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Un any més, tornem a trobar-nos en aquestes dates tan assenyalades 
per a tots els giletans i giletanes  amb motiu de la celebració de les 
Festes Patronals en les quals espere estigueu en disposició de passar 
uns dies de confraternització, relaxació i divertiment tant en companyia 
d’amics, veïns i familiars. 

Des del Consistori hem treballat per a elaborar una programació que, 
encara que continguda en la despesa, siga capaç de connectar amb 
tota la societat giletana i les seues sensibilitats, en l’anhel d’aconseguir 
que tots pugueu descobrir espais de connexió amb el poble i el seu 
festeig. Per açò, vull des d’ací animar-vos al fet que participeu de 
forma activa en els diferents actes programats al llarg d’aquests dies 
que passarem en comú convivència, compartint moments especials 
que es posaran en valor amb el pas del temps, per allò del record del 
que alegrement vivim i ens va fer passar tan bons moments, per la qual 
cosa no dubteu a traslladar la invitació a tots aquells amb els quals 
us agrada envoltar-vos, doncs viure les festes en Gilet és garantia de 
passar-ho bé. 

No vull deixar de destacar la gran labor desenvolupada des de les 
regidories de festes i cultura i agraïr a totes les persones que amb elles 
col·laboren des de tots els àmbits, per a fer que les nostres festes es 
troben a l’altura de les millors, treballant no solament per aconseguir 
la màxima participació ciutadana sinó també per aconseguir que Gilet  
brille amb llum pròpia i preparats per a rebre nombrosos visitants que 
s’acosten fins a nosaltres amb la finalitat de gaudir de Gilet  i les seues 
gents. 

Finalment, no em queda més que acomiadar-me de tots vosaltres, 
desitjar-vos que passeu unes bones festes, que les gaudiu i les visqueu 
amb la màxima intensitat.

Rebeu una cordial salutació i bones festes!

El vostre veí i amic
Salva Costa





Entrem en el mes d’agost i el nostre poble de Gilet transforma la 
seua monotonia quotidiana. Ha arribat el temps vacacional: temps de 
descans, visitants que compartixen els nostres costums, els nostres 
quefers quotidians, i també les nostres festes.

És un temps de múltiples trobades entre persones, convivències 
familiars, i l’alegria de disfrutar-los.

Entre tot destaquen les nostres festes: lúdiques, esdeveniments, i 
religioses. Entre estes últimes destaquen la veneració i el culte que 
Gilet oferix al seu Patrons San Miquel i la Mare de Déu de l’Estrela, la 
Colònia Valenciana a la Mare de Déu dels Desemparats, Santa Bárbara, 
la Mare de Déu d’Agost… Algunes estan passant per hores baixes però 
recuperables.

Com a sers humans estem oberts al transcendent, al projecte de Déu 
sobre els hòmens i dones. No podem quedar-nos només amb allò 
humà, el material, hem d’obrir el nostre cor a les realitats que ajuden 
a la persona a viure els valors que la definixen, eleven i dignifiquen.

El Papa Francesc ens ho recorda en la seua última encíclica LAUDATO 
SI: “L’autèntic desenrotllament humà posseïx un caràcter moral i suposa 
el ple respecte a la persona humana, però també ha de prestar atenció al 
món natural i  tindre en compte la naturalesa de cada ser i la seua mútua 
connexió en un sistema ordenat. Per tant, la capacitat de transformar 
la realitat que té el ser humà ha de desenrotllar-se sobre la base de la 
donació originària de les coses per part de Déu”.

Des d’esta vocació humana i estes festes hem de formar un autèntic 
ecosistema entre els que gaudim una vida plena amb treball i salut 
amb els parats, amb els malalts, amb els que passen per qualsevol 
necessitat… des del respecte i el compartir. Des de l’alegria  i la serietat.
Que sincerament visquem unes festes en pau, concòrdia i solidaritat, 
en plena col·laboració amb els què s’esforcen per portar-les avant.

Que Déu i la Mare de Déu vos beneïsquen i vos òmpliguen de benestar 
vos desitja el vostre Rector Vicente Jesús Roig Esteve.





40 anys de la mort del mestre Ricardo Melchor Climent

Si pegueu una volta pels carrers antics de Gilet, tots tenen noms 
de personatges vinculats al mon eclesiàstic llevat d’algun carrer, 
però, l’ any 1996 se li va donar reconeixement per la seua trajectòria 
musical al mestre Ricardo Melchor Climent. Va ser una persona 
clau en la existència de la cultura y la música a Gilet durant gran 
part del segle XX.

Ricardo Melchor naixqué el 2 de juny de 1917 a Gilet. Fill de Ricardo 
Melchor Mestre de família terratinent i arrendatària i Salvadora 
Climent Llopis, també de família propietària dedicada al mon del 
cultiu. Va ser el segon de quatre germans: la seua germana major 
era Salvadora i els seus germans menors Vicent i Conxeta.

Als dos anys es contagià de la enfermetat de la poliomielitis, 
concretament de la pòlio espinal que és la forma més comuna 
caracteritzada per una paràlisi asimètrica que li afectà a les cames. 
Fruit d’aquell succés va vore negre el seu futur ja que li impedia 
poder treballar als oficis de regentava la família. Des de llavors 
quedà postrat a una cadira de rodes. Ricardo sempre va ser una 
persona inquieta i ja de jove destacava per la seua estima a la 
música. Ell, volia cursar la docència i ser mestre d’ensenyança però 
les lleis d’aquella època no permetien a una persona amb minusvalia 
oficialiçar-se com a tal. Va ser autodidacta. Al començament de 
la Guerra Civil les escoles de Gilet es quedaren sense mestres i 
Ricardo amb 19 anys amb l’ajuda de l’alguacil Francisco Puig 
Martínez impartiren classes durant aquell temps difícil.

Una volta acabada la guerra es formà com a músic al conservatori 
de música de Valencia amb el reconegut mestre Manuel Palau Boix qui va ser premiat el 1925 amb el premi nacional de 
música i conegut per compondre entre altres obres el Misteri d’Elx.

A final dels anys 40 es presentà per a ser mestre de Banda a títol lliure amb bons resultats. Va ser llavors, quan va juntar 
a antics musics de la anterior banda de música per formar-ne una nova. Li oferiren dirigir bandes de tota espanya com 
es el cas de Antas de Ulla a la província de Lugo l’any 1947 però mai va voler anar-se’n de Gilet.

Una de les seues obstinacions era la de formar als músics. Donava classes de solfeig a tot el mon que volia de forma 
altruista. També aprofitava l’estiu per donar repàs als xiquets a un Era propietat de la família al barri del Ventorrillo. Avui 
dit carrer es el nomenat com carrer del music Ricardo Melchor.

En els anys 50 i 60 va ser l’època més esplendorosa. Era molt megalòman i avançat a la seua època. Tenia un tocadiscos 
que deixava als veïns per a sentir música i va ser dels primers també en tindre un projector de cine. Es va aficionar molt 
amb la nova música que venia de terres americanes.

Una volta consolidada ja la banda on feien molts concerts i actuacions, va fundar junt a altres musics el grup Estrellas 
del Jazz. Va ser un dels pioners de la comarca en tocar peces de Rock and Roll i altres gèneres amb la veu del cantant 
saguntí Paco Bota, el Frank Sinatra espanyol com la gent el nomenava.

L’any 1956 es va casar amb Bernarda Sánchez Serrano natural de El Jardín (Albacete) qui va vindre anys arrere a viure 
a Gilet amb la seua família. Tingueren dos fills: Ricardo i Maria Bernarda.

Fruit de l’època ho es també la Banda de Cornetes que va fundar amb altres musics i veïns del poble. Actuant a pobles 
lindants com Segart. La banda de música també va participar molts anys a les falles de Valencia a la falla Murillo-
Palomar. Ricardo encara que no podia caminar per la seua enfermetat, tenia una cadira de rodes preparada amb uns 
pedals a la altura de les mans per poder anar acompanyant la seua banda i fer una vida agitada com la que tenia

Junt a la seua dona muntaren un quiosquet al carrer començament del carrer de Sant Antoni junt a la plaça. Allí Ricardo 
tenia varies ocupacions. Va ser corresponsal del diari Levante. També ho va ser del banc de Bilbao. Col·laborava a la 
asseguradora de decessos La Preventiva y a Caja Hispana de Prevención. També tenia la llicencia de venta de Quinieles 
i amb tot açò encara tenia temps per donar classes de piano i música.

Tenia una editora pròpia nomenada Ediciones Rimelcli on venia composicions seues per a piano i banda. Sempre portava 
una llibreta de pentagrames on plasmar les melodies que li venien al cap i va editar varios pasodobles. S’estima que pot 
haver composat al voltant de cinquanta obres des de pasodobles passant per tangos, rumbes, swings, i marxes de tot 
tipus. Destaquen obres com un pasodoble dedicat a Gilet i Divina Estrella, una marxa de processó dedicada a la Verge 
de l`Estrella de Gilet. També hi ha destacar una marxa mora nomenada Shara. El més conegut es Mujeres de España 
però també te marxes de diana i processó per a tocar a les bandes de cornetes. Les seues marxes encara sonen a les 
matinades dels pobles en festes com son Aurora Feliz i Alegre Alborada.

Als anys 70 va decidir deixar la banda. Va morir el 17 d’abril de 1975 als 57 anys.

Enrique Soriano i Gómez
Cronista oficial de Gilet







PEP GIMENO 
“BOTIFARRA”

CONCERT

i RONDALLA

27 d’agost
Plaça Verge de l’Estrella - Gilet

23,30 hores

26 d’agost
Plaça Verge de l’Estrella - Gilet

00,30 hores

30 d’agost
Plaça Verge de l’Estrella - Gilet

23,30 hores

28 d’agost
Plaça Verge de l’Estrella - Gilet

00,30 hores



DILLUNS 24 D’AGOST

22,00 h. Concurs de paelles a la plaça
00,00 h. Discomòbil

DIMARTS 25 D’AGOST

21,00 h. Sopar de la Confraria Verge de l’Estrella a la plaça a benefici del 2º Centenari de la Verge
23,00 h. Concert de Festes de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet

DIMECRES 26 D’AGOST

23,00 h. Cavalcada de disfresses
00,30 h. Ball amb l’orquestra “La Divina Comedia“

DIJOUS 27 D’AGOST

11,00 h. Parc infantil aquàtic al Poliesportiu Municipal
19,00 h. Berenar infantil al Poliesportiu Municipal
22,00 h. Sopar de cantell a la plaça
23,30 h. Concert de Pep Gimeno “El Botifarra“ i rondalla

DIVENDRES 28 D’AGOST

13,00 h. Volteig general de campanes
20,30 h. Passacarrer de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet
23,00 h. Baixà de Sant Miquel
23,30 h. Mascletà nocturna a la plaça a càrrec de Pirotècnia Arnal
00,30 h. Ball amb l’orquestra “Athenas”

DISSABTE 29 D’AGOST

11,00 h. Passacarrer de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet
12,00 h. Missa en honor a Sant Miquel
13,30 h. Mascletà a la plaça a càrrec de Pirotècnia Arnal
20,30 h. Passacarrer de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet
21,00 h. Processó en honor a Sant Miquel
22,00 h. Sopar de cantell a la plaça
23,00 h. Espectacle de monòlegs
00,00 h. I Festival de Djs locals

DIUMENGE 30 D’AGOST

08,00 h. Processó i misa al Cementeri
11,00 h. Passacarrer de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet
12,00 h. Missa en honor a la Verge de l’Estrella
13,30 h. Mascletà a la plaça a càrrec de Pirotècnia Arnal
20,30 h. Passacarrer de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet
21,00 h. Processó en honor a la Verge de l’Estrella
22,00 h. Sopar de cantell a la plaça
23,30 h. Obra de teatre “On collons està Sento?“ de l’Alqueria Blanca a la plaça





DILLUNS 31 D’AGOST

12,00 h. ‘Xupinazo’ a l’Ajuntament
12,30 h. Xaranga i ‘Ruta del boquerón’ pels bars col·laboradors organitzada per LES PENYES
14,00 h. Calderes a la plaça
16,00 h. Discomòbil i festa de l’espuma al Discobar Tamesis organitzada per LES PENYES 
00,00 h. Gran Prix

DIMARTS 1 DE SETEMBRE

14,00 h. Entrada de vaques i bous i prova de ramat
18,30 h. Exhibició de ramat
00,00 h. Embolada de dos bous

DIMECRES 2 DE SETEMBRE

14,00 h. Entrada de vaques i bous i prova de ramat
18,30 h. Exhibició de ramat
21,30 h. Sopar de penyes al carrer José Melchor organitzat per LES PENYES
00,00 h. Embolada de dos bous
01,30 h. Discomòbil al carrer José Melchor organitzada per LES PENYES

DIJOUS 3 DE SETEMBRE

14,00 h. Entrada de vaques i bous i prova de ramat
18,30 h. Exhibició de ramat
00,00 h. Embolada de dos bous

DIVENDRES 4 DE SETEMBRE

14,00 h. Entrada de vaques i bous i prova de ramat
18,00 h. Bou cerril patrocinat per la COMISSIÓ DE FESTES SANT ANTONI GILET
18,30 h. Exhibició de ramat
00,00 h. Embolada del BOU CERRIL i altre de ramat
02,00 h. Orquestra “Druida” al carrer Pare Gil Sendra

DISSABTE 5 DE SETEMBRE

08,00 h. Encierro 
14,00 h. Entrada organitzada per la PENYA TAURINA DE GILET
18,30 h. Concurs de ramaderies organitzat per la PENYA TAURINA DE GILET
00,00 h. Embolada de dos bous



L'Ajuntament de Gilet, com a organitzador de les Festes 
Patronals de l'any 2015, es reserva el dret d'alterar la 
programació.

Els dies que hi ha programat "Sopar de cantell a la plaça" 
l'Ajuntament proporcionarà taules, cadires, cacaus i olives 
per a tots els assistents.

El dia 27 d'agost de vesprada, abans del berenar infantil 
al poliesportiu, es realitzaràn tallers de fanalets per als 
xiquets i xiquetes. El dia després, a la baixà de Sant Miquel, 
tot el que vullga podrà desfilar amb el seu fanalet.

Els ingredients del concurs de paelles només els donarem 
a la gent que guise la paella a la plaça. 

Per apuntar-se a al concurs de paelles, per a montar un 
cadafal o montar una caseta de penyes a la plaça hi haurà 
que presentar 5 rebuts de pagament de quotes.



DECRET 24/2007 Reglament de festejos taurins tradicionals 
de la Comunitat Valenciana, CONSELLERIA  DE JUSTÍCIA, 
INTERIOR I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

1.-No es permetrà la participació en cap classe de festejos 
taurins tradicionals als menors de 16 anys.

2.-No es permetrà la participació de persones que mostren 
falta de condicions físiques per a participar en la festa.

3.- Es respectarà la integritat física dels animals, i es 
prohibirà la crueltat i maltractament del  braus, l’ús de 
pals, garrots, rostes, llançament d’objectes i coets contra 
aquests, així com a qualsevol altra pràctica que supose la 
tortura dels animals



CONCURS CARTELLS FESTES PATRONALS



CONCURS CARTELLS SETMANA TAURINA





Nom: Minijoe
Guarisme 0
Ramadería Hnos. Tornay













 
ACUPUNTURA 
MOXIBUSTION 
FITOTERAPIA 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
ANSIEDAD, DEPRESION 

PEDIATRIA 
DERMATOLOGIA 

TUINA 
 

FLORES DE BACH 
REIKI 

VENDAJE NEUROMUSCULAR 
 

C/ ESTIVELLA, 3  GILET        CITA PREVIA: 630.11.48.79 







































ÉLITE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA S.L.

ÉLITE OFICINA DE PROYECTOS INGENIERÍA

Oficina de Proyectos de Urbanismo, Medio
Ambiente, Carreteras, Estructuras, Edificación,
Servicios Urbanos, Transportes, Obras
Hidráulicas, etc.

PLANEAMIENTO
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
INFORMES Y ESTUDIOS ESPECIALES
ANTEPROYECTOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS DE ACTIVIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA
CONTROL DE PROYECTOS
CONTROL DE OBRAS

C/ Mestre Bernat Marcos Fornás, 19
46439, El Romaní Sollana (Valencia)
Tel: 96 178 12 52

www.elitetecnologia.es

ÉLITE INSTALACIONES:

PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE PLC´s. Controladores lógicos
programables.
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, de procesos
industriales de automatización, sistemas SCADA.

Realizamos instalaciones eléctricas industriales:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA
TENSIÓN, ALUMBRADOS, REDES Y DISTRIBUCIÓN DE
POTENCIA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MAQUINARIA, NUEVA Y
RECONVERTIDA
DISEÑO Y MONTAJE DE ARMARIOS ELÉCTRICOS DE
CONTROL, MANIOBRA Y DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES



















RAMÓN GARCÍA SOLAZ

INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA. COLEGIADO Nº 5710

C/ Padre José Melchor 34. Gilet  (Valencia).

Tlno: 667675786. E-mail: ragarso68@hotmail.es

- Levantamientos topográficos.
- Topografía de obras (replanteos, cubicaciones....)
- Discrepancias catastrales.
- Deslindes. 
- Peritación judicial.
- Valoraciones. 
- Certificación energética.
- Licencias ambientales.
- Prevención de riesgos laborales.
- Docencia; Cursos técnicos, clases particulares.....



























En 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. En el caso de España, además, un 50% 
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