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de 2022
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SALUTACIÓ DE LA JUNTA DE FÀBRICA

Després d’un any de parèntesi per culpa de la maleïda Pandemia, la situació 
actual pareix que ens deixarà tornar a celebrar, amb totes les mesures de 

precaució, la nostra tan estimada Festa de Sant Antoni Abat.
Ha sigut un temps d’incertesa, restriccions i, per desgràcia, on hem tingut que 

passar situacions que mai hauriem pogut imaginar.
Com voreu, el programa d’actes no és el que a tots ens agradaria poder cele-

brar, però hem de ser conscients i realistes que encara estem immersos dins d’esta 
situació sanitària adversa i hem de mantindre totes les mesures de prevenció.

La Junta de Fàbrica, des que ha canviat el seu model d’elecció, està convençu-
da que entre tots podrem dur endavant esta celebració tan tradicional i tan esti-
mada pel nostre poble i de segur que amb l’ajuda i comprensió de tots, tornarem 
a reviure-la com sempre i com mai.

Per això sempre haurem d’agrair la col·laboració tan important i necessària 
que hem rebut per part dels “mestres” de la plantà de la Foguera. De la gent 
que col·labora i participa en la nostra especial i exclusiva subhasta. Agraïr a 
l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins tota la seua ajuda. Al senyor rector, En 
Miquel i a tots aquells que, d’una o altra manera participen en la nostra Festa 
de Sant Antoni Abat.

Gràcies a tots. Esperem que, al caliu de la foguera, tornem a disfrutar de la 
convivència, armonia i amistat que genera la nostra tan estimada Festa al Pare 
Sant Antoni Abat.
    Bones Festes i molta salut per a totes i tots.

JUNTA DE FÀBRICA 2022
   Carlos Tolsá Calabuig
   Pepe Gandía Calabuig
   Encarnación Úbeda Ferrero
   Rosario Ribera Pérez
   Lourdes Ribera Segura
   Mercedes Sanz Sanchis
   Ignacio Soriano Ribera
   Jesús Agustí Bordera Mollà

PROGRAMA D’ACTES 2022
DISSABTE 15 de Gener.-

Plantà de la Foguera
- A les 11:00 h, Plantà del pi central de la 

Foguera coordinat per Miguel Úbeda Fran-
cés.

DISSABTE 22 de Gener.-
- A les 12:00 h, Volteig General de Cam-

panes.
- A les 19:00 h, Missa a Sant Antoni 

Abat.
- A les 19:50 h, Passacarrer a càrrec de 

la Unió Artística Musical de Fontanars dels 
Alforins.

- A les 20:15 h, Benedicció i encesa de 
la Foguera.

- A mitja nit, “Gran Coetà”.

DIUMENGE 23 de Gener.-
- A partir de les 8:30 h, podràn portar-se els productes per a la celebració de 

la SUBHASTA, a la Casa Abadía.
- A les 10:30 h, Solemne Missa a Sant Antoni Abat.
- A les 11:30 h, Tradicional SUBHASTA amb José Vicente “Xarpa”, José Vicente 

Fuentes i Paco Albero.
- A les 17:30 h, Benedicció dels animals.
– A les 18:00 h, Solemne Processó a Sant Antoni Abat.
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