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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA FESTA DE 

SANT ANTONI ABAT DE VALÈNCIA DE GENER DE 2023 

 

 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. 
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 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 

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. Cal destacar, que gràcies a l'acord de 

col·laboració amb el gremi de forners i pastissers de València, s'ha creat un dolç 
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típic per a aquesta festivitat, i que es reparteix de manera gratuïta unes 2500 

unitats entre el públic. 

 

 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 

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 2023, 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.  

 El Saló de Cristall de l'Ajuntament de València va albergar l'acte de 

Presentació del programad'actes i cartells de les festes de sant Antoni 

Abat 2023 de València La Mantenidora de les Festes de sant Antoni Abat 

va ser la Regidora de cultura i benestar animal de l'Ajuntament de 

València, Glòria Tello Company. 
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 Difussó del cartell anunciant la festa i benedicció virtual dels animals 

tant al circuit de mupis de L'Ajuntament de València com del canal 

busi de l'EMT 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, 

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 anexe clipping de premsa recollit en la present Memòria.  
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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 finalitat 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 3.515€. Tal com es detallen a 

continuació. 
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El 12 de Maig en "El Corte Inglés" de València s'ha va fer lliurament dels aliments i 

estris a les diferents associacions d'animals que es van veure beneficiades de l'acció 

social, coordinada per la Germandat de sant Antoni Abat de la campanya solidària 

que es va efectuar el mes de gener passat: «Gran Recollida Virtual d'Aliments» per 

a Mascotes en "El Corte Inglés, Hipercor i Supercor". 

Les associacions: svpap, Fundació Jadoul, Més Que Gossos i Refugi els Àngels. 

 

 

Al mateix día, es feia entrega dels productes recogits a la mateixa campanya a El 

Corte Inglés d’Alacant. 
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Les campanyes realitzades han sigut les següents: 
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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 dificultats 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 fins 3.515€. 
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FESTA 2023 

 

 DIJOUS 12 DE GENER 
 

Des bon matí, començament del muntatge de la Foguera en honor al Sant. 

Aposta clara de la Germandat en aquest element de la festa, buscant cada any, 

major altura i vistositat. 
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18.00 h. Obertura del 3er Mercat solidari d'Hivern de Sant Antoni, que estarà 

obert fins al dia 15 de gener, en la confluència dels carrers Maximiliano Thous i 

Ministre Luis Mayans.  

 

 Mercat tradicional o del porrat, en el qual és va poder gaudir de la degustació 

d'aliments tradicionals, begudes i productes d'artesania. 
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 DIVENDRES 13 DE GENER 
 
Reunió amb representants de la Germanor de l'alcalde de l'Ajuntament de 
València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana. 
En concloure la reunió, Joan Ribó ha felicitat als organitzadors i ha convidat a la 
ciutadania “per a gaudir d'aquesta festa que fomenta el respecte cap als 
animals”. “Defineix molt bé el grau de maduresa d'una societat, i d'una 
#València que vol estar en l'avantguarda en la defensa dels #animals”, ha 
assegurat. 
"És important que aquesta ciutat conjugue una tradició d'origen religiós amb la 
gestió municipal que promou el benestar dels animals que conviuen amb les 
persones”, va ressaltat Ribó. 
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10.00 h  Obertura del Mercat i dels carpes cedides per a diferents ONG, 

protectors d'animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè és 

donen a conéixer al públic assistent i rebre suports. 

 

Finalització del muntatge de la foguera monumental amb la coronació de la 

rematada del nostre “porquet”. 
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         Preparaciò del espai per a activitats solidàries relacionades amb el benestar 

animal, i totes una sèrie d'activitats programades, per al gaudi de totes els 

persones que s'acosten a visitar-ens. 
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20.30 h Inauguració oficial del Mercat solidari d'Hivern de Sant Antoni,  amb 

animació musical tradicional valenciana i “correfocs”.  
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L'acte va comptar amb la presència del president de la Diputació de València, 

Toni Gaspar, i la diputada provincial i regidora de l'Ajuntament de 

València, Gloria Tello, que van gaudir de la festa més amigable amb els 

animals, de la ciutat i van estar acompanyats en tot moment pel president de la 

Germandat. 
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 DISSABTE 14 DE GENER 
 

 

10:00 h  Obertura del Mercat i dels carpes cedides per a diferents ONG, 

protectors d'animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè és 

donen a conéixer al públic assistent i rebre suports. 

 

 

11.00 h Realització de tallers per a xiquets relacionats amb els mascotes: 

pintacaras, crear joguets per a mascotes, etc 

 

  
 

 

12.00 h Activitas participatives per la família (de 2 i 4 pates). Circuits “Agility” 

exhibició i probes per a gossos. Rutina d'exercicis senzills amb els gossos per al 

públic assistent i demostració professional. 
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17.00 h Festa “pet friendly” amb el que és proporcionarien abeuradors per a 

mascotes i obsequis per als persones que vinguen acompanyades dels seues 

mascotes, amenitzades per una “discomóvil”. 
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20.00 h Celebració de l' Eucaristia inaogural de la festa.  
 
 Benedicció i solemne acte d'imposició de medalles de Sant Antoni als germans i 

germanes en més de 2 any d´antiguetat, aixi com dels insígnies de la Germandat als 

nous membres de la Germandat. 
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21.00 h Processó de Sant Antoni acompanyant a la imatge del nostre Sant amb 
els tradicionals torxes i per els tradicionals dançaes amenitzades per Tabalet i 
Dolçaina des de la porta de la Pàrroquia del Sant fins al lloc de cremá de la 
foguera en honor al Sant.  
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21.30 h Cremá de la foguera de Sant Antoni. Castell de focs artificials  
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22.30 h Sopar de germanor. 
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 DIUMENGE 15 DE GENER 
 

 

10.00 h  Obertura del Mercat i dels carpes cedides per a diferents ONG, 

protectors d'animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè és 

donen a conéixer al públic assistent i rebre suports. 

 

11.00 h Realització de tallers per a xiquets relacionats amb els mascotes: 

pintacaras, crear joguets per a mascotes, etc 

 

12.00 h Activitas participatives per la família (de 2 i 4 pates). Circuits “Agility” 

exhibició i probes per a gossos. Rutina d'exercicis senzills amb els gossos per al 

públic assistent i demostració professional. Desfilada per a l'adopció d'animals 

abandonats. 
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13:00 h Acte formal de lliurament als diferents ONG’s, protectors d'animals i 

associacions dedicades al benestar animal dels aliments i estris recollits en la 

campanya solidària als centres d'El Corte Inglés. 

 

14.00 h Menjar de germanor per als membres de la Germandat de Sant Antoni, i 

lliurament del sobrant a societats de caritat 

 

20.00 h  Tancament del Mercat solidari d'Hivern de Sant Antoni 2022. 
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DIMARTS 17 DE GENER (FESTIVITAT DE SANT ANTONI) 

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

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

celebració han sigut beneïts els pans que es van repartir posteriorment. 
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Guardonos i Tribuna: 
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Benedicción de garrofes i panets: 

 

 

00. Solta de coloms per part de les Falleres Majors de València 2022. 
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01. Públic amb animals domèstics. 
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02. Policia Local muntada amb uniforme de gala. 
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 03. Solemne entrada de la Fallera Major de València en carruatges de 

gala escortades per davant per la Policia Local amb uniforme de gala. 
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l'Honorable Clavariessa de les Festes Vicentines i la Reina dels jocs florals de Lo 

Rat Penat, escoltades per la Guardia Civil 
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Tancant la comitiva, l’escuadró de la Policia Nacional: 
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04. Tabalet i dolçaina. 

 



63 

Germandat de Sant Antoni Abat   VALÈNCIA 

 

Ja per segon any consecutiu,  el Gremi de forners i pastissers de València va 

confeccionar un dolç per al nostre sant Antoni Abat que va ser la delícia dels 

assistents i participants en la benedicció. 

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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Asssociació de gosos guia 
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06.  Burrets i matxos. 

  

  

07.  Carros de tir de cultiu. 
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08. Enganxaments de luxe i carruatges. 
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09. Hípiques i picadors. 

 

  

  

 

10. Amazones i genetes. 
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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 2022 preparat pel nostre delegat de 

comunicació i premsa Sr. Esteban García Villamarín. 
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Clipping de Prensa  
Festividad de San Antonio Abad 2023 

 
 
elperiòdic.com Valencia 
29 de noviembre de 2022 

Presentación de los actos, programas y cartel de las fiestas de San Antonio 

Abad 2023 

https://www.elperiodic.com/valencia/presentacion-actos-programas-cartel-
fiestas-antonio-abad-2023_867043 
 
salesianos.info 
19 de diciembre de 2022 
La Hermandad de San Antonio Abad presenta en el ayuntamiento de 
Valencia las novedades de la fiesta 
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-presenta-en-
el-ayuntamiento-de-valencia-las-novedades-de-la-fiesta/ 
 
De FESTA en festa 
19 de diciembre de 2022 
La Germandat de Sant Antoni Abat de Valencia presenta su cartel de las 
fiestas 2023 
https://defestaenfesta.com/la-germandat-de-sant-antoni-abat-de-valencia-
presenta-su-cartel-de-las-fiestas-
2023?fbclid=IwAR2FQcUwhYRcUBet3dh1KpluLpRA6PIJYyMi_cWwxU03fXg7
x-zXuPDtSSQQ 
 
Valencia Bonita 
20 de diciembre de 2022 
Mercat del porrat y bendiciones de animales en Valencia capital por Sant Antoni 
Abat 2023 
https://www.valenciabonita.es/2022/12/19/sant-antoni-abat-2023-valencia/ 
 
De FESTA en festa 
8 de enero de 2023 
La Hermandad de San Antonio Abad instala el próximo jueves su mercado tradicional 
solidario en el barrio de Sagunto de Valencia 
https://defestaenfesta.com/la-hermandad-de-san-antonio-abad-instala-el-
proximo-jueves-su-mercado-tradicional-solidario-en-el-barrio-de-sagunto-de-
valencia?fbclid=IwAR2HYTUQO_JU_PNPz0890UkG_h37roZeWcJuj87SoTLON
3gTrX4UglOwYVQQ 
 
elperiòdic.com Valencia 
11 de enero de 2023 

https://www.elperiodic.com/valencia/presentacion-actos-programas-cartel-fiestas-antonio-abad-2023_867043
https://www.elperiodic.com/valencia/presentacion-actos-programas-cartel-fiestas-antonio-abad-2023_867043
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-presenta-en-el-ayuntamiento-de-valencia-las-novedades-de-la-fiesta/
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-presenta-en-el-ayuntamiento-de-valencia-las-novedades-de-la-fiesta/
https://defestaenfesta.com/la-germandat-de-sant-antoni-abat-de-valencia-presenta-su-cartel-de-las-fiestas-2023?fbclid=IwAR2FQcUwhYRcUBet3dh1KpluLpRA6PIJYyMi_cWwxU03fXg7x-zXuPDtSSQQ
https://defestaenfesta.com/la-germandat-de-sant-antoni-abat-de-valencia-presenta-su-cartel-de-las-fiestas-2023?fbclid=IwAR2FQcUwhYRcUBet3dh1KpluLpRA6PIJYyMi_cWwxU03fXg7x-zXuPDtSSQQ
https://defestaenfesta.com/la-germandat-de-sant-antoni-abat-de-valencia-presenta-su-cartel-de-las-fiestas-2023?fbclid=IwAR2FQcUwhYRcUBet3dh1KpluLpRA6PIJYyMi_cWwxU03fXg7x-zXuPDtSSQQ
https://defestaenfesta.com/la-germandat-de-sant-antoni-abat-de-valencia-presenta-su-cartel-de-las-fiestas-2023?fbclid=IwAR2FQcUwhYRcUBet3dh1KpluLpRA6PIJYyMi_cWwxU03fXg7x-zXuPDtSSQQ
https://www.valenciabonita.es/2022/12/19/sant-antoni-abat-2023-valencia/
https://defestaenfesta.com/la-hermandad-de-san-antonio-abad-instala-el-proximo-jueves-su-mercado-tradicional-solidario-en-el-barrio-de-sagunto-de-valencia?fbclid=IwAR2HYTUQO_JU_PNPz0890UkG_h37roZeWcJuj87SoTLON3gTrX4UglOwYVQQ
https://defestaenfesta.com/la-hermandad-de-san-antonio-abad-instala-el-proximo-jueves-su-mercado-tradicional-solidario-en-el-barrio-de-sagunto-de-valencia?fbclid=IwAR2HYTUQO_JU_PNPz0890UkG_h37roZeWcJuj87SoTLON3gTrX4UglOwYVQQ
https://defestaenfesta.com/la-hermandad-de-san-antonio-abad-instala-el-proximo-jueves-su-mercado-tradicional-solidario-en-el-barrio-de-sagunto-de-valencia?fbclid=IwAR2HYTUQO_JU_PNPz0890UkG_h37roZeWcJuj87SoTLON3gTrX4UglOwYVQQ
https://defestaenfesta.com/la-hermandad-de-san-antonio-abad-instala-el-proximo-jueves-su-mercado-tradicional-solidario-en-el-barrio-de-sagunto-de-valencia?fbclid=IwAR2HYTUQO_JU_PNPz0890UkG_h37roZeWcJuj87SoTLON3gTrX4UglOwYVQQ
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València ya lo tiene todo listo para la celebración de San Antonio Abad: 
programación y horarios 
https://www.antonianosvalencia.com/_files/ugd/84dbea_0325948c412d4756aa1
7b3240f351063.pdff 
 
Valencia Bonita 
11 de enero de 2023 
Qué hacer en Valencia del viernes 13 al domingo 15 de enero de 2023, especial Sant 
Antoni 
https://www.valenciabonita.es/2023/01/04/que-hacer-fin-de-semana-
valencia/ 
 
Valencia Bonita 
12 de enero de 2023 
El barrio de Sagunto de Valencia celebra su hoguera, mercado solidario y porrat por 
San Antonio 
https://www.valenciabonita.es/2022/12/19/sant-antoni-abat-2023-valencia/ 
 
salesianos.info 
12 de enero de 2023 
La Hermandad de San Antonio Abad da el pistoletazo de salida a las fiestas 
de su patrón con una hoguera monumental y una misa inaugural 
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-da-el-
pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-su-patron-con-una-hoguera-monumental-
y-una-misa-inaugural/?fbclid=IwAR2Bbj7px182P5-8S2xVYeuypHN4wtciAky-
3NofsPz7bL__Y_KlynTlz6Q 
 
Cadena SER 
12 de enero de 2023 
Sant Antoni del Porquet: el sábado, cremá de la foguera y el martes, 
bendición de los animales en el carrer Sagunt 
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/01/12/entrevista-a-rafael-
garrote-presidente-de-la-hermandad-de-san-antonio-abad-radio-valencia/ 
 
VALENCIA SECRETA 
12 de enero de 2023 
Vuelve a Valencia el mercado tradicional por la festividad de San Antonio 
Abad 
https://valenciasecreta.com/mercado-san-antonio-abad/ 
 
LARAZÓN 
12 de enero de 2023 
Comienza la Gran Recogida Virtual de Alimentos para Mascotas en los 
centros de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana 
https://www.larazon.es/comunidad-
valenciana/20230112/oabkrqw5ijbz7iaj6n5lfldnoe.html 
 

https://www.antonianosvalencia.com/_files/ugd/84dbea_0325948c412d4756aa17b3240f351063.pdff
https://www.antonianosvalencia.com/_files/ugd/84dbea_0325948c412d4756aa17b3240f351063.pdff
https://www.valenciabonita.es/2023/01/04/que-hacer-fin-de-semana-valencia/
https://www.valenciabonita.es/2023/01/04/que-hacer-fin-de-semana-valencia/
https://www.valenciabonita.es/2022/12/19/sant-antoni-abat-2023-valencia/
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-da-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-su-patron-con-una-hoguera-monumental-y-una-misa-inaugural/?fbclid=IwAR2Bbj7px182P5-8S2xVYeuypHN4wtciAky-3NofsPz7bL__Y_KlynTlz6Q
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-da-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-su-patron-con-una-hoguera-monumental-y-una-misa-inaugural/?fbclid=IwAR2Bbj7px182P5-8S2xVYeuypHN4wtciAky-3NofsPz7bL__Y_KlynTlz6Q
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-da-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-su-patron-con-una-hoguera-monumental-y-una-misa-inaugural/?fbclid=IwAR2Bbj7px182P5-8S2xVYeuypHN4wtciAky-3NofsPz7bL__Y_KlynTlz6Q
https://salesianos.info/blog/la-hermandad-de-san-antonio-abad-da-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-su-patron-con-una-hoguera-monumental-y-una-misa-inaugural/?fbclid=IwAR2Bbj7px182P5-8S2xVYeuypHN4wtciAky-3NofsPz7bL__Y_KlynTlz6Q
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/01/12/entrevista-a-rafael-garrote-presidente-de-la-hermandad-de-san-antonio-abad-radio-valencia/
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/01/12/entrevista-a-rafael-garrote-presidente-de-la-hermandad-de-san-antonio-abad-radio-valencia/
https://valenciasecreta.com/mercado-san-antonio-abad/
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20230112/oabkrqw5ijbz7iaj6n5lfldnoe.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20230112/oabkrqw5ijbz7iaj6n5lfldnoe.html
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Ajuntament de València 
13 de enero de 2023 

La ciudad celebra la festividad de San Antonio Abad 

https://www.valencia.es/cas/actualidad/-/content/rib%C3%B3_sant-antoni-
abat 
 
horta noticias 
14 de enero de 2023 
Toni Gaspar y Gloria Tello cortaron la cinta inaugural del Mercat de Sant 
Antoni del Porquet en València 
https://www.hortanoticias.com/toni-gaspar-y-gloria-tello-cortaron-la-cinta-
inaugural-del-mercat-de-sant-antoni-del-porquet-en-valencia/ 
 
HosteleriaEnValencia.com 
14 de enero de 2023 
La Germandat de sant Antoni Abat de València informa que la festividad de 
sant Antoni se celebra este año el martes, 17 de enero 

https://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8963 
 
Valencia Fiesta y Tradición 
14 de enero de 2023 
Con el Mercat Solidari d’Hivern arrancan en Valencia las fiestas de Sant 
Antoni del Porquet 
https://valenciafiestaytradicion.com/2023/01/14/con-el-mercat-solidari-
dhivern-arrancan-en-valencia-las-fiestas-de-sant-antoni-del-porquet 
 
Valencia Secreta 
14 de enero de 2023 
Valencia bendecirá este martes a cientos de animales domésticos 
https://valenciasecreta.com/bendicion-sant-antoni-del-
porquet/?utm_source=valenciasecreta_web_share&utm_medium=post&utm_t
erm=bendicion-sant-antoni-del-porquet&utm_term=whatsapp 
 
Valencia Fiesta y Tradición 
15 de enero de 2023 
La procesión y la cremà de la hoguera cierran el segundo día de festejos por 
San Antonio Abad 
https://valenciafiestaytradicion.com/2023/01/15/la-procesion-y-la-crema-de-
la-hoguera-cierran-el-segundo-dia-de-festejos-por-san-antonio-abad/ 
 
elperiodic.com 
16 de enero de 2023 
La tradicional bendición de animales por San Antonio Abad llega a las calles 
de València 
https://www.elperiodic.com/pvalencia/tradicional-bendicion-animales-
antonio-abad-llega-calles-valencia_875922 

https://www.valencia.es/cas/actualidad/-/content/rib%C3%B3_sant-antoni-abat
https://www.valencia.es/cas/actualidad/-/content/rib%C3%B3_sant-antoni-abat
https://www.hortanoticias.com/toni-gaspar-y-gloria-tello-cortaron-la-cinta-inaugural-del-mercat-de-sant-antoni-del-porquet-en-valencia/
https://www.hortanoticias.com/toni-gaspar-y-gloria-tello-cortaron-la-cinta-inaugural-del-mercat-de-sant-antoni-del-porquet-en-valencia/
https://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8963
https://valenciafiestaytradicion.com/2023/01/14/con-el-mercat-solidari-dhivern-arrancan-en-valencia-las-fiestas-de-sant-antoni-del-porquet
https://valenciafiestaytradicion.com/2023/01/14/con-el-mercat-solidari-dhivern-arrancan-en-valencia-las-fiestas-de-sant-antoni-del-porquet
https://valenciasecreta.com/bendicion-sant-antoni-del-porquet/?utm_source=valenciasecreta_web_share&utm_medium=post&utm_term=bendicion-sant-antoni-del-porquet&utm_term=whatsapp
https://valenciasecreta.com/bendicion-sant-antoni-del-porquet/?utm_source=valenciasecreta_web_share&utm_medium=post&utm_term=bendicion-sant-antoni-del-porquet&utm_term=whatsapp
https://valenciasecreta.com/bendicion-sant-antoni-del-porquet/?utm_source=valenciasecreta_web_share&utm_medium=post&utm_term=bendicion-sant-antoni-del-porquet&utm_term=whatsapp
https://valenciafiestaytradicion.com/2023/01/15/la-procesion-y-la-crema-de-la-hoguera-cierran-el-segundo-dia-de-festejos-por-san-antonio-abad/
https://valenciafiestaytradicion.com/2023/01/15/la-procesion-y-la-crema-de-la-hoguera-cierran-el-segundo-dia-de-festejos-por-san-antonio-abad/
https://www.elperiodic.com/pvalencia/tradicional-bendicion-animales-antonio-abad-llega-calles-valencia_875922
https://www.elperiodic.com/pvalencia/tradicional-bendicion-animales-antonio-abad-llega-calles-valencia_875922
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De FESTA en festa 
16 de enero de 2023 
Mañana el barrio valenciano de Sagunto celebra a San Antonio con la tradicional 
bendición de animales 
https://defestaenfesta.com/manana-el-barrio-valenciano-de-sagunto-celebra-a-san-
antonio-con-la-tradicional-bendicion-de-animales 
 
7 TeleValencia 
17 de enero 20223 
Així serà la festa de sant Antoni Abat: mercat i desfilada d’animals 
https://7televalencia.com/aixi-sera-la-festa-de-sant-antoni-abat-mercat-i-
desfilada-danimals/ 
 
Levante-EMV 
17 de enero de 2023 
Multitudinaria bendición de animales por san Antonio Abad en Valencia 
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/multitudinaria-bendicion-
animales-antonio-abad-20230117112220-ga.html 
 
Las Provincias 
17 de enero de 2023 
Un dragón barbudo, cobayas, gatos, perros y hurones desfilan en la 
bendición de Sant Antoni de Valencia 
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-animales-san-
antonio-valencia-calle-sagunto-20230117125135-nt.html 
 
NoticiasCV 
17 de enero de 2023 
Multitudinaria bendición de animales en la calle Sagunto por Sant Antoni del 
Porquet 
https://www.noticiascv.com/multitudinaria-bendicion-de-animales-en-la-
calle-sagunto-por-sant-antoni-del-porquet/ 
 
Levante-EMV 
17 de enero de 2023 
San Antonio bendice a los animales 
https://www.levante-emv.com/fotos/valencia/2023/01/17/san-antonio-
abad-bendice-animales-81287565.html 
 
Levante-EMV 
17 de enero de 2023 
Masiva participación de animales en la tradicional bendición de Sant Antoni 
https://www.levante-emv.com/valencia/2023/01/17/masiva-participacion-
animales-tradicional-bendicion-81309295.html 
 

https://defestaenfesta.com/manana-el-barrio-valenciano-de-sagunto-celebra-a-san-antonio-con-la-tradicional-bendicion-de-animales
https://defestaenfesta.com/manana-el-barrio-valenciano-de-sagunto-celebra-a-san-antonio-con-la-tradicional-bendicion-de-animales
https://7televalencia.com/aixi-sera-la-festa-de-sant-antoni-abat-mercat-i-desfilada-danimals/
https://7televalencia.com/aixi-sera-la-festa-de-sant-antoni-abat-mercat-i-desfilada-danimals/
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/multitudinaria-bendicion-animales-antonio-abad-20230117112220-ga.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/multitudinaria-bendicion-animales-antonio-abad-20230117112220-ga.html
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-animales-san-antonio-valencia-calle-sagunto-20230117125135-nt.html
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-animales-san-antonio-valencia-calle-sagunto-20230117125135-nt.html
https://www.noticiascv.com/multitudinaria-bendicion-de-animales-en-la-calle-sagunto-por-sant-antoni-del-porquet/
https://www.noticiascv.com/multitudinaria-bendicion-de-animales-en-la-calle-sagunto-por-sant-antoni-del-porquet/
https://www.levante-emv.com/fotos/valencia/2023/01/17/san-antonio-abad-bendice-animales-81287565.html
https://www.levante-emv.com/fotos/valencia/2023/01/17/san-antonio-abad-bendice-animales-81287565.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2023/01/17/masiva-participacion-animales-tradicional-bendicion-81309295.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2023/01/17/masiva-participacion-animales-tradicional-bendicion-81309295.html
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Cadena SER 
17 de enero de 2023 
Imágenes de la celebración de San Antonio Abad en Valencia 
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/01/17/imagenes-de-la-
celebracion-de-san-antonio-abad-en-valencia-radio-valencia/ 
 
Salesianos.info 
18 de enero de 2023 
Miles de personas participan en las tradicionales bendiciones de animales en 
las casas salesianas 
https://salesianos.info/blog/miles-de-personas-participan-en-las-
tradicionales-bendiciones-de-animales-en-las-casas-
salesianas/?fbclid=IwAR1U0Li9Qcu8Ls1CiBfcEqyhyLA7j1bVKH_H8Ka2vpS9g
06ekMH3fR3neGk 
 
Retrasmisión es streaming por los canales de Youtube y Facebook de la 
Hermandad: 
https://www.youtube.com/watch?v=ALcUHeOxm5Y 
 
 
Entrevistas en programa de radio: Onda Cero, Cadena SER, Cope Valencia, 
Radio Intereconomía,… 
 
Televisiones: TVE, À Punt, 8 Mediterráneo, 7 TeleValencia, Tele 5 y La Sexta. 
 
 
Facebook: @AntonianosValencia 
Twitter: @AntonianosVal 
Instagram: @antonianosval 
 
 

Germandat de Sant Antoni Abat 

PARROQUIA SANT ANTONI ABAT 

C/. Sagunt, 188 

46009  València 

email: antonianos@antonianosvalencia.com 
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