
Festa d’Interès Turístic
Provincial de la Comunitat Valenciana

www.santantonibenicarlo.com
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La junta organitzadora es reserva el dret de canviar o alterar qualsevol dels actes si es considera oportú.

DISSABTE 21 DE GENER DE 2023
A les 10:30h Missa Solemne a l’església de Sant Bartomeu en 
honor a Sant Antoni Abat. Finalitzada la missa, tindrà lloc la 
tradicional benedicció d’animals. 

A continuació, el Club Colombòfil Missatger de Benicarló ens 
obsequiarà amb una gran solta de coloms.

A les 12:00h Lliurament de premis del concurs escolar de 
dibuix i de lloes. 

A continuació, sorteig del cavallet, la cistella i el porquet.

A les 18:00h Sortida de la Cavalcada, amb la segona sèrie de 
les típiques lloes i tirada de coques. En el recorregut es farà 
un acte d’homenatge per part de la Confraria a Juan Manuel 
Marín i Rosa Maria Marzal Foix en reconeixement a la seua 
aportació a la Festa de Sant Antoni.

A les 23:30h Ball popular de fi de festa a l’envelat de la plaça 
Constitució. Col·labora: Ajuntament de Benicarló. 

DILLUNS 9 DE GENER DE 2023
A les 15:30h Embolicà de coques a l’envelat de la plaça 
Constitució. 

DIJOUS 12 DE GENER DE 2023
A les 19:00h Obertura de l’Exposició de Sant Antoni Abat al 
Mucbe.

DISSABTE 14 DE GENER DE 2023
A les 14:00h Dinar de Germanor al restaurant Edén de 
Peníscola.

DIJOUS 19 DE GENER DE 2023
Visita de la nostra dama Lucía Caldés González i majorales 
a diferents organismes i col·legis de la ciutat per repartir les 
típiques coquetes a tots els xiquets.

DIVENDRES 20 DE GENER DE 2023
A les 10:00h a la plaça de Sant Bartomeu, muntatge de la 
foguera, penjada del dimoni i arranjament de l’altar. 

Al migdia, campanes al vol amb llançament de coets.

A les 19:00h Campanes al vol i tradicional foguera (cremà del 
dimoni) a la plaça de Sant Bartomeu. Tot seguit començarà la 
tradicional cavalcada amb sèries de típiques lloes i la tirada 
de coques.
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