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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA FESTA DE 

SANT ANTONI ABAT DE VALÈNCIA DE GENER DE 2020 

 

• DENOMINACIÓ DE LA FESTA I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT. 

 

La Festivitat denominada “FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT DE 

VALÈNCIA”, com a festa popular recentment declarada com a “Festa d'Interés 

Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana”, requereix obtindre per al 

foment de la tradicional festa de Sant Antoni a la ciutat de València, el suport 

que ofereix l'Excm. Ajuntament de València per a aquestes finalitats a través de 

la concessió d'una subvenció de part de les despeses suportades per la nostra 

Associació per al desenvolupament de la Festa per a tots els valencians i 

valencianes, que no s'arriben a cobrir amb les pròpies aportacions dels seus 

associats i d'altres col·laboradors de la societat valenciana, especialment dels 

comerciants del barri i de altres llocs. 

 

• NOMBRE DE PERSONES I DIVERSITAT DE PUBLIC AL QUE VA 

DIRIGIDA L'ACTIVITAT 

 

Tal com es ressenyarà més endavant i amb major detall  en aquesta Memòria, i 

pel que fa al nombre de persones que participen i la diversitat de públic que 

assisteix a aquesta festa, ha de ressaltar-se que oscil·lant el nombre d'assistents 



2 
Germandat de Sant Antoni Abat   VALÈNCIA 

 

tant de públic en general com participants de la pròpia desfilada, entre el dia 

que la desfilada se celebra en cap de setmana o en dia laborable, les xifres van 

des de les 8.000  a les 13.000 persones. De les quals i prenent com a referència els 

obsequis que s'entreguen tant als participants de públic en general amb els seus 

animals de companyia, com als participants de calesses, carros, carruatges, 

enganxaments, hípiques, cal afegir una quantitat de 2.800  a 5.000 persones més. 

 

Ha de ressaltar-se, i pel que fa a la diversitat de públic al qual va dirigida 

l'activitat, que la mateixa no es dirigeix a cap públic en concret, sinó a totes 

aquelles persones unides per un vincle comú d'amor pels animals, amb 

independència de les seues creences personals en qualsevol, altres aspectes de 

la seua vida personal i social. Indubtablement que la festa té una part religiosa, 

com ocorre en la major part, per no dir en totes les festes que se celebren al 

nostre país, a causa de la tradició històric religiosa d'aquest, però que uneix a 

aquesta tradició una part pagana, simbolitzada no solament per la crema de la 

foguera sinó a més amb la desfilada de mascotes, carruatges, calesses, carros, 

grups hípics, etc.  

 

La citada diversitat es veu igualment reflectida, perquè no dir-ho, en el fet que 

la participació tant del públic assistent, com dels participants en la desfilada, és 

totalment gratuïta, rebent a més aquests últims de la Germandat regals 

consistents en Trofeus, i la típica bossa amb el panet, la garrofa i l'estampa del 

Sant, així com rosquilletes típiques valencianes i altres productes tant per a les 

mascotes com per als seus propietaris. 

 

• DESCRIPCIO DE LA ACTIVITAT 

 

Les activitats dutes a terme per la Germandat estan sens dubte plenament 

consolidades per la dilatada trajectòria d'aquesta, i els antecedents històrics de 

la celebració de la Festa a la nostra ciutat, per tractar-se sens dubte d’un dels 

festejos culturals amb major tradició, arrelament i projecció de la ciutat, que 
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reuneix cada dèsset de gener i en el format actual des de l’any 1952, a milers de 

valencians i valencianes en els corresponents actes organitzats amb motiu de 

tan insigne festivitat.  

 

 Per a trobar l’origen de la festa al carrer de Sagunt hem de remuntar-nos quasi 

set segles arrere, quan part dels terrenys ocupats en l’actualitat pel col·legi 

salesià Sant Antoni Abat i la parròquia dedicada al mateix sant va ser el lloc on 

l´Ordre dels Germans Hospitalaris de Sant Antoni va erigir una ermita i un 

hospital. Es van traslladar allí després de la breu estada dels antonians en la 

seua seu original en l’actual carrer de Sant Vicent Màrtir. Per a convertir-se més 

tard i ja a partir del segle XVII en lloc de peregrinació obligada dels agricultors i 

ramaders valencians que amb els seus animals acudien al pati del Convent on 

existia una olivera a la qual donaven la volta i un pou del qual donaven beure 

als seus animals a fi d’obtindre la protecció del Sant per a no agafar malalties els 

seus animals. Per a posteriorment i conformement a l’esperit festiu que ens 

caracteritza al poble valència convertir la tradició en una festa, inicialment com 

a festa del porrat, tradició festiva valenciana l´origen de la qual s´atribueix a la 

veneració de la societat agrícola als sants per a aconseguir bones collites i 

fertilitat dels seus animals. 
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Pel que fa a les activitats dutes a terme en el present exercici 2020, van ser les 

següents: 

Difusió de la festa i per tant de les tradicions valencianes en llengua valenciana 

a través de les següents accions: 

 

• Confecció dels cartells anunciadors de la Festa en idioma valencià i 

difusió del mateix, no solament mitjançant el seu lliurament físic tant a 

València com als pobles confrontants, sinó a més a través de les xarxes 

socials.  

• Acte de presentació dels cartells al saló d'actes del Museu de la ciutat 

fent de mantenidor de l'acte el Regidor de Cultura Festiva de 

l'Ajuntament. 
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• Difusió del cartell anunciant la festa, tant a la celebració de la foguera i 

mercat d'hivern com de la desfilada i benedicció dels animals al estand 

de Benestar Animal a la fira Expojove. 

 

 

 

• Difussó del cartell anunciant la festa, tant a la celebració de la foguera i 

mercat d'hivern com de la desfilada i benedicció dels animals tant al 

circuit de mupis de L'Ajuntament de València com del canal busi de 

l'EMT durant mès de 15 dies al primer cas i una setmana al segó. 
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• Confecció del programa de festes amb un nou disseny i redactat 

íntegrament en valencià, excepte aquells articles rebuts dels seus autors 

en la seua pròpia llengua. Per primera vegada a més de l'edició del 

programa en format paper, es va difondre el programa i el coneixement 

de la festa a través d'aquest, remetent una mica més de 1500 programes 

a la totalitat d'institucions i organismes públics, oficials, i institucions 

públiques i privades de la societat civil, religiosa i militar valenciana i de 

la resta de l'estat espanyol. 
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• Presència en els mitjans escrits, radiofònics i televisius, a través 

d'entrevistes, resums dels actes i connexions en directe, tal com es fa 

referència en el clipping de premsa recollit en la present Memòria.  
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Pel que fa als actes propis de la festa, les activitats incloses en el nostre 

programa de festa són les següents: 

 

• DIVENDRES 10 DE GENER 

 

Muntatge de la foguera monumental amb la coronació de la rematada 

del nostre “Porquet”. 
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 Dansà tradicional acompanyà per cançons interpretades al Tabalet i 

Dolçaina, per fer l'inauguració del Mercat solidari d'Hivern de Sant 

Antoni, en la confluència dels carrers Maximilià Thous i Ministre Lluís 

Maians. Mercat on se consolida la recuperació del tradicional porrat, 

aliments tradicionals i llocs d'artesania valencians. 
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DISSABTE 11 DE GENER 

 

Mercat i inauguració de les carpes cedides per Bankia a diferents ONG, 

protectores d'animals i associacions dedicades al benestar animal, 

perquè es donen a conéixer al públic assistent i rebre suports. 
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Realització de tallers per a xiquets relacionats amb les mascotes: 

"pintacaras", crear joguets per a mascotes, llançar un "frisbee" als gossets, 

etc. 

 

 

 

Activitats participatives per la família (de 2 i 4 potes). Circuits “Agility” 

exhibició i probes per a gossos. “Discdog”, exhibició i aprendre a llançar un 

"frisbee". Rutina d'exercicis senzills amb els gossos per al públic assistent i 

demostració professional. 

 

Festa “Pet friendly” amb el qual es proporcionarien abeuradors per a 

mascotes i obsequis per a les persones que vinguen acompanyades de les 

seues mascotes, amenitzades per una “discomóvil”. 
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Processó de torxes acompanyades per tradicionals dansades 

amenitzades per Tabalet i Dolçaina des de la porta de la Parròquia fins 

al mercat d'hivern. 

 

“Cremà” de la foguera de Sant Antoni, amb el seu castell de focs 

artificials a càrrec de la prestigiosa pirotècnia RICARDO CABALLER. 
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DIUMENGE 12 DE GENER 

 

Obertura del Mercat i de les carpes cedides per Bankia a diferents ONG, 

protectores d'animals i associacions dedicades al benestar animal, 

perquè es donen a conéixer al públic assistent i rebre suports. 
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Realització de tallers per a xiquets relacionats amb les mascotes: 

"pintacaras", crear joguets per a mascotes, llançar un "frisbee" als 

gossets, etc. 

 

Activitats participatives per la família (de 2 i 4 potes). Circuits “Agility” 

exhibició i probes per a gossos. “Discdog”, exhibició i aprendre a llançar 

un "frisbee". Rutina d'exercicis senzills amb els gossos per al públic 

assistent i demostració professional. 

 

Exhibició d'habilitats i entrenament de les unitats canines de la Policia 

Local i Bombers de València. 

  

  

 

Acte de lliurament a les protectores d'animals d'aliments i material 

recollits en la campanya realitzada la setmana prèvia en els centres d'El 

Corte Inglés de València.  
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DIVENDRES 17 DE GENER (FESTIVITAT DE SANT ANTONI) 

 

Benedicció i desfilada d'animals amb l'ordre següent: 

00. Solta de coloms per part de les Falleres Majors de València 2020. 
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01. Públic amb animals domèstics. 

 

  

  

 

02. Policia Local muntada amb uniforme de gala. 
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03.  Solemne entrada de les Falleres Majors de València i l'Honorable 

Clavariessa de les Festes Vicentines i la Reina dels jocs florals de Lo Rat 

Penat, en carruatges de gala escortades per davant per la Policia Local 

amb uniforme de gala. 

 

  

  

 

04. Unitats de cavalleria de la Policia Nacional i esquadró de cavalleria 

de la Guàrdia Civil amb vestits de gala. 
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05. Tabalet i dolçaina. 

  

  

 

06. Unitats canines de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local de 

València i Unitat Militar d'Emergències. 
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07.  Carros de tir de cultiu. 

 

 

 

 

 

 

08. Enganxaments de luxe i carruatges. 

 

  

  

 

 

 

 



22 
Germandat de Sant Antoni Abat   VALÈNCIA 

 

09. Hípiques i picadors. 

 

 

 

  

 

10. Amazones i genetes. 

 

  

  

11. Públic amb animals domèstics. 
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 S'exposa a continuació i pel que fa a la descripció de les activitats, amb un 

major detall en quant l'execució de la desfilada i benedicció d'animals: 

 

La benedicció i posterior desfilada. 

__________________________________________________________ 

Al carrer Sagunt, on es situa la tribuna d'autoritats, es trobarem el lloc on 

el Rector realitzarà la benedicció. Aquesta es transforma completament quedant 

buides de trànsit i de vehicles aparcats, ocupades tan sols per les tanques que 

sectoritzen el recorregut i posteriorment pel públic assistent. 

S'inicia la benedicció/desfilada amb la part que més agrada a xicotets i 

majors, aquella on presenten les seues mascotes. Als animals domèstics es 

reparteixen unes 2.500 bosses, amb les conegudes garrofes, rosquilletes i una 

estampa de sant Antoni Abat, això els anys que la festivitat cau entre setmana, 

arribant quan és dissabte el doble de participants i aconseguint-se les 13.500 

persones entre públic i participants. 

Una vegada acabada la benedicció dels animals domèstics s'inicia la part 

més espectacular d'aquest, tal com detalla l'ordre de la desfilada. 

Fet singular de la festa, és la tradició de comptar amb grans experts en 

carros, carruatges i muntures, que durant tota la desfilada en la llengua de la 

nostra comunitat, comenten i expliquen de forma magistral allò que va 

desfilant, transmetent als assistents l'amor cap als animals i la cultura i 

tradicions de l'horta i camps de la província de València. Hem de reconéixer 

que és una classe magistral de coneixements sobre els cavalls i sobre els carros i 

carruatges que ajuda al fet que els més xicotets i també els majors sapiem més 

de la nostra cultura.  

L'espectacle està acompanyat de la música ambiental adequada perquè a 

cada moment l’espectador i participants vibren podent gaudir de les sensacions 

del món eqüestre.  

Destacar que històricament l'hípica de València situada a poques pomes 

del Carrer Sagunt ha participat de manera ininterrompuda fent el tancament de 

l'espectacle amb els seus cavalls d'esport, que aqueix dia deixen d'entrenar-se 
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per als concursos de salts i participen en la festa més tradicional que uneix la 

ciutat amb les costum ancestrals de l'horta.   

És necessari parlar dels participants de la fase de la desfilada corresponent 

a les cavalleries. Es tracta d'una estimació basada en el nombre de 

trofeus/recordatoris de la festa que s'entreguen. Aquesta festa de la benedicció 

es la segona d'Espanya pel nombre total d'animals equins que aglutina, després 

del “Rocío” a Huelva. 

Les xifres varien ací també de 250 guardons entre setmana, al doble 

pràcticament quan es tracta de cap de setmana. Aquests guardons es donen de 

forma habitual un per hípica, carro, enganxament, és a dir, un conjunt de 20 o 

30 cavalls rep un guardó per equip, unitat canina, etc… Pel que podem parlar 

de 350 i 700 grups participants. 

Si sumem als participants que varien entre els 2.800 i els 5.000 en festiu, tot 

el públic assistent que igualment fluctua de 8.000 a 12.000, podem fer-nos una 

idea de l'interés que genera aquesta part de la festa, que té una duració no 

superior a les tres  hores. 

És tal l'interés que desperta la benedicció/desfilada que s'entreguen 

guardons als participants a més dels patrocinats per diverses empreses, 

associacions i particulars, atorgats per:  

Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana. 

Excel·lentíssim Delegat del Govern de la Comunitat Valenciana. 

Excel·lentíssima Diputació de València. 

Excel·lentíssim Ajuntament de València. 

 

En la tribuna d'autoritats s'aglutina la representació de totes les 

Institucions Valencianes: Generalitat Valenciana, Conselleries, Alcaldia de 

València, Regidors de l'Ajuntament de València, Direccions Generals…, 

representació d'entitats valencianes que amb la seua presència volen mostrar el 

seu suport i solidaritat en el motiu que els mou: l'amor als animals. 
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Entre altres podem destacar: 

El món faller representat per les Falleres Majors de València, 

acompanyades pel Regidor de Festes. 

Autoritats autonòmiques, nacionals i locals. 

Representants de les Forces Armades. 

Representants de la Policia Nacional i Guàrdia Civil. 

Acadèmia de la Llengua Valenciana. 

Lo Rat Penat. 

Col·legi de veterinaris. 

Universitat Catòlica de València. 

Universitat CEU Cardenal Herrera. 

Societats Hípiques. 

Federació de “tir i Arrossegament”. 

Protectora municipal d'animals. 

 

 

 Hem d'agrair l'àmplia cobertura informativa de la benedicció / desfilada per 

part dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, tant locals com 

autonòmics i nacionals. És per això que posem a la disposició del lector el 

“clipping” de premsa d'enguany 2020 preparat pel nostre delegat de 

comunicació i premsa Sr. Esteban García Villamarín. 
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Clipping de Prensa 

Festividat de Sant Antoni Abat 2020 

 

ABC 

17 de enero de 2020 

Fiestas de San Antonio Abad 2020 en Valencia: horario de las 

procesiones y la bendición de animales 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fiestas-san-

antonio-abad-2020-valencia-horario-procesiones-y-bendicion-

animales-202001161316_noticia.html 

VALÈNCIA EXTRA 

17 de enero de 2020 

València celebra la festividad de San Antonio Abad 

https://valenciaextra.com/es/valencia-celebra-san-antonio-abad-

2020/ 

Las Provincias 

10 de enero de 2020 

La hermandad de San Antonio crea un mercado solidario 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/hermandad-san-

antonio-abad-20200110171524-nt.html 

Intereconomía Radio 

A BUENAS HORAS CON MIGUEL ANGEL PASTOR 

10 Enero 2020 https://www.ivoox.com/a-buenas-horas-con-miguel-

angel-pastor-10-audios-mp3_rf_46359375_1.html 

 

 

 

https://www.ivoox.com/a-buenas-horas-con-miguel-angel-pastor-10-audios-mp3_rf_46359375_1.html
https://www.ivoox.com/a-buenas-horas-con-miguel-angel-pastor-10-audios-mp3_rf_46359375_1.html
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Ajuntament de València 

17 de enero de 2020 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/agenda_accesible.nsf/Agend

a/87AE0914F8A458ECC12584EB002D68A0?OpenDocument&lang=1&

nivel=4&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf 

CV Radio 

16 de enero de 2020 

Puertas Abiertas. La Hermandad San Antonio Abad organiza la fiesta 

de San Antonio Abad de la calle Sagunto de Valencia 

http://www.ivoox.com/46626918 

PLAZA RADIO 

Sant Antoni del Porquet y la bendición de animales 

16 de enero de 2020 https://plazaradio.es/podcast-obligaciones-las-

justas-20200116-sant-antoni-del-porquet-y-la-bendicion-de-animales 

Las Provincias 

16 de enero de 2020 

Las mascotas celebran San Antonio en Valencia 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/mascotas-celebran-

antonio-valencia-20200117125749-ga.html 

Levante-Emv 

17 de enero de 2020 

Perros, peces y otras mascotas reciben la bendición de Sant Antoni 

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/01/17/bendicion-

animales-san-antoni/1966898.html 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/01/17/bendicion-animales-san-antoni/1966898.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/01/17/bendicion-animales-san-antoni/1966898.html
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Levante-Emv 

18 de enero de 2020 

Nadie se pierde la cita con Sant Antoni en València 

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/01/18/nadie-pierde-

cita-sant-antoni/1967085.html 

VALENCIANOTICIAS 

18 de enero de 2020 

Hoy se ha celebrado la tradicional bendición de la fiesta de san 

Antonio Abad en València https://valencianoticias.com/hoy-se-ha-

celebrado-la-tradicional-bendicion-la-fiesta-san-antonio-abad-

valencia/ 

Levante-Emv 

18 de enero de 2020 

Los fieles cumplen con la bendición de los animales 

https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-

animales-valencia-san-antonio-abad-20200117132318-nt.html 

 

Facebook: @AntonianosValencia 

Twitter: @AntonianosVal 

Instagram: @antonianosval 

 

Valencia fiesta y tradición: 

http://valenciafiestaytradicion.com/2020/01/10/la-festividad-de-san-antonio-

abad-comienza-en-valencia-con-la-hoguera-este-sabado/ 

http://valenciafiestaytradicion.com/2020/01/25/multitudinaria-bendicion-de-

animales-y-eucaristia-por-san-antonio-abad/ 

 

 

https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-animales-valencia-san-antonio-abad-20200117132318-nt.html
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-animales-valencia-san-antonio-abad-20200117132318-nt.html
http://valenciafiestaytradicion.com/2020/01/10/la-festividad-de-san-antonio-abad-comienza-en-valencia-con-la-hoguera-este-sabado/
http://valenciafiestaytradicion.com/2020/01/10/la-festividad-de-san-antonio-abad-comienza-en-valencia-con-la-hoguera-este-sabado/
http://valenciafiestaytradicion.com/2020/01/25/multitudinaria-bendicion-de-animales-y-eucaristia-por-san-antonio-abad/
http://valenciafiestaytradicion.com/2020/01/25/multitudinaria-bendicion-de-animales-y-eucaristia-por-san-antonio-abad/
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ACREDITACIONS: 

Els mitjans de comunicació inclosos en la llista per a la seua entrega 

d'acreditació de premsa varen ser: 

- RTVE 

- Cadena Ser 

- Cadena Cope 

- Agencia EFE 

- Agencia EFE Televisión 

- Europa Press 

- La 8 Mediterráneo TV 

- Canal 7 TeleValencia 

- Las Provincias 

- Levante-emv 

- LevanteTV 

- Valencia fiesta y tradición 

- La Traca Traca 

- La Mesa de las Fiestas 

- Federación de Tir i Arrossegament de la CV 

- Diferents blogs relacionats con la festa popular 

- À Punt 

- À Punt Directe 

- Asociación de fotògrafs de Valencia 

- Inspectoria Salesiana (Comunicación) 

- La Vanguardia 

- 20 minutos 

- ABC 

- Valencia Bonita 


