
1 
Germandat de Sant Antoni Abat   VALÈNCIA 

 

 
 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA FESTA DE 

SANT ANTONI ABAT DE VALÈNCIA DE GENER DE 2021 

 

• 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 
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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. 

Enguany, i a causa de la situació tan excepcional motivada per la pandèmia del 

Coronavirus, es va optar per posposar una sèrie d'actes com són la Foguera, el 

mercat d'hivern i el tradicional porrat per a quan les condicions ho permeten, i 

realitzar únicament la missa major en honor al Sant i una benedicció virtual 

d'animals. 

L'acolliment de la iniciativa, va anar per a nosaltres aclaparadora. Més de 500 

persones ens van enviar les seues fotos i vídeos per a participar en aquesta 

benedicció, i el seguiment en streaming dels actes, va superar les 6.000 

persones. 

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 
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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 

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 2021, 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 Complex esportiu i 

cultural La Petxina fent de mantenidor de l'acte el Regidor de Cultura 

Festiva de l'Ajuntament. 
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9 
Germandat de Sant Antoni Abat   VALÈNCIA 

 

• 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.  

 

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 Bankia, 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 9.810€. Tal com es detallen a 

continuació. 
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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 dificultats per a donar cobertura a tots els animals que 

cuiden en els seus refugis a l'espera d'una adopció. Les donacions 

es podran realitzar còmodament en la línia de caixes a partir de 

1€. La svpap, Modepran València, Petjades trobades, Fundació 

Jadoul Més Que Gossos, Refugi d'Elsa i Connexió Felina Creu 

Coberta són les associacions que rebreren els aliments i productes 

de #ElCorteInglés per als seus animals que s'encarregaran amb tot 

el recaptat conforme a les necessitats que ens han transmés 

cadascuna d'elles. El import del racaptar va ser 2.294€. 
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• Bankia amb la col·laboració de la Germandat de sant Antoni Abat de 

València a fomentat entre els seus treballadors, l'oportunitat de participar 

amb voluntaris de la protectora d'animals Modepran València 

en Benimamet i així conéixer la seua labor i donar suport directe en la 

cura dels #gossos que acullen, ajudant en la seua alimentació, passejos… 

A aquest esdeveniment ha acudit el director territorial de 

#Bankia, Jaime Casas al costat de la seua coordinadora de l'adreça de 

comunicació i relacions externes, Isabel Rubio i en representació de la 

Germanor de sant Antoni Abat el seu president, Rafael Garrote, 

vicepresident 1r, Javier Vila i el seu vicepresident 3r delegat de 

comunicació, Esteban García, al costat de diversos treballadors de 

l'entitat per a fer aquest voluntariat. 
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• A novembre, Bankia y la Germandat van posar en marxa una iniciativa 

per a recaptar fons per a les protectores Modepran València, Fundació 

Jadoul  Més Que Gossos i svpap, la quantitat recaptada va ser de 2.495 

euros, al que Bankia va sumar 3.000 euros més. En l'acte de lliurament, 

que va tindre lloc en la seu de Bankia a València, han participat la 

directora comercial de la Territorial de Bankia a València i Castelló, 

Rosa Piqueras; el president de la Germanor de sant Antoni Abat, Rafael 

Garrote; i els representants de les protectores Modepran, Jadoul Més que 

Gossos i SVPAP. A l'acte també han assistit la coordinadora de la 

Direcció de Comunicació i Relacions Externes de Bankia a la Comunitat 

Valenciana i Múrcia, Isabel Rubio. l'import recaptat va ser de 5.495€. 
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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), 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 2.021€. 
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FESTA 2021 

__________________________________________________________ 

 

Pel que fa als actes propis de la festa, les activitats incloses en el nostre 

programa de festa són les següents: 

DIMUNGE 17 DE GENER (FESTIVITAT DE SANT ANTONI) 

La Missa major en honor al patró, va començar a les 11.00 hores, retransmesa en 

directe per streaming, complint amb l'aforament del temple que marca la 

normativa sanitària. El nostre rector i consiliari va lloar les virtuts del sant patró 

dels animals i de la companyia que sempre els van fer en els seus moments de 

retir i oració. Es van imposar les insignies als nous antonians, mentre una coral 

polifònica va delectar amb les seues veus als presents durant tota la cerimònia. 
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Una vegada conclosa la missa, els presents es van acostar al pati interior de sant 

Domingo Savio per a començar la benedicció “virtual”, però abans es van 

beneir uns animals com a testimoniatge i representació dels milers que 

hagueren vingut aquest diumenge al carrer de Sagunt. Va ser presents la unitat 

canina de la Guàrdia Civil, comandància naval de València i l'associació de 

gossos guia de la Comunitat Valenciana. També se li convide al nostre amic 

José Miguel de Foios que va acudir amb un uruguaià i una cacatua. 

Don Santiago va realitzar l'oració de la benedicció per a la solta de coloms i 

començar així amb l'emissió del vídeo que s'havia editat amb les més de cinc-

centes fotografies i vídeos que ens havien enviat per a aquest dia, tirant l'aigua 

beneïda amb l'hisop a les pantalles de plasma en què començava la 

desfilada dels animals, fent així aquesta benedicció “virtual” d'animals. 

La benedicció va estar encapçalada amb imatges dels cavalls de l'esquadró 

d'Escorta Real i de la Bateria Real de la Guàrdia real, esquadró de cavalleria de 

la Guàrdia Civil amb seu en *Valdemoro, unitat canina de la Policia Local i 

Policia Nacional, missatge del president de la Germanor don Rafael *Garrote, 

per a continuar amb les autoritats provincials i locals que van manar vídeos 

amb les seues mascotes. Seguidament l'emissió del vídeo amb tots els gossos, 

gats, cavalls, peixos, lloros… que ens van enviar les seues imatges, molts d'ells 

amb missatges molt emotius d'afecte cap als seus animals. 

La Germanor va agrair a tot els participants l'haver sigut presents de manera 

“virtual” aquesta desfilada i benedicció de les festes de sant Antoni Abat del 

2021 i que passarà per a tots a la història per la situació sanitària que estem 

vivint. 
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La Germandat va voler fer-li un homenatge al qual durant molts anys ha sigut 

el seu president, sr. Miguel Albors. 

Se li va fer lliurament d'un estoig amb un disseny exclusiu per a l'ocasió en el 

qual s'incloïa el Llibre de Festes 2021 i un guardó amb la imatge de la festa. 

Un Antonià que ha dedicat la seua vida a aquesta festivitat tan volguda en el 

nostre barri i que gràcies al seu treball, esforç i tenacitat va aconseguir 

mantindre l'esperit festiu del sant patró dels animals. 
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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 



30 
Germandat de Sant Antoni Abat   VALÈNCIA 

 

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 2021 preparat pel nostre delegat de 

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

Festividad de San Antonio Abad 2021 

__________________________________________________________ 

 
elperiòdic.com Valencia 
11 de junio de 2021 
La Hermandad de San Antonio Abad se reúne con el concejal de Cultura 
Festiva Carlos Galiana 
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-reune-
concejal-cultura-festiva-carlos-galiana_685814 
 
horta noticias 
6 de noviembre de 2020 
El rey Felipe VI, Presidente de Honor de la Hermandad de San Antonio Abad 
de València 
https://www.hortanoticias.com/el-rey-felipe-vi-presidente-de-honor-de-la-
hermandad-de-san-antonio-abad-de-valencia/ 
 
Valencia Fiesta y Tradición 
6 de noviembre de 2020 
EL REY FELIPE VI, PRESIDENTE DE HONOR DE LA HERMANDAD DE SAN 
ANTONIO ABAD DE VALÈNCIA 
http://valenciafiestaytradicion.com/2020/11/06/el-rey-felipe-vi-presidente-
de-honor-de-la-hermandad-de-san-antonio-abad-de-valencia/ 
 
Las Provincias 
17 de noviembre de 2020 
El rey Felipe VI, presidente de honor de San Antonio Abad 
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/felipe-presidente-honor-
20201117175114-nt.html 
 
 
Levante-EMV 
8 de diciembre de 2020 
Sant Antoni cancela el desfile de animales y hará fiesta virtual 

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/12/08/sant-antoni-cancela-
desfile-animales-26052486.html 
 
Las Provincias 
9 de diciembre de 2020 
San Antonio Abad suspende la bendición de animales que será sólo virtual 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/bendicion-desfile-animales-
virtual-20201209175327-nt.html 
 

https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-reune-concejal-cultura-festiva-carlos-galiana_685814
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-reune-concejal-cultura-festiva-carlos-galiana_685814
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https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/felipe-presidente-honor-20201117175114-nt.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/felipe-presidente-honor-20201117175114-nt.html
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elperiòdic.com Valencia 
9 de diciembre de 2021 
La Hermandad de San Antonio Abad de València realizará la bendición y 
desfile de animales de forma "virtual" 
https://www.elperiodic.com/valencia/hermandad-antonio-abad-valencia-
realizara-bendicion-desfile-animales-forma-virtual_717700 
 
Valencia Noticias 
10 de diciembre de 2020 
La hermandad de San Antonio Abad realizará la bendición y desfile de animales de 
forma “virtual” 
https://valencianoticias.com/la-hermandad-de-san-antonio-abad-realizara-la-
bendicion-y-desfile-de-animales-de-forma-virtual/ 
 
elperiòdic.com Valencia 
23 de diciembre de 2021 
Bankia y la Hermandad de San Antonio Abad entregan 5.500 euros a tres 
protectoras de animales de Valencia 
https://www.elperiodic.com/valencia/bankia-hermandad-antonio-abad-
entregan-5500-euros-tres-protectoras-animales-valencia_720588 
 
Las Provincias 
23 de diciembre de 2021 
Donan 5.500 euros a tres protectoras 
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/donan-5500-euros-
20201224235633-ntvo.html 
 
elperiódic.com Valencia 
23 de diciembre de 2021 
Bankia y la Hermandad de San Antonio Abad entregan 5.500 euros a tres 
protectoras de animales de Valencia 
https://www.elperiodic.com/valencia/bankia-hermandad-antonio-abad-
entregan-5500-euros-tres-protectoras-animales-
valencia_720588?fbclid=IwAR3DY3w9JGelrn1nM4dYxA1uoahjSIcm0SIBUh7tRI
shJISeSmO69zrEBVM 
 
BANKIA 

23 de diciembre de 2021 

Bankia y la Hermandad de San Antonio Abad entregan 5.500 euros a tres 
protectoras de animales de Valencia 

https://www.bankia.com/es/comunicacion/noticias/bankia-hermandad-san-
antonio-abad-entregan-5500-euros-tres-protectoras-animales-
valencia.html?fbclid=IwAR25gP6rRWMUCS8x9huNuogERoXnx-
EVA73vy7WubVbIMRvNyoftkJhj7iY 
 
TU PORTAVOIZ PRENSA DIGITAL 
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24 de diciembre de 2021 
Bankia y la Hermandad de San Antonio Abad entregan 5.500 euros a tres  
https://tuportavoz.es/bankia-y-la-hermandad-de-san-antonio-abad-entregan-
5-500-euros-a-tres-protectoras-de-animales-de-
valencia/?fbclid=IwAR1uBAQC734Kv0yRJElAhHG4B99PKpLzQkJT7tOeneJ-
pVzXozW2mFgosJU 
 
Diario Alicante 
24 de diciembre de 2021 
Bankia y la Hermandad de San Antonio Abad entregan 5.500 euros a tres 
protectoras de Valencia 
https://diarioalicante.es/solidaridad%ef%bf%bc-bankia-y-la-hermandad-de-
san-antonio-abad-entregan-5-500-euros-a-tres-protectoras-de-
valencia/?fbclid=IwAR0Nirw_owBhDIb5AhAGCIxpOnPlHH_Jb9KSRTYUwH
R_vH6RUmCtVR8ugA8 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES 
28 de diciembre de 2021 
Bankia y la Hermandad de San Antonio Abad entregan 5.500 euros a tres 
protectoras de animales de Valencia 
http://andacentral.org/2020/12/28/bankia-y-la-hermandad-de-san-antonio-
abad-entregan-5-500-euros-a-tres-protectoras-de-animales-de-
valencia/?fbclid=IwAR1M1V5ZacPs4lBBNDahBUAjRxC1aa2PZig2lZ4ZRaUN2
x2xm-hVovZFs84 
 
Salesianos – Inspectoría María Auxiliadora 
7 de enero de 2021 
Salesianos San Antonio Abad celebrará la bendición y el desfile de animales 
de forma virtual 
Salesianos San Antonio Abad celebrará la bendición y el desfile de animales de 
forma virtual | Salesianos SMX 
 
hortanoticias 
7 de enero de 2021 
La bendición de animales de San Antonio Abad en València será virtual 
https://www.hortanoticias.com/la-bendicion-de-animales-de-san-antonio-
abad-de-salesianos-sera-virtual/ 
 
elperiòdic.com Valencia 
10 de enero de 2021 
Así se vivirá la festividad de San Antonio Abad en Valencia 
https://www.elperiodic.com/valencia/vivira-festividad-antonio-abad-
valencia_659379 
 
LA HORA DE JULIO TORMO 
10 de enero de 2021 
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http://www.laocho.tv/es/programa/la-hora-de-julio-tormo/ 
 
EL PERIÓDICO DE AQUÍ 
14 de enero de 2021 
Toni Gaspar recibe al presidente de la Hermandad de San Antonio Abad en 
la semana de la festividad 
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/toni-gaspar-recibe-al-
presidente-de-la-hermandad-de-san-antonio-abad-en-la-semana-de-la-
festividad/235645 
 
20 minutos 
15 de enero de 2021 
La tradicional bendición de animales por San Antonio Abad será virtual por 
la pandemia 
https://www.20minutos.es/noticia/4544601/0/la-tradicional-bendicion-de-
animales-por-san-antonio-abad-sera-virtual-por-la-pandemia/ 
 
europa press 
15 de enero de 2021 
La tradicional bendición de animales en València por San Antonio Abad será 
virtual por la pandemia 
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-tradicional-
bendicion-animales-valencia-san-antonio-abad-sera-virtual-pandemia-
20210115122804.html 
 
elperiòdic.com Valencia 
15 de enero de 2021 
Todo preparado para la bendición virtual de animales el Día de San Antonio 
Abad 
https://www.elperiodic.com/valencia/todo-preparado-para-bendicion-
virtual-animales-antonio-abad_723633 
 
À punt 
17 de enero de 2021 
Benediccions virtuals per Sant Antoni 
https://apuntmedia.es/va/noticies/cultura/video-benediccions-virtuals-per-
sant-
antoni?fbclid=IwAR3FKx7zVwV2zc7dtG3LYpmj42I9dNpB2fnzkqPSfjxl9Ulje0V
6jn1Dcn8 
 
SER 
17 de enero de 2021 
Accidentada bendición de San Antonio Abad en València 
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/17/radio_valencia/1610901033_434050.h
tml 
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Levante-emv 
18 de enero de 2021 
Una paloma muere en la bendición de San Antonio Abad en València 
https://www.levante-emv.com/videos/valencia/2021/01/18/paloma-muerte-
bendicion-san-antonio-29305011.html 
 
INFORMACIÓN 
18 de enero de 2021 
Una paloma muere en la bendición de San Antonio Abad en Valencia 
https://www.informacion.es/videos/sociedad/2021/01/18/paloma-muere-
bendicion-san-antonio-29321903.html 
 
LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 
18 de enero de 2021 
Una paloma muere en la bendición de San Antonio Abad en Valencia 
https://www.laprovincia.es/videos/sociedad/2021/01/18/paloma-muere-
bendicion-san-antonio-29321850.html 
 
El día LA OPINIÓN DE TENERIFE 
18 de enero de 2021 
Una paloma muere en la bendición de San Antonio Abad en Valencia 
https://www.eldia.es/sociedad/2021/01/18/paloma-muere-bendicion-san-
antonio-29322365.html 
 
La Opinión de Murcia 
18 de enero de 2021 
Una paloma muere en la bendición de San Antonio Abad en Valencia 
https://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/sociedad/2021-01-
18-212655-paloma-muere-bendicion-antonio-abad-valencia.html 
 
LA SEXTA 
21 de enero de 2021 
"¡Ay, se ha muerto, qué pena!": el horror de un cura al ver cómo a una paloma 
le da "un infarto" al ser liberada 
https://amp.lasexta.com/programas/zapeando/mejores-momentos/ay-se-ha-
muerto-que-pena-le-ha-dado-un-infarto-el-horror-de-un-cura-al-ver-como-una-
paloma-muere-al-ser-liberada_2021012160099e4068b47000011d1317.html 
 
LA SEXTA  Zapeando 
21 de enero de 2021 
"¡Ay, se ha muerto, qué pena!": el horror de un cura al ver cómo a una paloma 
le da "un infarto" al ser liberada 
https://www.lasexta.com/programas/zapeando/mejores-momentos/ay-se-
ha-muerto-que-pena-le-ha-dado-un-infarto-el-horror-de-un-cura-al-ver-como-
una-paloma-muere-al-ser-liberada_2021012160099e4068b47000011d1317.html 
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Bendiciones y desfiles virtuales en la fiesta del patrón de los animales 
https://paraula.org/pueblos-ciudades/bendiciones-y-desfiles-virtuales/ 
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Una bendición distinta por la Covid-19 
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