Festes a Sant Antoni Abat 2020

Descripció

Direcció

Programa de fiestas
Dates::
Starts: 11/01/2020
Ends: 02/02/2020

Ciutat: Ontinyent
Email: ontinyent@touristinfo.net
Web: www.turismo.ontinyent.es

PROGRAMA D?ACTES FESTES SANT ANTONI ABAD 2020
DIVENDRES 17 DE GENER DE 2020
08:00h?Vols de crida a l?Ermiteta.
08:30h ?Missa en honor a Sant Antoni Abad durant la qual es faran els tocs de sermó, toc d?elevació i toc final i on
tindrà lloc l?Homenatge Floral de la Comissió 2020.
Al fer-se de nit, s?encenen les llums de la festa al carrer de Sant Antoni.
DISSABTE 18 DE GENER DE 2020
08:00h? Tradicional Penjada de Banderes pels carrers de l?Ermiteta.
12:00h? VI City Trail pels carrers de Sant Antoni per a xiquets d?entre 4 i 11 anys.
22:00h? Sopar popular baix braç als locals de l?Associació.
DIUMENGE 19 DE GENER DE 2020

11:00h? Traca i vol de campaners per anunciar el començament dels actes. Cercavila pels carrers del barri.
12:00h? Pregó de les festes 2020 en honor a Sant Antoni Abad, a càrrec de Fernando Ferrero Beneyto, tot seguit,
volteig de campanes.
14:00h? Dinar del Llumener, a càrrec del restaurant de l?Hotel Kazar. Només podran accedir els llumeners i
acompanyants que hagen comprat els corresponent tiquets.
Durant el dinar es faran els reconeixements de la festa i s?imposaran les insígnies als festers del 2020.
DIVENDRES 24 DE GENER DE 2020
19:00h? Dansà Infantil, que recorrerà els carrers de Sant Josep, la Morereta i l?Aurora i acabarà a les portes de
l?Ermiteta.
21:30h? Sopar popular baix braç.
23:00h? Baix els arbres del carrer de Sant Antoni, es farà l?Assaig General de la Dansà.
DISSABTE 25 DE GENER DE 2020:
08:00h? Plantada de les Quatre Fogueres.
10:30h? XXII Xocolatada per a tots els xiquets.
11:00h? Matinal Infantil, que aquest any comptarà amb les següents activitats:
A la plaça del Barranquet:
-

Taller de dansaorganitzat per Dansa Opera.

-

Granja mòbilamb diversos animals, cabretes, gallines, conills, etc. Patrocinada per Piensos L?Almaig.

-

Gymkana, a càrrec del Club Ciclista d?Ontinyent.

-

Taller de demostració, a càrrec de la ?Muixeranga de la Vall d?Albaida?.

-

L?escola de música Ad Libitum, animarà el matí amb actuacions musicals.

-

La banda jove ?Tot per la música? interpretarà passosdobles al voltant de la plaça.

Al carrer de Sant Antoni:
-

XIX Concurs de Pinturaorganitzat per l?Acadèmia de pintura de Maria Castro.

-

Taller de randa, tapets i altres labors, organitzat per un grup de voluntàries.

-

Visites guiades al campanar de l?Ermitetaamb la Colla de Campaners d?Ontinyent.

-

Taller d?animació musicalorganitzat per l?Escola de Música de l?Agrupació Musical d?Ontinyent.

-

Taller per als més menuts, a càrrec de l?escola infantil Tralarà.

En el carrer de Santa Ana:
-

Taller de teatreper a xiquets i xiquetes i també per a majors.

13:00h - Toc de l?Ángelusque acabarà amb la traca correguda pel carrer de Sant Antoni.
A continuació començarà, pels carrers del barri, la cercavila de dolçainers, tabalaters i festers.
16:00h? Tocs de crida seguits d?un vol general de campanes.
16:30h? Benedicció dels animals i repartiment de la tradicional garrofeta a les portes de l?Ermiteta.
I a l?interior de l?Ermiteta:

-

Exposició de pinturesde Salva Insa i Eduardo Revert.

-

XIX Concurs de pintura, organitzat per l?Academia de Pintura María Castro.

-

Jocs i tallers, a càrrec del Moviment Juvenil de Santa María.

-

Inauguració de la tradicional exposició ?50 anys construint un món millor? del Grup Scout Mafeking.

-

Mostra de Bonsaisal carrer Sant Antoni.

-

Exposició de pinturesa càrrec de Sari Revert, en Carrer Coronació, 25.

18:30h? Toc de l?Ave Maria, seguit de tres tocs de crida.
19:00h? A l?interior de l?església de l?Ermiteta, Benedicció del pa de Sant Antoni i vol breu de campanes, seguit del
toc d?inici que marcarà l?Encesa de les Fogueres.
19:30h? Retreta acompanyada pel grup de xirimites i tabals El Regall, tancada per la Comissió de Festes amb la Banda
Associació Musical Vila d?Ontinyent. En arribar, es donarà pas al sopar de dansadors, tabalers i dolçainers.
23:00h? Gran Dansà Popular.
24:00h? Gran actuació musical amb l?orquesta Valparaíso al carrer de Sant Antoni.
DIUMENGE 26 DE GENER DE 2020
07:30h? Despertà del dia gran de la festa.
09:00h? Santa Missa.
11:30h? Missa Major a l?Església de l?Ermiteta.
Tot seguit, es repartirà el pa de Sant Antoni. Amb el toc de l?Àngelus s?inicia la Cercavila dels Porcs que tindrà el seu
colofó amb la Mascletà en la plaça del Barranquet.
16:30h? Cavalcada Mecanitzada acompanyada per la Banda Associació Musical Vila d?Ontinyent.
18:30h? Tocaran els tres vols de crida.
19:00h? Processó de Sant Antoni des de l?Ermiteta.
Una vegada finalitze la processó, tindrà lloc el sorteig del valor dels porcs i els pernils.
Es donarà per conclosa la festa amb un Castell de Focs d?Artifici, a càrrec de la pirotècnia Europlà.
DIUMENGE 2 DE FEBRER DE 2020
08:30h? Tocs de crida de missa.
09:00h? Eucaristia per a bé de les ànimes de les llumeneres i els llumeners difunts.
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