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Programacio
Divendres 13:

Dissabte 14:

Diumenge 15:

Dilluns 16:

A les 19:00 h., en la seu de Ruralnostra, conferència de Mario Masó 

Agut, Doctor en Història per l´UJI i professor de piano del Consevatori 

professional Mestre Tàrrega de Castelló. Tema: "Plagios y copias. Una 

historia musical a través de ellos".

Al Teatre Municipal, a les 19:00 h., Gala de proclamació del Clavari de 

sant Antoni 2017 a Francisco Torres Doñate. A continuació es procedirà a 

l'entrega dels premis dels concursos de 2016:

– Premis  Concurs  Cartell  de  Festes  2016.
– Premis  de  Dibuix  Infantil  Festes  de  Setembre.
– Concurs  d'Artesania  en  Cartró  Reciclat.

V Cursa Solidària contra el Càncer. Eixida a les 11:30 h. des de la plaça 

Major.
Al Teatre Municipal, a les 19:00h, concert "Botifarra a banda" amb la 

UMB i Pep Gimeno "Botifarra". Preus de les entrades: 6 euros anticipada (a la 

venda en la Biblioteca Municipal) i 8 euros en taquilla.

Pel matí, benedicció dels rotllets de sant Antoni a les escoles.

A les 12:00 h., volteig de campanes per anunciar la festivitat del Patró 
de la localitat.

A les 20:00 h. en la porta de l'Església Parroquial, benedicció dels 

animals i dels rotllos. A continuació cercavila, encesa de la foguera al final del 

C/ S. Antoni i entrega del tradicional rotllo en la plaça Major, on també 

s'interpretarà el “Ball del Barril” i altres balls populars a càrrec del Grup de 

Danses Les Passeres i Grup de Danses L'Arquet.

Dimarts 17:

A les 9:30 h. volteig de campanes i eixida  de la Romeria en direcció a 

la Muntanyeta de Sant Antoni amb la col·laboració dels Quintos 2017, Colla 

de Dolçainers i Tabaleters i la Unió Musical de Betxí
En el trajecte, l'Ajuntament obsequiarà als romers amb una coqueta 

de sal i oli.
A les 12:00 h., Missa Solemne presidida per mossén Alex Diáz i 

predicada per mossén Xavier Varella Monzonís en honor a sant Antoni en 

l'Ermita de la “Muntanyeta de sant Antoni”, amb la participació del Cor 

Parroquial.
A continuació, en la replaça de l'Ermitori, interpretació del “Ball del 

Barril” i altres balls populars a càrrec del Grup de Danses Les Passeres i Grup 

de Danses L'Arquet.
A les 18:30 h., retorn de la romeria a l'Església Parroquial.

Dissabte 21:

“XI Sant Antoni Pop Festival” al “Saló 1964” (“Brisamar”). Preu de les 

entrades: 8 euros.

Diumenge 22:

A les 18:00 h., Missa Major a la parròquia de la Mare de Déu dels 

Àngels. Posteriorment, a les 19.00h., Solemne Processó  amb la imatge de 

sant Antoni. Finalment, en la parròquia, cant dels gojos i veneració de la  

relíquia.
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