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Estimats Sellentins i Sellentines

Per aquestes dates, fa tres anys, vaig tindre la gran oportunitat i l’honor de dirigir-me a tots vosaltres, per primera 
vegada com a Alcaldessa d’aquest meravellós poble que m’ha vist créixer. Hui sent la mateixa il·lusió i satisfacció que 
el primer dia. I això vull traduir-ho, com sempre, en capacitat de treball per Sellent. 

La pandèmia que hem viscut ens ha fet  passar dos anys molt durs, dos llargs anys de incertesa i de canvis en la 
nostra manera de relacionar-nos que hem sabut afrontar amb molt d’esforç i valentia. Dos anys en què el nostre 
únic objectiu era vetlar per la salut de tots els nostres veïns i veïnes. 

Vull aprofitar per a agrair tant als nostres comerços locals, com a tot el personal de l’ajuntament (neteja, operaris, 
brigades....) que quan tots teníem por i ens quedàvem a casa, ells van seguir en primera línia.

D’igual manera, un esment especial per als nostres agricultors, que de manera desinteressada, eixien amb els seus 
tractors a desinfectar els nostres carrers per a la nostra protecció davant aquest malvat virus. 

GRÀCIES, GRÀCIES per demostrar que som un gran poble, i que junts hem sabut afrontar les adversitats, i així hem 
de seguir. Junts som poble, junts fem poble. L’esperit que ens ha caracteritzat en els moments complicats ens ha de 
definir en endavant. 

També vull donar una calorosa benvinguda a tots els nous veïns i veïnes, que s’han convertit en Sellentins i Sellen-
tines i a tots els nascuts. L’enhorabona als seus pares i mares.

Agrair a Roberto Navarro el seu treball en la Regidoria de Festes;  treball que el seu únic objectiu és que gaudim tots 
de les nostres Festes Patronals, dels nostres costums i tradicions, eixes que ens defineixen. Les nostres Festes Patro-
nals en honor als nostres patrons Sant Isidre Llaurador, la Puríssima Concepció i el Santíssim Crist de L’Empar és una 
bona prova. Dies de diversió i germanor, acompanyats d’alegria, música i pólvora al costat dels nostres sers estimats.

I per últim vull acabar aquestes línies dedicant un record a tots nostres Sellentins i Sellentines que ens han deixat 
durant aquests anys. Sempre vos portarem en els nostres cors.

Visquem aquestes festes amb orgull, sentiment i responsabilitat.

En el meu nom i el de tota la corporació 

MOLT BONES FESTES PER A TOTS I TOTES!!

Salutació
ALCALDESSA
  DE SELLENT
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Estimats sellentins/es, ara ja sí!

Fa molt de temps que esperavem el retorn a la normalitat i ja podem dir, que tornarem a tindre unes festes sense 
restriccions i amb el sentiment de totes i tots de voler fer Festa, i fer Poble.

Deixem enrere una de les etapes mes difícils que ens ha tocat viure com a societat i com a poble. Dos anys d’incer-
tessa i d’allunyaments socials, de canvis en la forma de relacionar-nos que em sabut afrontar amb valentía i amb 
molt d’esforç. Tenim moltes ganes de rialles pendents, i quin moment millor, que aquestes festes per a començar a 
fer-les.

Agrair a la nostra Alcaldessa Raquel Sancho Reig, la seua confiança depositada en mí, ja que desde l’ajuntament de 
Sellent i la Regidoria de Festes em preparat un programa d’activitats que permetran retrobar-nos per poder celebrar 
un any mes les nostres festes, en honor al nostres patrons, Sant Isidre Llaurador, La Puríssima concepció i el Crist 
de l’Empar.

Vull acabar aquestes línies, amb un record dedicat a aquells sellentins i sellentines, que ens han deixat enguany i 
un agraiment sincer a totes les persones que fan posible amb la seua implicació i esforç, que aquestes festes 2022 
siguen una realitat.

Visquem aquestes festes, amb orgull, sentiment i responsabilitat.

VISCA LES NOSTRES FESTES PATRONALS

VISCA SELLENT!!!

Salutació
REGIDOR DE FESTES
   DE SELLENT



FESTES
2 0 2 26

Salutació
RECTOR
  DE SELLENT

Os transmito un profundo agradecimiento a cada uno de parte del consejo parroquial y de la mía en ocasión de 
las próximas fiestas de nuestros patronos: San Isidro Labrador, La Inmaculada Concepción y el Santísimo Cristo de 
Sellent. Desearía llegar a vuestros corazones a través de estas líneas, 

Os invito a contemplar a la familia, icono de la Santísima Trinidad, como don recibido para aprender a vivir la 
comunión. Querido pueblo de Sellent, os recuerdo el Amor de Dios hasta el extremo por cada una de las personas 
humana. ¡No temáis! Os acompaña siempre su gracia en la Eucaristía Dominical. Jesucristo mismo está presente 
para salvarnos de la rutina y de la depresión, somos bien acompañados por su presencia y su Amor divino es quien 
actúa junto a nuestras acciones.

Somos acompañados por la Familia Trinitaria y nuestra tarea primaria es dar una respuesta amorosa a esta compañía. 
Nunca estamos solos, participamos de la dignidad de los hijos de Dios que nos une, nos vincula y es eterna e 
indestructible. Esta dignidad es un don que nos precede ya que la hemos recibido de manos del mismo Creador, que 
la ha impreso en nuestra naturaleza humana. Nuestra misión es descubrirla para alcanzar la felicidad, disfrutar y 
realizarnos como personas humanas.

Amigos, soy feliz entregándome por el Reino de los Cielos al servicio del Amor, quien me llamó al sacerdocio, un 
don inmerecido, hace aproximadamente 14 años. La mayor alegría es vivir para los demás, dándose totalmente, sin 
reservas, como Jesucristo. ¡Ojalá compitiéramos para ser el más santo, es decir, quien ama más! Porque toda nuestra 
vida debería reducirse a amar a Dios y a los hermanos como a nosotros mismos.

Familia de Sellent, gracias por vuestra acogida y compañía. Dios premie su generosidad. Con diligencia, recibamos 
las bendiciones de nuestras próximas fiestas.

Un cordial saludo a la Señora Alcaldesa Raquel, siempre atenta a servirnos y acogernos con alegría, entregada al más 
necesitado. Gracias a todos y a cada uno de vosotros.

No olvidéis que Dios nos ama y está presente en toda circunstancia que nos toque enfrentar, las fiestas es la ocasión 
para que también podamos responder con gratitud a los favores recibidos.

Recibid mi bendición y un abrazo de vuestro pastor que reza por vosotros. Hasta pronto.
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Salutació

Sellentines i Sellentins,

JA ESTEM EN FESTES!

Quines ganes teníem d’aquest moment, després dels anys tan difícils que hem viscut.

Hem eixit reforçats, amb ganes de viure i esprémer al màxim la vida amb els nostres. I nosaltres, volem gaudir i fer-
vos gaudir a tots amb la nostra música.

Per fi enguany anem a tornar a omplir de música els carrers del nostre estimat poble amb cercaviles, processons, 
cavalcada i concert. Per fi enguany tornem a l’enyorada normalitat.

Volem agrair a tota la gent que, malgrat les circumstàncies que hem viscut, ha recolzat la Societat Musical de Sellent 
i ha apostat per la nostra música sense dubtar-ho. Gràcies a tots vosaltres ha sigut possible seguir.

Gràcies als nostres músics, sense vosaltres no hi hauria ni concerts, ni actes, ni per suposat, música, i tots sabem 
el que costa dir: “no puc, tinc assaig”. I gràcies al futur de la banda, els nostres educands, el vostre esforç es veurà 
recompensat ben prompte.

No ens queden paraules, sols estem ansiosos de fer música, fer festa, fer poble i germanor.

Per acabar, vos deixem una frase del físic Albert Einstein:

“Si no fuera físico, probablemente sería músico.
A menudo pienso en la música.
Vivo mis sueños en música.
Veo mi vida en términos musicales.
No puedo decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de importancia en la música, però sí sé que lo que más 
alegria me da en la vida es mi violín”

Per unes Festes Patronals 2022 inoblidables i carregades de música.

SOCIETAT
     MUSICAL
                 DE SELLENT
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Salutació

La Regiduría de Festes ens demana la col-laboració d’aquesta Associació per a dirigir-nos a tots els sellentins i 
sellentines en el Ilibre de les Festes Patronals.

Hem passat 2 anys de pandèmia, i aixó ens ha privat de realitzar les nostres activitats que consistien en reunir-
nos per a dinar i berenar en germanor, amb l’objectiu d’enfortir l’amistat i fomentar les relacions de convivència i 
diversió.

No obstant això, hem continuat entregant a tots els socis i sòcies “l’aguinaldo” per felicitar-vos el Nadal i l’Any nou, 
l’anomenada “Caixa”

Els membres d’aquesta Junta directiva seguim tenint il-lusió per a continuar treballant per a que les persones majors 
del nostre poble puguen seguir disfrutant de totes las activitats que estem fent, i incrementar-les i millorar-les si 
és possible.

Lamentem la mort de 3 membres de la Junta directiva (dos vocals i el secretari) i demanem que noves persones 
s’animen i entren a formar part de la Junta. Vos esperem.

Des d’ací invitem als socis i sòcies a que participen en els actes que puguen assistir i que l’Ajuntament ha organitzat.

Que passeu tots i totes unes bones Festes Patronals 2022.

ASSOCIACIÓ
        DE JUBILATS I
          PENSIONISTES
              DE SELLENT
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Salutació

Després de dos anys de Pandèmia, tenim el honor de dirigir unes paraules al poble de Sellent en motiu de les 
nostres festes patronals en honor a San Isidre Llaurador, la Puríssima Concepció i el Santíssim Crist de L’Empar, 
amb les quals en permet gaudir unes dies de germanor i alegria.

Tota L’associació d’Ames de casa, gaudim sempre que ens juntem per a celebrar qualsevol festivitat, i després de 
els dos anys tan durs que hem passat de pandèmia, on ens va canviar la nostra forma de relacionar-se, ara mes 
que mai, hem de aprofitar eixes celebracions que compartim amb germanor.

També ens adonem, i tenim consciencia de que les dones que formem  la junta, anem fent-nos majors, i deguem 
donar pas a les noves generacions, i per aquesta raó, des de la junta fem una crida a tota la gent jove que vulga 
formar part de aquesta família, i així aportar noves iniciatives per a dur endavant.

No ens queda mes que desitjar a tots i a  totes, Sellentins i Sellentines, que gaudiu d’unes bones festes!! 

AMES DE CASA
   DE SELLENT
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Salutació

Estimades sellentines i sellentins, un any més s’acosten les festes patronals, són dies en que engalanem les nostres 
places i carrers, i aprofitem per juntar-nos amb familiars i amics.

Les festes de Sellent ens porten alegria, són dates en les que la gent que ha anat a viure fora, torna al poble, per 
celebrar i gaudir amb els seus, i molts trien aquestes dates per agafar les seues merescudes vacances.

Els veïns i veïnes llueixen les seues millors mudes i també trauen a passejar els seus somriures, i és així com ha de ser.

Però el poble de Sellent, no només es caracteritza per ser traballador i fester, sino que cada any ens demostra que és 
un poble solidari on la gent es volca per ajudar quan és necessari, i així s’ha demostrat en els diferents actes que des 
de l’associació del càncer s’han organitzat, ja siga amb la venda de loteria, el dia de la “cuestació” o l’exitosa cursa 
solidaria que celebrarem el passat 12 de Juny, on vam poder veure una marea rosa carregada d’optimisme i empatia, 
sobretot cap als veins que ara mateix lluiten contra aquesta malaltia.

És increible com un poble tant menut com Sellent ha aconseguit superar poblacions de tamany molt superior 
en quant a donacions,  i és això el que com a membres de la AECC de Sellent ens anima a continuar treballant 
desinteressadament per contribuïr a aquesta causa, que és l’investigació contra el càncer.

Una vegada més, GRÀCIES SELLENT, sense vosaltres no seria possible.

Per unes festes plenes de salut i esperança.

AECC
  DE SELLENT
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Salutació

S’acosten ja els dies més esperats en el poble, dies de diversió i festa tant pels majors com xicotets del nostre poble. 
Amb molt de gust, mares, pares i xiquets de l’AMPA en aquest escrit saludem a tots els veïns/es i desitgem que 
passeu bones festes a més de gaudir de tot el que aquest bonic poble ens ofereix, tant en les festes com la resta de 
l’any.

La nostra organització ha disposat tot l’any de múltiples activitats com festes infantils, activitats nadalenques, 
entre altres. Pel que animem a tots els pares i mares del municipi que s’unisquen a aquesta petita societat. Amb 
molta il·lusió esperem les festes patronals per passar-s’ho bé amb la música, festa i alegria, que cada any ens fa 
desconnectar del dia a dia. Per donar pas al nou curs amb força i ganes de treballar en nous events i activitats.

Per finalitzar, agrair a l’ajuntament per oferir-nos la possibilitat de dedicar-vos aquestes paraules i per aportar 
tantes divertides activitats que fan florir a un xicotet poble i ens fa la vida més agradable a tots.

AMPA
   DE SELLENT



DOS ANYS VISCUTS DE PANDEMIA

GRÁCIES PER TRAURE
ELS VOSTRES TRACTORS AL CARRER

DESINFECTÀVEM CARRERS, PARCS 
I LOCALS MUNICIPALS

GRÁCIES PEL
VOSTRE ESFORÇ,

COMPROMÍS I 
SOLIDARITAT





VAM PROTEGIR A TOTS I A TOTES, PETITS I GRANS



DECORÀVEM ELS NOSTRES BALCONS I DES D’ALLÍ 
APLAUDIEM AGRAINT I CANTANT

TOTS ELS DIUMENGES



FELICITÁVEM PER MEGAFONIA TOTS
ELS ANIVERSARIS AMB UN DETALL

PER ALS MES XICOTETS



ENS ADAPTAREM A LES CIRCUMSTÀNCIES
PERQUÈ NINGÚ, XIQUETA I XIQUET ES

QUEDARA SENSE CELEBRAR CAP FESTIVITAT









LA NOSTRA ÚNICA INTENCIÓ
HA SIGUT NO DEIXAR DE REPARTIR 

IL·LUSIÓ EN UNA ÈPOCA DIFÍCIL
PER A TOTS I TOTES



JUNTS SOM UN POBLE...
 JUNTS FEM POBLE
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Programa
d’Actes
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DIUMENGE 21 D’AGOST
12:00h  Seguin la nostra recuperada tradició donarem pas a les festes patronals 2022 amb un re 
volteig de campanades a l’església de la Puríssima Concepció de Sellent.

22:30h  Com de costum la nostra SMS inaugurarà les nostres festes patronals fent-nos gaudir 
de una nit de música en directe.

DILLUNS 22 D’AGOST
19:30h  Passarem la vesprada al poliesportiu del nostre poble per a gaudir del típic partit de 
futbol 7 “Solters-Casats”.

22:30h  Enguany estrenen un sopar de “colles” a la plaça Diputació, on també podrem gaudir 
de una nit de REMEMBER THE MUSIC amb JOSE COLL. Caldrà portar entrepà i apuntar-se a 
l’Ajuntament en horari d’oficines. 

DIMART 23 D’AGOST
11:00 a 13:00h  Enguany tindrem un dia de festa d’aigua en tota regla, on totes les xiquetes i 
xiquets podran gaudir del DESTROYER al carrer Moli, i a mes a mes, hi haurà tot tipus de hinchables 
aquàtics a la piscina municipal, i amb un canó d’espuma, així que a posar-se el banyador i sense 
oblidar-se del flotador, tots a passar una estona d’allò mes divertida.

17:00 a 19:00h  Continuem amb el parc aquàtic.

Acabarem la vesprada amb la tradicional “POALA” al Riu Sellent, on també ens refrescarem 
menjant un GELAT.

22:00h Per acabar el dia, totes les xiquetes i xiquets, toca posar-se guapes i guapos, i acudir a la 
Plaça Diputació per a sopar pizza, recuperar energia, i gaudir a continuació de una DISCO BABY 
a l’amfiteatre. Caldrà apuntar-se a l’Ajuntament en horari d’oficines.

DIMECRES 24 D’AGOST
19:00h Tindrem la gran i esperada CABALGATA, així que, a buscar les disfresses mes xules i 
originals. Acudirem a la Plaça Llevant on, eixirem acompanyats de la nostra banda SMS.

22:30h Com de costum, seguirem amb la tradicional PAELLA GALBIS, en la Plaça Diputació. 
S’haurà de traure el tiquet a l’Ajuntament en horari d’oficines.

00:30h Al Parc Jaume I, en el segon amfiteatre, passarem una inoblidable i gran nit, acompanyats 
de la gran orquestra LA FIESTA.
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DIJOUS 25 D’AGOST
12:00h Cercavila per tot el poble amb la nostra 
banda SMS.

12:30h Missa major a San Isidre Llaurador.

14:00h Enguany celebrem el primer CONCURS 
DE CASSOLES D’ ARRÒS AL FORN a la Casa de 
la Cultura. El guanyador serà obsequiat amb 
un detall. Caldrà apuntar-se a l’Ajuntament en 
horari d’oficines.

20:30h Solemne processó a San Isidre Llaurador.

22:00h Enguany mes que mai, tots els nostres 
majors del poble, es posaran ben guapes i 
guapos per assistir al gran sopar que aquest 
any ens oferirà LA SALA ATENEA, a la Casa de 
la Cultura. Els interessats hauran de traure el 
tiquet a l’Ajuntament en horari d’oficines. Tot 
seguit, podrem gaudir de l’actuació de la gran 
cantant MARILO.

DIVENDRES 26 D’AGOST
12:00h Cercavila per tot el poble amb la nostra 
banda SMS.

12:30h Missa major a la nostra Patrona la 
Puríssima Concepció.

18:00h Enguany com a novetat, també tenim, 
el primer CONCURS DE COCA DE LLANDA, per 
a berenar, on també oferirem aigua llimo per a 
tots els assistents. El guanyador serà obsequiat 
amb un detall. Caldrà apuntar-se a l’Ajuntament 
en horari d’oficines.

20:30h Solemne processó de la Puríssima 
Concepció.

00:30h Podrem gaudir al Parc Jaume I, 
segon amfiteatre, de la espectacular MACRO 
DISCOMOVIL “THE MUSIC BOX” on punxaran els 
Deejays “Sam Benavent i Michel G” hi hauran 
tot tipus de sorpreses i regals.
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L´AJUNTAMENT VOS DESSITJA MOLT BONES FESTES

Servicio de Asistencia y 
Recursos Culturales
Área de Cultura. Diputación de València.

SARC ALS POBLES 2022
ANEXO I

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Ayuntamiento/entidad: SELLENT

PERSONA DE CONTACTO

Apellidos: GONZALEZ CARCELLER      Nombre: SAMANTHA
En calidad de: ADL
Teléfono 1: 962254301      Teléfono 2:
Correo electrónico 1: ADL@SELLENT.ES
Correo electrónico 2: ADL@SELLENT.ES

ACTIVIDADES

Total actividades:3
Precio total: 11.313,50 €

Categoría: ACTIVIDADES FIESTAS - CATEGORÍA B
Título actividad:  FIESTA REMEMBER JOSE COLL
Grupo/profesional:  AUDIOVISUALES LA FIESTA S.L.
NIF/CIF Empresa/profesional:  B40609810
Nombre de la empresa:  AUDIOVISUALES LA FIESTA S.L.
Modalidad:  FIESTAS        Estilo:  DISCOMÓVILES
Fecha inicio:  22/08/2022        Hora:  23:30        Fecha finalización:  23/08/2022
Lugar actividad:  PARCA JAUME I
Precio:  1.452,00 €
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DISSABTE 27 D’AGOST
12:00h Cercavila per tot el poble amb la nostra 
banda SMS.

12:30h Missa major en honor al Santíssim Crist 
de l’Empar.

20:30h Solemne processó en honor al 
Santíssim Crist de l’Empar. I en acabar totes i 
tots acudirem al Carrer en Projecte (al costat 
de les Escoles) per a gaudir d’un meravellós 
espectacle pirotècnic nocturn a càrrec de la 
PIROTECNIA TAMARIT.

01:00h Un any mes, i per no perdre la tradició, 
tot aquell que tinga ganes de mes diversió, 
buscarà la millor disfressa i ens sorprendrà 
acudint al Parc Jaume I, segon amfiteatre, on 
gaudirem del ball de disfresses amb la magnifica 
ORQUESTA PLATINO. No us oblideu que la 
disfressa mes original, tindrà PREMI!


