
SÁBADO 
18
EN

DOMINGO 
19
EN

SERVICIO DE AUTOBÚS

Festividad de
San Antonio 

Abad GUIÓN DE ACTOS
A las 16.15 h, en la Glorieta, 
habrá un mercado, organizado 
por la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Alcoy.
A las 16.30 h, concentración en 
la plaça de Dins, de todas las 
personas con los animales que 
quieran 
bendecir.
A las 17.00 h, saldrán todos en 
cabalgata por el pasaje de Sant 
Agustí, plaça d’Espanya y calle de 
Sant Nicolau La cabalgata 
finalizará delante de la puerta 
principal de la Parroquia de Sant 
Maure i Sant Francesc, donde se 
hará la acostumbrada bendición 
de los animales.
Se cortará el tráfico en la calle de 
Sant Nicolau para la realización 
de la bendición de los animales. 
La comitiva irá precedida por los 
Amigos de los Caballos, y ameni-
zada por el Grup de Xirimiters 
Barxell. Cerrarán la comitiva, 
todos los animales participantes.
A continuación, en la Glorieta, se 
hará una “chocolatada”, donde 
estáis todos invitados.
Después se realizarán varios 
juegos infantiles con los niños y 
niñas asistentes.

A las 8.30 h, despertada con 
‘dolçaina’ y ‘tabalet’, con la 
participación del Grup de Xirimi-
ters Barxell. 
A las 9.00 h, concentración en el 
Polideportivo Municipal.
Se servirá ‘timonet’ y ‘herbero’ 
con la colaboración del Centre 
Excursionista d’Alcoi.
A las 9.30 h, empezará la romería 
a pie. A continuación empezará 
la típica asada.
A las 12.00 h, Santa Misa en la 
Ermita.

De 9.00 h a 15.00 h, cada 30 minutos aproximadamente, saldrá un autobús de la 
explanada del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.
Este servicio de autobús será gratuito.

Regidoria de 
Festes de

 l’Ajuntament 
d’Alcoi

Entidades que participan y laboran en los actos de la festividad de san antonio abad:

Agentes Medioambientales / Agroalimentación Sapiens / Agrupació contra Incendis Forestals (ACIF) 
/ Amigos de los Caballos  / Associació Agroforestal / Bombers del Parc de la Muntanya / Bombers 

Forestals de la Direccio General de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències / 
Brigadas de Mantenimiento del Parc Natural de la Font Roja Brigadas Municipales / Centre Excursio-

nista d’Alcoi / Creu Roja / Deconatura / Departamento Emergencias y Protección Civil / Floristería La 
Rosa / Gremi de Llauradors i Ramaders / Grup de Danses Sant Jordi / Grup de Xirimiters Barxell / Grup 

Voluntaris 30 Charli Alfa 27 Mhz / Grupo Voluntarios de Deportes de Alcoy / Guardia Civil / Licores Mariola 
/ Mundomascota / Parroquia de Sant Maure i Sant Francesc / Policía Local / Seprona / Societat Protectora 

d’Animals i Plantes d’Alcoi / Vetersalud / Protecció Civil

NOTA

En la Ermita habrá a disposi-
ción de todos los romeros: 
leña, agua y aguasal.
A lo largo del día amenizará los 
actos, con diversos bailes, el 
Grup de Danses Sant Jordi.
El día de la romería, de 7.00 h a 
15.00 h, estará prohibida la 
subida de vehículos.
Las hogueras pueden quedar 
anuladas en caso de que se 
decrete, por parte de la Conse-
lleria de Gobernación, el nivel 
3 del Previfoc por riesgo alto 
de incendio.
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Festivitat 
de Sant
Antoni GUIÓ D’ACTES

A les 16.15 h, a la Glorieta, hi 
haurà un mercat, organitzat per la 
Societat Protectora d’Animals i 
Plantes d’Alcoi.
A les 16.30 h, concentració a la 
plaça de Dins, de totes les perso-
nes amb els animals que vulguen 
beneir.
A les 17.00 h, eixiran tots en 
cavalcada pel passatge de Sant 
Agustí, plaça d’Espanya i carrer de 
Sant Nicolau. La cavalcada finalit-
zarà davant la porta principal de 
la Parròquia de Sant Maure i Sant 
Francesc, on es farà l’acostumada 
benedicció dels animals 
Es tallarà el trànsit al carrer de 
Sant Nicolau per a la realització 
de la benedicció dels animals. La 
comitiva anirà precedida pels 
Amics dels Cavalls, i amenitzada 
pel Grup de Xirimiters Barxell. 
Tancaran la comitiva, tots els 
animals que hi participen.
A continuació, a la Glorieta, es farà 
una xocolatada, on esteu tots 
convidats.
Després es realitzaran diversos 
jocs infantils amb els xiquets i 
xiquetes assistents.

A les 8.30 h, despertada amb 
dolçaina i tabalet, amb la partici-
pació del Grup de Xirimiters 
Barxell. 
A les 9.00 h, concentració al 
Poliesportiu Municipal.
Se servirà timonet i herbero amb 
la col•laboració del Centre Excur-
sionista d’Alcoi
A les 9.30 h, començarà la 
romeria a peu. A continuació 
començarà la típica rostida.
A les 12.00 h, Santa Missa a 
l’Ermita.

De 9.00 h a 15.00 h, cada 30 minuts aproximadament, eixirà un autobús de l’esplana-
da del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta. Aquest servei d’autobús serà gratuït.

Entitats que participen i col·laboren en els actes de la festivitat de Sant Antoni Abat:

Regidoria de 
Festes de

 l’Ajuntament 
d’Alcoi

Agents Mediambientales / Agroalimentación Sapiens / Agrupació contra Incendis Forestals (ACIF) / 
Amics dels Cavalls / Associació Agroforestal / Bombers del Parc de la Muntanya / Bombers Forestals 

de la Direccio General de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències / Brigades de 
Manteniment del Parc Natural de la Font Roja / Brigades Municipals / Centre Excursionista d’Alcoi Creu 

Roja / Deconatura / Departament d’Emergències i Protecció Civil / Floristeria La Rosa / Gremi de 
Llauradors i Ramaders / Grup de Danses Sant Jordi / Grup de Xirimiters Barxell / Grup Voluntaris 30 Charli 

Alfa 27 Mhz / Grupo Voluntarios de Deportes de Alcoy / Guàrdia Civil / Licores Mariola / Mundomascota / 
Parròquia de Sant Maure i Sant Francesc / Policia Local / Seprona / Societat Protectora d’Animals i Plantes 

d’Alcoi / Vetersalud / Protecció Civil

NOTES
A l’Ermita hi haurà a disposició 
de tots els romers: llenya, 
aigua i aigua-sal.
Al llarg del dia amenitzarà els 
actes, amb diverses dansades, 
el Grup de Danses  Sant Jordi.
El dia de la romeria, de 7.00 a 
15.00 h, estarà prohibida la 
pujada de vehicles.
Les fogueres poden quedar 
anul•lades en cas que es 
decrete, per part de la Conse-
lleria de Governació, el nivell 3 
del Previfoc per alt risc d’incen-
di.


