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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA FESTA DE SANT ANTONI ABAT DE
VALÈNCIA DE GENER DE 2.019
A) 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 Províncial 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.
B) 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 día que
la desfilada se celebra en cap de setmana o en día 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 calesas, 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, calesas, carros, grups
hípics, etc.
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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 rosquilletas típiques valencianes i altres productes tant per a les
mascotes com per als seus propietaris.
C) 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.
Pel que fa a les activitats dutes a terme en el present exercici 2019, van ser les
següents:
•

Difusió de la festa i per tant de les tradicions valencianes en llengua
valenciana a través de les següents accions:
-

Disseny del nou logo de la Germandat per a adaptar-lo als nous temps.
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-

Confecció del programa de festes amb un nou disseny i redactat
íntegrament en valencià, excepte aquells articles rebuts dels seus autors en
la seua pròpia llengua. Per primera vegada a més de l'edició del programa
en format paper, es va difondre el programa i el coneixement de la festa a
través d'aquest, remetent una mica més de 1500 programes a la totalitat
d'institucions i organismes públics, oficials, i institucions públiques i
privades de la societat civil, religiosa i militar valenciana i de la resta de
l'estat espanyol.

-

Confecció del cartell anunciador 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.

-

Presència en els mitjans escrits, radiofònics i televisius, a través
d'entrevistes, resums dels actes i connexions en directe, tal com es fa
referència en el clipping de premsa recollit en la present Memòria.

-

Participació a la desfilada de l´Associació d'usuaris de gossos guia de la
Comunitat Valenciana.

-

Recuperació d'una de les activitats típiques valencianes de qualsevol festa
valenciana, el tradicional mercat del “Porrat”, a la plaça Don Bosco, per a
mantindre la tradició i el foment dels productes típics valencians.

•

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

•

DIMECRES 16 DE GENER DE 2019
-

Celebració de l’Eucaristia inagural de la festa.

-

Imposició d’insignies als nous membres de la Germandat

-

Processó cívica encapçalada per grups folklòrics de tabalet i dolçaina i
danses tradicionals valencianes. El públic assistent participa en la processó
cívica portant candeles i els membres de la Germandat portant torxes, que
després de l'espectacular castell de focs artificials a carrec de la pirotecnia
RICASA, i acompanyats del regidor de cultura festiva, i altres membres del
consistori valencià, van servir per a encendre la foguera i com és tota una
tradició.

Festa d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana (DOGV

8579 de 27 de juny de 2019)

Asociación Hermandad San Antonio Abad de Valencia. Inscrita en la Sección Primera del Registro Autonómico con el número 8487. Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 1424. C.I.F.: G96608062

-

•

Posterior vi d'honor acompanyat d'un refrigeri en la seu social de la
Germanor en la Parròquia que porta el seu nom, elaborat pels joves de la
casa d'acolliment d'Angel Tomás.

DIJOUS 17 DE GENER DE 2019
-

Missa Major en honor al patró San Antoni Abat amb la presència entre
altres personalitats, de les nostres Falleres Majors, l'Honorable Clavariesa
de les Festes Vicentinas, la Reina dels Jocs Florals del Rat Penat, autoritats
civils, i representants dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a la
Comunitat Valenciana

-

Benedicció i desfilada d’animals amb l’ordre segúent:
.- Solta de coloms per part de les Falleres Majors de València 2019.
.- Públic amb animals doméstics, amb lliurament de la típica bosseta amb
el panet, la alagarroba i l'estampa del Sant, i altres obsequis a càrrec
d'entitats patrocinadores.
.- Policia Local Muntada de València amb uniforme de gala.
.- Solemne entrada de les Falleres Majors de Valéncia i l'Honorable
Clavariesa de les Festes Vicentinas i la Reina dels Jocs Florals del Rat
Penat, en carruatjes de gala escortades per davant per la Policicia Local
amb uniforme de gala.
.- Unitats de cavalleria de la Policia Nacional i esquadró de cavalleria de
la Guárdia Civil amb trages de gala.
.- Tabalet i dolçaina.
.-Unitats canines de la Guárdia Civil, Policia Nacional, Policia Local de
València i Unitat Militar d’Emergencies.
.- Associació d'usuaris de gossos guia de la Comunitat Valenciana
.- Carros de tir de cultiu.
.- Enganxalls de luxe i carruatges.
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.- Amazones i genets.
.- Public amb animals domèstics.
S'exposa a continuació i pel que fa a la descripció de les activitats, amb un major
detall en quant a l'execució de la desfilada i benedicció d'animals:
La benedicció i posterior desfilada.
__________________________________________________________
Al carrer Sagunt, on se situa la tribuna d'autoritats és el lloc des del 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.
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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 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.
Entre altres podem destacar:
•
El món faller representat per les Falleres Majors, acompanyades pel
Regidor de Festes.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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 2019 preparat pel nostre delegat de comunicació i premsa Sr. Esteban
García Villamarín.
Difusió de la festa i de les tradicions valencianes
Clipping de premsa 2019.
Las Provincias
17 de mayo de 2018
Rafael Garrote, presidente de San Antonio Abad
https://www.lasprovincias.es/comunitat/rafael-garrote-presidente-20180517004849ntvo.html

Valencia Fiesta y Tradición
21 de diciembre de 2018
EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA PROPONE LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD COMO
BIC
http://valenciafiestaytradicion.com/2018/12/21/el-ayuntamiento-de-valencia-propone-lafiesta-de-san-antonio-abad-como-bic/
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SANT ANTONI I EL PORRAT
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/sant-antoni-porrat-20190110235647ntvo.html

ValenciaBonita.es
3 de enero de 2019
La fiesta de San Antonio Abad y la bendición de animales regresa a la calle Sagunto de
Valencia
https://www.valenciabonita.es/2019/01/03/san-antonio-abad-valencia-2019/
Levante-Emv
11 de enero de 2019
Sant Antoni recupera el "porrat"
https://www.levante-emv.com/valencia/2019/01/12/sant-antoni-recuperaporrat/1819937.html

VALENCIAEXTRA
15 de enero de 2019
La calle Sagunto vuelve a acoger la tradicional celebración de San Antonio Abad
https://valenciaextra.com/es/san-antonio-abad-calle-sagunto-valencia-2019/
Las Provincias
16 de enero de 2019
¿Por qué se bendicen animales el día de San Antonio Abad?
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/por-que-se-bendicen-animales-en-sanantonio-abad-20190114172834-nt.html
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16 de enero de 2019
La primera ceremonia del fuego
https://www.levante-emv.com/valencia/2019/01/17/primera-ceremoniafuego/1822150.html

ABC
16 de enero de 2019
Valencia se prepara este jueves para bendecir a sus animales por las fiestas de San Antonio
Abad
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-valencia-celebra-este-juevesfiestas-san-antonio-abad-patron-animales-201901161348_noticia.html

ABC
17 de enero de 2019
Mascotas valencianas reciben la bendición de San Antonio Abad
https://www.abc.es/sociedad/abci-mascotas-valencianas-reciben-bendicion-san-antonioabad-201901171500_video.html#
Levante-Emv
17 de enero de 2019
Las mascotas de València se encomiendan a Sant Antoni
https://www.levante-emv.com/valencia/2019/01/17/festividad-sant-antonivalencia/1822463.html
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17 de enero de 2019
Cientos de valencianos encomiendan a San Antonio la protección de sus animales, "uno
más de la familia"
https://www.20minutos.es/noticia/3539554/0/cientos-valencianos-encomiendan-sanantonio-proteccion-sus-animales-uno-mas-familia/

Las Provincias
17 de enero de 2019
San Antonio protege a los animales de Valencia
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/antonio-protege-animales-20190117111804nt.html

Las Provincias
17 de enero de 2019
Sandra Gómez acude con su perro Pep a la bendición de animales por San Antonio en
Valencia
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/sandra-gomez-perro-pep-bendicionanimales-calle-sagunto-valencia-san-antonio-abad-20190117113815-nt.html

LA VANGUARDIA
17 de enero de 2019
Cientos de valencianos encomiendan a San Antonio la protección de sus animales, "uno más de la
familia"
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190117/454184366282/cientos-devalencianos-encomiendan-a-san-antonio-la-proteccion-de-sus-animales-uno-mas-de-lafamilia.html
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Más de un centenar de localidades valencianas celebran la fiesta del patrón de los animales,
San Antonio Abad
https://www.elperiodic.com/pvalencia/noticias/602870_centenar-localidades-valencianascelebran-fiesta-patron-animales-antonio-abad.html
PARAULA
17 de enero de 2019
Bendición de animales por la Festividad de “San Antoni del porquet”
http://paraula.org/galerias/bendicion-de-animales-por-la-festividad-de-san-antoni-delporquet/

ARCIDIÓCESIS DE VALENCIA
17 de enero de 2019
Más de un centenar de localidades valencianas celebran la fiesta del patrón de los animales,
San Antonio Abad
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=17812&pagina=1
Junta Central Fallera
17 de enero de 2019
http://www.fallas.com/index.php/main-noticies-va/6726-marina-i-sara-participen-en-labendicio-de-sant-antoni-abad
Levante-Emv
18 de enero de 2019
Sant Antoni crece en la jungla del asfalto
https://www.levante-emv.com/valencia/2019/01/18/santos-juanes-vuelve-bendicionanimales/1822773.html
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https://www.fmgvalencia.com/tag/fiesta-de-san-antonio-abad-valencia-2019/

Facebook: @AntonianosValencia
Twitter: @AntonianosVal
Instagram: @antonianosval
ACREDITACIONS:
Els mitjans que van sol·licitar ser inclosos en la llista de mitjans per al seu
lliurament d'acreditació de premsa van ser:
-

RTVE

-

Cadena Ser

-

Cadena Cope

-

Agencia EFE fotógrafo

-

Agencia EFE Televisión

-

Europa Press

-

La 8 Mediterráneo TV

-

Canal 7 TeleValencia

-

Las Provincias

Novetats en les activitats d’aquest any 2019
1.- Després d'uns anys sense poder plantar el mercat del “Porrat”, els esforços
han fructificat i hem recuperat una de les ensenyes de la festa de Sant Antoni
podent gaudir-lo en la plaça Don Bosco.
2.- El passat dia 20 de desembre de l'any anterior, es va produir un fet rellevant
en l'esdevenir de la Festa. El nostre president D. Rafael Garrote Cuñat va defensar
en sessió ordinària de l'Ajuntament de València, la proposta de declaració de la
festa de Sant Antoni Abat com a Bé d'Interés Cultural i Festa d'Interés Turístic
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Provincial a la Comunitat Valenciana. Pel seu interés transcrivim la citada
intervenció.
“Abans de donar començament al debat, la presidència concedix l’ús de la
paraula, per cinc minuts, en compliment del que establix l’art. 56 del Reglament
de transparència i participación ciutadana, i la disposició addicional primera del
Reglament orgànic del Ple, el Sr. Rafael Garrote, en representació de la
Germandat de Sant Antoni Abat, per haver-ho sol·licitat per mitjà d’un escrit
presentat en el Registre General d’Entrada de la corporació, qui diu:
“Moltes gràcies, Sra. presidenta.
Excel·lentíssim Sr. alcalde, il·lustríssimes senyories de la Junta de Govern i
senyors i senyores regidors de l’Ajuntament de València. Em persone hui ací en
aquest Ple en nom y representació com a president de la Germandat de Sant
Antoni Abat de València, a fi de donar suport, com no podia ser d’una altra forma,
a la moció número trenta dos, presentada per la Sra. Lourdes Bernal, regidora del
Grup Municipal Popular, per a la declaració de la Festivitat de Sant Antoni,
popularment coneguda com a Sant Antoni del Porrat, i que se celebra any rere any
al carrer de Sagunt de València, com a Bé d’Interés Cultural i Bé d’Interés Turístic
Provincial a la Comunitat Valenciana. Vull agrair particularment a la senyora
Lourdes Bernal, com a persona vinculada al nostre barri de Sant Antoni, la
presentació de la proposta efectuada, però a més fent extensiu l’agraïment de la
nostra Germandat a tots els grups municipals i especialment a l’Ajuntament com a
entitat que a través de la seua Regidoria de Cultura Festiva sempre s’ha bolcat
amb la nostra festa. Sens dubte, per als que coneixen la festa de Sant Antoni, la
festa es fa mereixedora, com no, de la consideració que sol·licitem, no solament a
nivell normatiu, que per descomptat, sinó sobretot 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. I molt especialment a les persones que acudeixen amb les seues
mascotes a l’acte de la desfilada i benedicció des de tots els llocs de la nostra
ciutat i dels pobles dels voltants, així com a totes aquelles persones amb
vinculació amb el medi rural vingudes cada any no solament de les comarques
limítrofes de la nostra ciutat, sinó a més d´altres comarques de la província de
València i de les províncies de Castelló i Alacant, amb els seus animals de cultiu,
carros, carretes, carruatges, calesses, així com amb els seus cavalls en grups
hípics entre els quals s’inclouen la Policia Municipal Muntada i altres cossos
muntats de les diferents forces i cossos de seguretat de l’Estat.
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
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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. I com a Sant Antoni, el patró dels animals, bé mereix una festa
a la seua altura, a l’any 1952, dèsset persones, en honor al dia de la festa 17 de
gener, vinculades especialment al camp i el món dels animals van decidir crear la
festa en el seu format actual, perquè des de llavors i fins als nostres dies s´haja
convertit hui per hui en la segona major concentració de cavalls de tota Espanya
després de la festa del Rocío. Fet entendreu molt significatiu que posa en valor la
transcendència de la festa com a bé d´interés cultural i turístic, i que mereix sens
dubte la consideració com a tal de la festa i la deguda protecció per part de les
nostres institucions polítiques al cap davant de l’Ajuntament de València. I sense
res més que dir a l´espera que s’aprove la moció presentada, aprofite l’ocasió per
a convidar-los a tos vostés i a tots els valencians i valencianes a gaudir de la Festa
de Sant Antoni els pròxims 16 i 17 de gener al carrer de Sagunt.
Visca València i visca Sant Antoni.”
3.- El resultat de l'acció anterior ha culminat amb èxit el passat dia 27 de juny de
l'actual, amb la publicació en el DOGV nº 8579, de la declaració de Festa d'Interés
Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana a la Festa de Sant Antoni Abat de
València.
4.- Conservant sens dubte les arrels tradicionals de la Festa, la Germandat ha
renovat enguany la imatge de la mateixa per a adaptar-la als nous temps, creant
un nou logo, que simbolitza i posa en valor els objectius de la seua nova Junta
Directiva, de modernitzar la Festa sense perdre de vista els seus orígens i
tradicions, i que enllaça directament amb la labor desenvolupada durant tot
l'exercici amb la presència de la Germanor en totes les xarxes socials, “facebook”,
“twiter”, “Instagram”, etc., que ens ha fet visibles i ens ha posat en el mapa de
València ciutat i provincia, en un intent per acostar més fins i tot si cap la festa als
ciutadans i ciutadanes, no solament veïns del barri, sinó de tots els llocs del mon,
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mèrit fonamental entre altres membres de la Junta, del nostre delegat de
comunicació i premsa D. Esteban García Villamarín.
Ara sí que podem dir que formem part de la comunitat festiva de València i d´la
Comunitat, i volem agrair totes i cadascuna de les invitacions a actes que se'ns
ofereixen.
5.- Per primera vegada s'han establit relacions de col·laboració amb Bioparc,
referent mundial entre els parcs de conservació d'animals de tot el món, i referent
de les visites turístiques que la nostra ciutat rep cada vegada en major número.
No en va, i enllaçant tradició amb els nous temps i esforços renovats de la
Germandat, als quals hem al·ludit anteriorment, la tradicional Rifa del Porquet es
va celebrar enguany un magnífic matí de Diumenge a les instal·lacions del
BIOPARC, on es va declarar aqueix día, com el da de sant Antoni, en definitiu el
día dels animals a la ciutat de València.
6.- Finalment, cal assenyalar i agrair la col·laboració amb la festa de signatures
comercials com Mercadona, Maskokotas, Consum i que sens dubte alleugen les
arques, no solament de la Germandat, sinó indubtablement del propi Ajuntament
al no haver de córrer amb un major nombre de despeses a través de la subvenció
que se sol·licita.

D) TEMPORALITZACIÓ (DADES D´EXECUCIÓ)
Malgrat el condensat dels actes de la Festa, la preparació de totes les activitats
comporta una labor continuada per part dels membres de la Germandat durant
pràcticament tot l'any. Fet que sens dubte es pot constatar en el detall de l'apartat
de la descripció de l'activitat.
La Germandat es fa ressò durant tot l'any a través de les seues xarxes socials
dels fets més rellevants relacionats amb el món animal així com amb els
esdeveniments més rellevants en altres matèries ocorreguts durant l'any, amb
especial atenció als actes d'altres festes en els quals participa amb el seu suport i
presència la Germandat.

Festa d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana (DOGV

8579 de 27 de juny de 2019)

Asociación Hermandad San Antonio Abad de Valencia. Inscrita en la Sección Primera del Registro Autonómico con el número 8487. Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 1424. C.I.F.: G96608062

Ja des del mateix mes de febrer i després de la primera reunió per a efectuar com
és costum una crítica constructiva de les activitats dutes a terme durant tot
l'exercici anterior, es comença a treballar en el projecte de festa de l'any següent.

Des del mateix mes de març, passades falles, es comença la preparació del
programa de festes, recaptant articles, captant anuncis i buscant patrocinadors.
Es detalla a continuació la planificació i execució dels preparatius i actes de la
Festa:
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•

MIRAR AJUDES: JUNTES LOCALS, AJUNTAMENT FESTES, DIPUTACIÓ, GENERALITAT

VALENCIANA. ESCRIT EN VALENCIÀ (POLÍTICA LINGÜÍSTICA).
JUNY
•

DINAR AMB ACOMPANYANTS

“MIG ANY”.

•

COL·LABORADORS: MERCADONA / CONSUM / UNS ALTRES.

SETEMBRE
•

COMENCEM A REPARTIR LA CONFECCIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES, TANT EN CERCA /

CONFIRMACIÓ D'ANUNCIANTS COM EN POSSIBLES ARTICLES.

•

CONFIRMAR QUINS BARS SÓN COL·LABORADORS PER A L'ESMORZAR BENEDICCIÓ.

•

SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA A LA GUÀRDIA CIVIL (CARTA TIPUS).

•

DISSENYADOR DE PROGRAMA DE FESTES I REPROGRAFIA.

•

ACTUALITZAR TAULA ANUNCIANTS.
OCTUBRE

•

LA PRIMERA SETMANA, PETICIÓ A JUNTA CENTRAL FALLERA DE L'ASSISTÈNCIA A LA

BENEDICCIÓ DE LES

FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA (CARTA TIPUS).

•

PETICIÓ DE PERMISOS (ABANS DEL DIA 20):

O

FOGUERA (APORTAR PLA UBICACIÓ)

O

RECORREGUT FOGUERA (APORTAR PLA DE RECORREGUT). LA POLICIA LOCAL VOL:
PARRÒQUIA
SANT BRUNO
LUZ CASANOVA
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AGUSTÍ CENTELLES (ABANS GUAL VILLALVÍ)
MINISTRE LUIS MAYANS
O

BENEDICCIÓ (APORTAR PLA DEL RECORREGUT)

O

PORRAT (APORTAR PLA UBICACIÓ)

•

AJUDES:

O

TANQUES (CAL DEMANAR PER A CARRER SAGUNT I PER A MAXIMILIATHOUS).

O

DECORACIÓ DE L'ESCENARI

O

IL·LUMINACIÓ (DEL 14 AL 17 DE GENER).

•

CONCURS DE DIBUIXOS I CONTES EN SALESIANS.

•

REVISIÓ DE TROFEUS. QUANTS QUEDEN, QUANTS COMPREM. OFERTES.

NOVEMBRE
•

CONFECCIÓ DEL PROGRAMA.

•

PETICIÓ DE DADES AL PIROTÈCNIC PER A PETICIÓ DEL PERMÍS.

•

ENCARREGAR EL NINOT DEL PORQUET PER A LA FOGUERA.

•

PETICIÓ D'OFERTES PER A SOPAR I MENJAR DE LA FESTA.

•

ENCARREGAR CARTELLS ANUNCIADORS FESTA.

•

DOCUMENTACIÓ PORRAT.
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DESEMBRE
•

PETICIÓ PERMÍS DISPAR PIROTÉCNIA

•

SOPAR NADAL ACOMPANYANTS.

•

ENVIAMENT DE CARTES A ENTITATS PER A COL·LABORACIÓ: AJUDES / TROFEUS.

•

IMPRIMIR RIFA DEL PORQUET

•

IMPRIMIR TIQUETS ESMORZE FESTA

•

ENVIAMENT INVITACIONS I FELICITACIÓ NADAL.

•

RECOLLIR EL PROGRAMA. ENVIE E-MAIL.

•

REVISAR I ENCARREGAR SI ESCAU TORXES I CANDELES PER A PROCESSÓ FOGUERA

•

CONFIRMAR DANÇÀ I TABALETS I DOLÇAINA

•

REVISAR I ENCARREGAR SI ESCAU ELS TROFEUS NECESSARIS.

•

REVISAR NECESSITATS DE:

O

ESTAMPES

O

ACREDITACIONS

O

CARTELLS TROFEUS

GENER
•

VISITA A L'ASSESSOR DEL REGIDOR DE CULTURA FESTIVA PER A CONFIRMAR LES PETICIONS
REALITZADES I SOLUCIONAR PROBLEMES

•

• REALITZAR PETICIÓ PODA DEVESA EL SALER.

•

• CONFIRMACIÓ INSTITUCIONS :

•

O

GENERALITAT VALENCIANA

•

O

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

•

O

DELEGACIÓ DE GOVERN

•

O

REGIDORS AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

•

O

POLICIA LOCAL VALÈNCIA (*AVDA CID)

•

O

COMISSARIES DE DISTRICTE POLICIA LOCAL (5A I 6A)
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•

O

PREFECTURA DE POLICIA NACIONAL

•

O

COMISSARIA SAPADORS POLICIA NACIONAL

•

O

COMANDÀNCIA GUÀRDIA CIVIL (PRIMACIAL REIG). ES PORTA LA INVITACIÓ DEL TINENT

CORONAL ALTÁ PERQUÈ LI LA FACEN ARRIBAR.
•

O

COL·LEGI DE VETERINARIS.

•

• ENCÀRREC DE PANETS BENEDICCIÓ.

•

• EMBUTXACAT DE PANETS/GARROFAS I VARIS.

•

Comprar les candeles i torxes necessàries

•

Revisar / comprar banderes carrer i posar-les.

•

Encarregar camió necessari per a transport: Pinassa,Arena foguera i Castillo,

Palets, i Escenari
•

Personal necessari per a: Càrrega i descarrega camió, Muntatge Foguera,

Muntatge / desmuntatge escenari i Banderes
•

Protocol Ajuntament:

o

Confirmar assistència regidors a Eucaristia festa / Benedicció.

•

Confirmar amb Just muntatge il·luminació

•

Compra gasolina 2 litres i 8 gasoil.

•

Avís a Torres *Megafonía i *pinganillos.

•

Plaques de prohibit aparcar escenari.

•

Llistat Eucaristia, Tribuna i *Mesero menjar.

•

Eucaristia Dia 16

o

Imposició nous Antonians.

•

Organitzar la processó cívica a l'eixida de l'eucaristia

•

Organitzar la volta de la processó

•

Eucaristia Dia 17.
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