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

www.santantonibenicarlo.com

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
A les 12:00h Inauguració de la XXXV Fira de Sant Antoni 
Abat de 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, 
Lucía Caldés González.

A continuació, visita pels estands del recinte.

A les 14:00h fins les 15:30h Tancament dels recintes 
semicobert i cobert.

A les 18:00h Actuació del grup “Asociación Cultural Flamenca 
Raíces Andaluzas” al pavelló semicobert.

A les 18:00h Exhibició de doma lliure “Centro Hípico 
Benicarló” al recinte exterior d’exhibicions.

A les 18:00h fins les 19:00h Xarrada col·loqui sobre el “Vi 
Carlón” de Benicarló al recinte cobert.

A les 19:30h Tast degustació dels vins Renaixença del “Vi 
Carlón” de Benicarló.

A les 22:30h Tancament del recinte de la fira.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
A les 10:00h Exhibició de cavalls de tir i arrossegament al re-
cinte exterior d’exhibicions.

A les 11:00h Programa de Ràdio Benicarló en directe al recinte 
cobert.

A les 11:30h Balls i música de la nostra terra a càrrec del grup 
“La Sotà” de Benicarló al pavelló semicobert.

A les 12:00h Demostració de cuina amb Thermomix TM6 a 
càrrec d’agents comercials de la marca en el recinte cobert.

A les 12:30h Actuació del “Club Madison” al pavelló semicobert.

A les 13:00h Xarrada col·loqui i tast sobre oli d’oliva a càrrec 
de Pobill ecològics de Calig al recinte cobert.

A les 14:00h fins les 15:30h Tancament dels recintes 
semicobert i cobert.

A les 17:00h Taller de ceràmica a càrrec de Raquel García 
“Tengo ropa tendida” a l’interior del recinte cobert.

A les 17:00h Actuació del “Centro Cultural Andaluz de 
Peñíscola” al pavelló semicobert.

A les 18:00h Tast de vins a càrrec de “Vins l’Estanquer” al 
recinte cobert.

A les 21:30h Cloenda de la XXXIV Fira de Sant Antoni Abat de 
Benicarló.
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