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XXXIII FIRA DE Sant

Antoni Abat

Dissabte 14 de
desembre de 2019

Diumenge 15 de
desembre de 2019

A les 12:00h. Inauguració de la XXXIII Fira de Sant Antoni Abat Benicarló, cercavila pels carrers del poble,
des de l’ajuntament fins a l’entrada de la fira, acompanyats pels Dolçainers i tabaleters, autoritats i dama
de la confraria, María Taus Piñana.
A continuació, visita pels estands del recinte i inauguració del torneig de bàsquet “II Trofeu Fira de Sant Antoni”.

A les 10:00h Exhibició de cavalls de tir i arrossegament.
A les 11:30h Balls i música de la nostra terra a càrrec
del grup “La Sotà”.
A les 12:00h Exhibició de doma lliure “Centro Hípico
Benicarló”.
A les 12:00h Actuació “Club Madison”.
A les 12:00h Cata de vins a càrrec del celler “Vi de
Carlón”.
A les 12:30h Cata de vins a càrrec de “Vins l’Estanquer”.
A les 14:00h fins 15:30h Tancament recinte semicobert i cobert.
A les 17:00h Animació infantil a càrrec de Pelina.
A les 18:00h Show Cooking: “Els beneficis de la carxofa ecològica de Benicarló a la cuina d’autor”. Impartit pel Xef Anay Bueno, propietari del restaurant Cor de
Carxofa.
A les 21:30h Cloenda de la XXXIII Fira de Sant Antoni
Benicarló.

Durant tot el cap de setmana es podran adquirir les
polseres Candela que permetran col·laborar en la investigació del càncer infantil que desenvolupen des
de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu.
A les 14:00h fins 15:30h Tancament recinte semicobert i cobert.
A les 17:00h fins les 19:00h Exhibició d’aeromodelisme, “Club Aeromodelisme Baix Maestrat” (lloc Pavelló cobert municipal).
A les 18:00h Taller de ceràmica a càrrec de Raquel
Garcia, “Tengo ropa tendida”.
A les 19:00h Actuació del grup “Raíces Andaluzas”.
A les 22:30h Tancament recinte de la Fira.

Festa d’Interès Turístic
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www.santantonibenicarlo.com

La Junta Organitzadora es reserva el dret de canviar o alterar qualsevol dels actes d’aquesta
programació, si es considera oportú, així com els recorreguts de les cavalcades.
ORGANITZA:

Confraria de
Sant Antoni Abat
de Benicarló
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