Festivitat de Sant Antoni i Sant Honorato - Benigembla

Descripció

Direcció

Programa de fiestas
Dates::
Starts: 17/01/2020
Ends: 19/01/2020

Ciutat: Benigembla
Telèfons:
966 48 05 22
Email: valldepop@touristinfo.net
Web: Festividad de San Antonio y San Honorato Benigembla

Divendres 17 de Gener
17:30h: 1º part del taller infantil de màscares de dimoni i cançons típiques valencianes, en el local sota
Ajuntament.
21:00h: Sopar degustació de carns de caça, gentilesa de l'Associació de Caçadors de Benigembla (apuntar-se a
l'ajuntament).
Servei de barra amb preus populars.
Ball amenitzat per Ximo i Raquel.
Dissabte 18 de Gener
Volteig de campanes.
Actividades:
9:00h: Recollida de pedres del riu i retolació amb el nom de cada xiquet que vulga participar, plantació d'un
castanyer i d'una noguera en el marc de "UN ARBRE PER EUROPA" amb la col·laboració dels xiquets i joves de
Benigembla a fi de visibilitzar la problemàtica del CANVI CLIMÀTIC.
Esmorzar popular en la zona del "safareig".
L'ajuntament repartirà una peça de fruita per als xiquets que participen.
11:45h: 2° part del taller infantil de màscares, en el local sota Ajuntament.
12:00h: Solemne Missa en honor a Sant Honorato.
18:00h: Processó de Sant Honorato i Sant Antoni acompanyada de la banda de música de Castell de Castells.
21:00h. Sopar de pa i porta (cadascun porta el seu entrepà i hi haurà papes i olives) en el SINDICAT.
Barra amb begudes a preus populars.
Ball amenitzat per DJ.

Diumege 19 de Gener.
Volteig de campanes.
12:00h: Solemne Missa en honor a Sant Antoni.
13:00h: Benedicció dels animals.

Informació elaborada per :
TOURIST INFO VALL DE POP (val)
Paseo de la Alameda, s/n,
03727 Alicante
telèfon: 966 48 05 22
Email: valldepop@touristinfo.net
Web: http://www.valldepop.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/benigembla/agenda/festividad-de-san-antonio-y-san-honorato-benigembla
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