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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA FESTA DE
SANT ANTONI ABAT DE VALÈNCIA DE GENER DE 2022

DENOMINACIÓ DE LA FESTA I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

NOMBRE DE PERSONES I DIVERSITAT DE PUBLIC AL QUE VA

DIRIGIDA L’ACTIVITAT

a Festivitat denominada “FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT DE L VALÈNCIA”,com a festa popular recentment declarada com a “Festa d'Interés 

T u r í s t i c  P r o v i n c i a l  d e  l a  C o m u n i t a t  V a l e n c i a n a ” ,

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 nalitats 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.

al com es ressenyarà més endavant i amb major detall  en aquesta Memòria, i pel que fa T 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 tant de públic en general com 

participants de la pròpia deslada, entre el dia que la deslada 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.
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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 

deslada de mascotes, carruatges, calesses, carros, grups hípics, etc 
 
La citada diversitat es veu igualment reectida, perquè no dir-ho, en el fet que la participació 

tant del públic assistent, com dels participants en la deslada, 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 L’ACTIVITAT

es activitats dutes a terme per la Germandat estan sens dubte plenament consolidades L 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 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  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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·   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 Regidora Igualtat, Espai Públic i Pobles de l'Ajuntament de València.
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Pel que fa a les activitats dutes a terme en el present exercici 2022, van ser les següents:

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

les següents accions:
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·   Difussió del cartell anunciant la festa i benedicció dels animals al circuit de mupis de 

L'Ajuntament de València durant mès de 15 dies.–
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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 segon any 

consecutiu, a més de l'edició del programa en format paper, es va difondre el programa i el 

coneixement de la festa a través de internet i les xarxes socials, remetent una mica més de 1500 

programes a la totalitat d'institucions i organismes públics, ocials, 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 anexe clipping de premsa recollit en 

la present Memòria.	

La Germandat de Sant Antoni Abat, en el seu afany de fer perdurar i engrandir aquesta festa, 

no ha volgut deixar de costat la part solidària, i durant aquest any, on els efectes provocats pel 

coronavirus estan tenint importants conseqüències en les nostres societats a tots els nivells. 

Un dels sectors afectats són les protectores d'animals, que han vist com es reduïa el nombre de 

voluntaris, els donatius i ajudes econòmiques, i les adopcions, al mateix temps que 

augmentava el nombre d'animals acollits per abandó, malaltia o mort dels seus propietaris, 

s'han realitzat diverses campanyes de recaptació de fons i aliments en col·laboració amb 

entitats com El Corte Inglés i Caixabank, amb la nalitat d'ajudar a les protectores d'animals 

en la seua labor de cuidar a aquests animals necessitats.

La recaptació total en aquest exercici mitjançant les campanyes solidàries coordinades per 

la Germandat, ha sigut de 5.037€. Tal com es detallen a continuació.

Les campanyes realitzades han sigut les següents:

· Els centres d'El Corte Inglés, Hipercor i Supercor de València realitzen al juliol 

una Gran Recollida Virtual d'Aliments per a Mascotes organitzada per la Germandat 

Sant Antoni Abat. Campanya presentada en el supermercat d'El Corte Inglés de Pintor 

Sorolla amb la presència del president de la Germandat, Rafael Garrote, i el director 

regional de Comunicació i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, a 

més de la presència institucional de la regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament de 

València. Amb l'eslògan “Tendeix-los la mà. Ara et toca a tu”, en tots els Supermercats 

d'El Corte Inglés, Hipercor i Supercor, els clients i empleats podran ajudar a les 

associacions d'animals que, amb motiu de la pandèmia del coronavirus, estan tenint 

dicultats per a donar cobertura a tots els animals que cuiden en els seus refugis a 

l'espera d'una adopció. El import del racaptar va ser 1.643€.
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·   Aquest gener, es va realitzar una Gran Recollida Virtual d'Aliments per a Mascotes 

organitzada per la Germandat Sant Antoni Abat. En una acció combinada junt a la 

regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament de València i El Corte Inglés, sen va 

activar un sistema en els supermercats (Corte Inglés, Hipercor i Supercor) de tota la 

Comunitat Valenciana, i en els departaments de Mascotes, on clients i empleats 

pogueren ajudar a les associacions d'animals que, amb motiu de la pandèmia del 

coronavirus, estan tenint dicultats per a donar cobertura a tots els animals que cuiden 

en els seus refugis a l'espera d'una adopció. Les donacions es podien realitzar 

còmodament en els terminals de venda a partir d'un euro. Tot el recaptat es va canviar 

per aliments per a mascotes, productes d'higiene i estris que la Germandat distribuirà 

entre les associacions adscrites a la campanya. A més, El Corte Inglés donà el 10% de tot 

el recaptat per a ajudar en aquesta campanya. L'import va sumar ns 3.394 €.
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FESTA 2022

·   DIMECRES 5 DE GENER

En els voltants del carrer Sagunt, els veïns tenien ganes que la festa tornara a eixir al 

carrer i, de fet, des del dia 5 i ns al diumenge 13 es va poder assistir al mercat artesà que 

es va situar al carrer Maximiliano Thous, entre Ministre Luis Mayans i Almassora.

Varem tindre entre 30 i 35 llocs on es poguè trobar el clàssic porrat, amb fruita seca, 

llepolies, olives i també hi ha llocs amb pastissos i pans; una "pulpería", artesans de la 

plata i no faltà l'expositor de la nostra germanor i casetes de les associacions de benestar 

animal, cedides per CaixaBank, perquè la gent conega els seus productes i puguen 

col·laborar amb la protecció dels animals de companyia.

L'horari en el qual aquests llocs del mercat es podien visitar va ser entre les 10 hores i la 

mitjanit.

Igualment vam tindre la presència de les seues Majestats els Reis Mags d'Orient, que 

no es van voler perdre l'oportunitat de visitar el mercat d'hivern i saludar als xiquets 

presents, deixant-los un obsequi previ als regals que rebrien unes hores més tard. 

Gràcies per la col·laboració de la Falla Bilbao Maximiliano Thous.
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·   DIJOUS 6 DE GENER

10.00 h Obertura del Mercat i de les carpes cedides per 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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·   DIVENDRES 7 DE GENER

La foguera de Sant Antoni del Porquet de València va anar prenent forma des del dia 7 

de Gener. Després d'una celebració virtual l'any passat per la pandèmia, enguany es 

reprén l'activitat al carrer amb les mesures previstes per normativa.

En l'encreuament dels carrers Ministo Luis Mayans amb Fotògraf Agustín Centelles 

Osso es va començar a instal·lar aqueixa vesprada de divendres la foguera que estarà 

coronada per un 'porquet', «el mateix que es va crear l'any passat, però que no es va 

poder muntar. És un animal que porta una màscara i que tenia un codi QR per a 

recordar llavors la deslada virtual», explicava Rafael Garrote, president de la 

Germandat de Sant Antoni Abat.
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En aquesta edició, a més, no sols coronarà la foguera el 'porquet', li acompanyaben dos 

'dimonis' que ha creat per a l'ocasió l'artista Cristian García.
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10:00 h Obertura del Mercat i de les carpes cedides per 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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20:30h Inauguració ocial del “Mercat solidari d'Hivern de Sant Antoni Abat” 

comptant amb la inestimable presència de Lucía Beamud Villanueva, regidora 

d'Igualtat Polítiques de Gènere i Pobles de València de l'Ajuntament de València. Cal 

recordar que Lucía va ser la mantenidora de les festes de Sant Antoni Abat d'aquest any 

2022 acudint amb la seua gosseta “Fanfarrona”. Lucia Beamud va estar acompanyada 

del seu assessor Josep Gimeno, qui tampoc es va voler perdre la cita de la inauguració 

amb el seu gos “Titi”. 

El regidor del Grup Popular, Carlos Mundina, també va estar per tots i cadascun dels 

llocs del mercat coneixent de primera mà el gran esforç que està realitzant la Germanor 

per a mantindre viva la festa.

La inauguració va començar amb un castell de focs articials per a seguidament donar 

un recorregut per a saludar i conéixer als comerciants que amb gran afany estan tirant 

avant aquests comerços tradicionals oferint productes de primera qualitat.
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·   DISSABTE 8 DE GENER

10.00 h Obertura del Mercat i de les carpes cedides per a diferents ONG, protectores 

d'animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè es donen a conéixer al 

públic assistent i rebre suports.

12:00h Circuits “Agility” exhibició i probes per a gossos. 

Comptarem amb el Circuit Caní Agility, gentilesa de DoggieSnax - De Tapes amb El 

meu Gos, on vam poder aprendre de la mà de  Helga Figueroa , CEO de DoggieSnax, 

una innitat de possibilitats en relació als nostres animals, i així gaudir al màxim d'ells 

amb diferents aspectes que ens van explicar a tots els que ens acostem amb els nostres 

animals de companyia a gaudir d'aquest mercat.
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17.00 h Festa “pet friendly” amb el que 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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20:00h  Complint amb la tradició, es van imposar les veneres —dissenyades per Piró 

Orfebres— als nous membres de la Germandat de Sant Antoni Abat en la solemne 

eucaristia inaugural de la festa presidida per Rnd. José Luis Navarro, SDB.
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21:00h   Processó de les torxes acompanyades per balls tradicionals amenitzats pel grup 

de tabal i dolçaina dirigit per Antoni de l'Asunción, des de la porta de la nostra església 

ns al Mercat d'Hivern i la foguera, portant a coll la imatge de Sant Antoni..



32Germandat de Sant Antoni Abat  VALÈNCIA

21:30 h   El foc de la pirotècnia va inundar de colors el cel del barri de Sant Antoni amb la 

màgia de RICASA, per a continuació portar les torxes que romanien enceses en la nit 

freda de gener per a donar la ama necessària i encendre la foguera, que va prendre 

d'una forma magistral. 
Un domini perfecte de les ames que com a escultors del foc van dibuixar en la nit 

estavellada els Bombers Ajuntament València, va fer que l'estructura que els Antonians 

van construir amb branques de pins i arbustos dies arrere es convertira en cendres i 

passar a formar part de la història.
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·   DUMENGE 9 DE GENER

10.00 h   Obertura del Mercat i de les carpes cedides per a diferents ONG, protectores 

d'animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè es donen a conéixer al 

públic assistent i rebre suports.

12.00 h   Es realitza la rifa del mercat d'hivern, amb les paperetes venudes per a la Rifa 

del Porquet.

20.00 h   Tancament del Mercat.
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·   DIUMENGE 16 DE GENER (FESTIVITAT DE SANT ANTONI)

Amb caràcter extraordinari, i atés que després d'un any de pandèmia en el qual no es va 

poder realitzar la benedicció al carrer, es decideix canviar la mateixa al diumenge, i no al dia 

17 com és la tradició.

10.00 h Solemne missa en honor al patró de la parròquia sant Antoni Abat, que va ser 

presidida pel cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares. Al nal de la 

celebració han sigut beneïts els pans que es van repartir posteriorment.



38Germandat de Sant Antoni Abat  VALÈNCIA

Guardons i Tribuna:

Benedicción de garrofes i panets:
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Benedicció i deslada d’animals amb l’ordre següen:

      00. Solta de coloms per part de les Falleres Majors de València 2022.

01. Públic amb animals domèstics.
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02. Policía Local muntada amb uniforme de gala.

03. 	 Solemne entrada de la Fallera Major de València i l 'Honorable 			

Clavariessa de les Festes Vicentines i  la Reina dels jocs orals de 			

Lo Rat Penat,  en carruatges de gala escortades per davant per la 			

Policia Local amb uniforme de gala.
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04. Tabalet i dolçaina.

Com a novetat d'enguany — esperem es perpetue en la festa— el Gremi de forners i 

pastissers de València van confeccionar un dolç per al nostre sant Antoni Abat que 

va  ser  la  de l í c ia  de ls  ass i s tents  i  par t i c ipants  en  la  benedicc ió .

Idea que va sorgir per a posar el valor el treball d'aquests artesans que dia a dia 

encenen els seus forns per a oferir-nos productes d'altíssima qualitat, però sense 

perdre l'essència del caràcter festiu dels nostres pobles, en els quals en multitud 

d'ells porten a gala els seus dolços," rosquillas"… "No hi ha festa sense dolços"

Una recepta secreta és la que va eixir dels agremiats per a festejar aquest dia tan 

important en el calendari festiu de la nostra ciutat. 
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05. Unitats canines de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local de València i 

Unitat Militar d'Emergències.
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06. Burrets y matxos.

07. Carros de tir de cultiu.
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08. Enganxaments de luxe i carruatges.

09. Hípiques i picadors.



10. Amazones i genetes

44Germandat de Sant Antoni Abat  VALÈNCIA

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 deslada i benedicció d'animals:

l carrer Sagunt, on es situa la tribuna d'autoritats, es trobarem el lloc on el Rector Arealitzarà 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/deslada 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 deslada.

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

carruatges i muntures, que durant tota la deslada en la llengua de la nostra comunitat, 

comenten i expliquen de forma magistral allò que va deslant, 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 per als concursos de salts i 

participen en la festa més tradicional que uneix la ciutat amb les costums ancestrals de l´horta.

 És necessari parlar dels participants de la fase de la deslada 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.

LA BENEDICCIÓ I POSTERIOR DESFILADA
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 Si sumem als participants que varien entre els 2.800 i els 5.000 en festiu, tot el públic 

assistent que igualment uctua 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/deslada 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.

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 / deslada 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 2022 preparat pel 

nostre delegat de comunicació i premsa Sr. Esteban García Villamarín.
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CLIPPING DE PRENSA DE LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 2022

Las Provincias
25 de mayo de 2021
Valencia pone fecha excepcional a la esta de San Antonio Abad
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-pone-fecha-20210525192551-nt.html

elperiòdic.com Valencia
26 de mayo 2021
Las estas de San Antonio Abad en Valencia se celebrarán en 2022, de manera 
excepcional, el domingo 16 de enero
https://www.elperiodic.com/valencia/fiestas-antonio-abad-valencia-celebraran-2022-manera-
excepcional-domingo-enero_749851

esdiario Comunidad Valenciana
6 de octubre de 2021
El Corte Inglés refuerza su alianza con veinte ONG,s en su 50 aniversario
https://www.esdiario.com/valencia/843941980/corte-ingles-refuerza-alianza-ongs-aniversario.html

Levante-EMV
12 de diciembre de 2022
La bendición de animales de Sant Antoni coincidirá en fecha con las Magues de Gener
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/12/17/bendicion-animales-sant-antoni-coincidira-
60759697.html

Valencia Bonita
3 de enero 2022
Guía de mercados medievales, de reyes y ferias de artesanía en Valencia en enero de 
2022
https://www.valenciabonita.es/2021/12/30/mercados-medievales-valencia-enero-
2022/?fbclid=IwAR1E8v1uj8jfFhtuip3Vlyum9ykxVXV96XJEB5nOxe0YznT_DBJ0BhSZP8A

elperiòdic.com Valencia
4 de enero 2022
La hermandad de San Antonio Abad de Valencia instala a partir de mañana su mercado 
tradicional solidario de invierno en el barrio de Sagunto
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-valencia-instala-partir-manana-
mercado-tradicional-solidario-invierno-barrio-sagunto_794614

Las Provincias
5 de enero 2022
EL BARRIO DE SAGUNTO CELEBRA SAN ANTONIO ABAD

Levante-EMV
5 de enero 2022
El «porrat» inicia hoy la festividad de Sant Antoni
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/01/05/porrat-inicia-hoy-festividad-sant-61271212.html

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-pone-fecha-20210525192551-nt.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-pone-fecha-20210525192551-nt.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-pone-fecha-20210525192551-nt.html
https://www.elperiodic.com/valencia/fiestas-antonio-abad-valencia-celebraran-2022-manera-excepcional-domingo-enero_749851
https://www.elperiodic.com/valencia/fiestas-antonio-abad-valencia-celebraran-2022-manera-excepcional-domingo-enero_749851
https://www.elperiodic.com/valencia/fiestas-antonio-abad-valencia-celebraran-2022-manera-excepcional-domingo-enero_749851
https://www.elperiodic.com/valencia/fiestas-antonio-abad-valencia-celebraran-2022-manera-excepcional-domingo-enero_749851
https://www.esdiario.com/valencia/843941980/corte-ingles-refuerza-alianza-ongs-aniversario.html
https://www.esdiario.com/valencia/843941980/corte-ingles-refuerza-alianza-ongs-aniversario.html
https://www.esdiario.com/valencia/843941980/corte-ingles-refuerza-alianza-ongs-aniversario.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/12/17/bendicion-animales-sant-antoni-coincidira-60759697.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/12/17/bendicion-animales-sant-antoni-coincidira-60759697.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/12/17/bendicion-animales-sant-antoni-coincidira-60759697.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/12/17/bendicion-animales-sant-antoni-coincidira-60759697.html
https://www.valenciabonita.es/2021/12/30/mercados-medievales-valencia-enero-2022/?fbclid=IwAR1E8v1uj8jfFhtuip3Vlyum9ykxVXV96XJEB5nOxe0YznT_DBJ0BhSZP8A
https://www.valenciabonita.es/2021/12/30/mercados-medievales-valencia-enero-2022/?fbclid=IwAR1E8v1uj8jfFhtuip3Vlyum9ykxVXV96XJEB5nOxe0YznT_DBJ0BhSZP8A
https://www.valenciabonita.es/2021/12/30/mercados-medievales-valencia-enero-2022/?fbclid=IwAR1E8v1uj8jfFhtuip3Vlyum9ykxVXV96XJEB5nOxe0YznT_DBJ0BhSZP8A
https://www.valenciabonita.es/2021/12/30/mercados-medievales-valencia-enero-2022/?fbclid=IwAR1E8v1uj8jfFhtuip3Vlyum9ykxVXV96XJEB5nOxe0YznT_DBJ0BhSZP8A
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-valencia-instala-partir-manana-mercado-tradicional-solidario-invierno-barrio-sagunto_794614
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-valencia-instala-partir-manana-mercado-tradicional-solidario-invierno-barrio-sagunto_794614
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-valencia-instala-partir-manana-mercado-tradicional-solidario-invierno-barrio-sagunto_794614
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-valencia-instala-partir-manana-mercado-tradicional-solidario-invierno-barrio-sagunto_794614
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/01/05/porrat-inicia-hoy-festividad-sant-61271212.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/01/05/porrat-inicia-hoy-festividad-sant-61271212.html


48Germandat de Sant Antoni Abat  VALÈNCIA

NoticiasCV
6 de enero de 2022
Abre el mercadillo solidario de San Antonio Abad en Valencia
https://www.noticiascv.com/abre-el-mercadillo-solidario-de-san-antonio-abad-en-valencia/

HosteleriaEnValencia.com
6 de enero de 2022
La Hermandad de San Antonio Abad inauguro el 5 de enero el “II Mercado solidario de 
Invierno de San Antonio” 
https://bit.ly/3nc9ytn

Las Provincias
5 de enero 2022
La hoguera de Sant Antoni del porquet cobra altura 
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/hoguera-sant-antoni-20220107204258-
nt.html?fbclid=IwAR1sx86H5tkMyCrAVgnbe6opG2VU1AfE8m8MLdZ-
MGj3qUTSYwTkdeQA1Xw

Levante-EMV
8 de enero 2022
Vuelve el fuego de Sant Antoni
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/01/08/vuelve-fuego-sant-antoni-
61380365.html?fbclid=IwAR04fmRQ99HsPQampfbK98Sk9HbMmeP-
BY3yt6YpwQXQC0Y0_PBjl_ZFI-8

La Millor Festa del Mon
8 de enero 2022
Hoguera San Antón | Valencia 2022
https://www.lamillorfestadelmon.com/hoguera-san-anton-valencia-
2022/?fbclid=IwAR2gK37FHdOXco-xqkDw-hsVRv4C0JQ52-_i8-Mt9pmzR1H9OLfUAEVb9Bc

Levante-EMV
8 de enero 2022
Esta noche se enciende la Hoguera de Sant Antoni
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/01/08/noche-enciende-hoguera-sant-antoni-
61361126.html

DoggieSnax De Tapas con Mi Pero
9 de enero 2022
Disfruta de la esta de San Antón, patrón de los animales
https://bit.ly/3HNTW76

Our Passion Les Felles
9 de enero 2022
Pirotècnia i cremà de la foguera de #SantAntoniDelPorquet
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0IWga-3iE_DDhwSrUWhICWI4JrlsZJ-
hEpJ3CWaCQ1GLrJAd4iZHuF5tc&v=VH3Srnca6hg&feature=youtu.be

NoticiasCV
9 de enero de 2022
Vuelve la hoguera de San Antonio Abad a Valencia en 'la vespra de la festa'
https://www.noticiascv.com/vuelve-la-hoguera-de-san-antonio-abad-a-valencia/
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Salesianos. Inspectoría María Auxiliadora
10 de enero de 2022
Todo listo para la vuelta a la calle de la esta de San Antonio Abad de Valencia
https://www.salesianos.edu/todo-listo-para-la-vuelta-a-la-calle-de-la-fiesta-de-san-antonio-abad-de-
valencia/?fbclid=IwAR2rMl8jV7_6Yfj-S9Q-onyDlIwH-
jurLu2bYnJi_KF6n1a9_daRYMLBgbA#SanAntonioAbad

7 TeleValencia
12 de enero de 2022
Programa de actos para este n de semana de Sant Antoni con desle y bendiciones de 
animales
https://7televalencia.com/es/bendicion-animales-sant-antoni-
valencia/?fbclid=IwAR0mDW8ihIFPAAOEQpuy2905DlYMDg2Ggm-
t_jICfQ5LWxswAYv2HBKkr6c

7 TeleValencia
12 de enero de 2022
Valencia celebra la esta de Sant Antoni con desle y bendiciones de animales
https://www.youtube.com/watch?v=TQ7obCDwxzg&t=697s

Levante-EMV
13 de enero 2022
La bendición de animales de San Antonio Abad regresa este domingo a València
https://www.levante-emv.com/sociedad/2022/01/13/san-antonio-abad-bendicion-animales-valencia-
61541408.html?fbclid=IwAR1Vzh9bmKIhv3B6SYjl5c8ylKDa8msNE94l_lB0l0bVPyoE_3B4IA7x
0qE

Actualidad Valenciana
13 de enero 2022
València vuelve a celebrar el desle y la bendición de animales de san Antón
https://actualitatvalenciana.com/valencia-bendiciones-animales-san-
anton/?fbclid=IwAR21kPkLnZBtwtKmibCggqtD3xFOiffIpUizuyykEh_ZUgWZ-JDM1w5rjFo

Europa Press
13 de enero 2022
Vuelve el desle y bendición de animales de san Antón con medidas de seguridad
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-vuelve-desfile-bendicion-animales-san-
anton-medidas-seguridad-20220113151234.html

7 TeleValencia
14 de enero de 2022
¿Por que San Antonio es el patrón de los animales?
https://7televalencia.com/es/por-que-celebramos-san-
antonio/?fbclid=IwAR1Vzh9bmKIhv3B6SYjl5c8ylKDa8msNE94l_lB0l0bVPyoE_3B4IA7x0qE

ABC Comunitat Valenciana
14 de enero de 2022
Valencia acoge este domingo la tradicional bendición de animales y eucaristía solemne 
en honor a San Antonio Abad
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-valencia-acoge-este-domingo-tradicional-
bendicion-animales-y-eucaristia-solemne-honor-san-antonio-abad-202201151006_noticia.html
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