arcàngel Sant Miquel.

Divendres 30 de setembre
A les 19.00 hores, Pujà de la imatge de Sant Miquel des de la parròquia de l’Assumpció al seu Reial Monestir. En

arribar, eucaristia pels difunts de la Germandat de Sant Miquel.

ACTES RELIGIOSOS
FESTES DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL

LLÍRIA 2017


