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Programa d’Actes de 2023

DISSABTE 17 DE DESEMBRE 2022
19:30 h. Presentació del CARTELL i 
del LLIBRE-PROGRAMA de les festes 
de l’any 2023 en el centro parroquial 
de Santa María i a continuació el 
grup Teatreperatots ens oferirà la 
representació del sainet valencià 
“Un negoci com un altre” original de 
Carles Salvador.

DIMARTS 17 DE GENER 2023
Dia del Sant.
Festivitat de SANT ANTONI ABAT.

08:00 h. S’efectuaran els vols de crida 
a l’Ermiteta.

08:30 h. Començarà la missa en 
honor a SANT ANTONI ABAT durant la 
qual es faran els tocs de sermó, toc 

d’elevació i toc final i on tindrà lloc 
l’HOMENATGE FLORAL DE LA COMIS-
SIÓ 2023.

Al fer-se de nit ENCESA DE LES LLUMS 
DE LA FESTA al carrer de Sant Antoni.

Després de sopar, PENJADA DE CAR-
TELLS.

DISSABTE 21 DE GENER 2023
08:00  h. La tradicional PENJADA DE 
BANDERES pels carrers de l’Ermiteta.

DIUMENGE 22 DE GENER 2023
11:00 h. Una traca cridanera i un vol 
de campanes anunciaran el comença-
ment dels actes. Una cercavila pels 
carrers del barri anunciarà el Pregó 
acompanyats per la Muixeranga de la 
Vall d’Albaida.
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12:00 h. PREGÓ DE LES FESTES 2023 
en honor a Sant Antoni Abat, a càrrec 
de RUBÉN MONTAVA BOLUDA, tot 
seguit, volteig de campanes.

14:00 h. Tindrà lloc el DINAR DEL 
LLUMENER, enguany al restaurant 
“Casa Seguí”. Només podran accedir 
els llumeners i acompanyants que 
hagen comprat els corresponents 
tiquets.

Durant el dinar es faran els reconeixe-
ments de la festa i s’imposaran les 
insígnies als festers del 2023.

DIVENDRES 27 DE GENER 2023
A poqueta nit, les campanes de 
l’Ermiteta tocaran l’Ave Maria, també 
anomenat toc de capvespre. 

19:00 h. Començarà la DANSÀ IN-
FANTIL, on viurem el present i el futur 
de la festa.

Enguany recorrerà els carrers de Sant 

Pasqual, Capellans, Sant Antoni i aca-
bant  a les portes de l’Ermiteta.

21:30 h. Sopar popular baix braç.

23:00 h. Baix els arbres del carrer de 
Sant Antoni, es farà l’ASSAIG GENE-
RAL DE LA DANSÀ.

DISSABTE 28 DE GENER DE 2023
08:00 h. De bon matí es procedirà a 
la PLANTADA DE LES QUATRE FO-
GUERES. La primera d’elles s’ubicarà 
a l’altura del núm. 60 del carrer de 
Sant Antoni i l’última, la gran, en la 
confluència del carrer de Sant Antoni 
amb el carrer de Sant Jaume.

10:30 h. Al Ba-
rranquet: XXIV 
XOCOLATADA per 
a tots els xiquets, 
amb patrocini 
d’INMOBILIARIA 
PENADÉS.
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10:30 h. Començarà als carrers del 
barri la MATINAL INFANTIL, que 
aquest any comptarà amb les se-
güents activitats:

• Muixeranga de la Vall d’Albaida.

• Gegantons de l’Associació de Ge-
gants i Cabets.

• Combo de música moderna AD LI-
BITUM.

• Taller a càrrec de l’AGRUPACIÓ MU-
SICAL.

• XXII Concurs de pintura organitzat 
per L’ACADEMIA DE PINTURA DE 
MARIA CASTRO.

• TALLER DE RANDA, TAPETS I AL-
TRES LABORS organitzat per un grup 
de voluntàries (participació lliure).

• A les portes de l’Ermiteta hi haurà 
VISITES GUIADES AL CAMPANAR, 

amb la col·laboració de la COLLA DE 
CAMPANERS D’ONTINYENT.

• Activitats preparades pel grup 
SCOUT MAFEKING d’Ontinyent.

12:00 h. Al Barranquet: Concert 
MUSIQUERIES SIMFÒNIQUES amb 
DANI MIQUEL i les bandes joves: Unió 
Artística Musical d’Ontinyent, Agru-
pació Musical d’Ontinyent i Banda 
Simfònica d’Ontinyent, sota la direc-
ció de David Castelló, Xus Gandia i 
Borja Beneyto.

13:00 h. Toc del Àngelus i volteig que 
acabarà amb la disparada d’una traca 
correguda pel carrer de Sant Antoni.

A continuació començarà, pels carrers 
del barri, la CERCAVILA DE DOLÇAI-
NERS, TABALETERS I FESTERS.

16:00 h. Tindran lloc els tres tocs 
de crida seguits d’un vol general de 
campanes.
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16:30 h. A les portes de l’Ermiteta, 
BENEDICCIÓ DELS ANIMALS i repar-
timent de la tradicional GARROFETA.

Es demana que donada la gran parti-
cipació d’animals no es tiren petards 
ni altres elements pirotècnics que 
puguen espantar als animals mentre 
aquests estiguen al carrer.

Tot seguit, es procedirà a la inaugura-
ció del tradicional PORRAT DE SANT 
ANTONI.

A continuació, a l’interior de l’Ermiteta.

• Entrega dels premis del XXII Concurs 
de pintura organitzat per L’ACADEMIA 
DE PINTURA DE MARIA CASTRO.

• EL MOVIMENT JUVENIL DE SANTA 
MARIA tindrà preparats jocs i tallers.

EXPOSICIÓ DE PINTURES a l’oli a 
càrrec de Sari Revert en Coronació, 25 
(antic Carmelo).

18:30 h. A la posta del sol, toc de l’Ave 
Maria i, tot seguit, tres tocs de crida.

19:00 h. A l’interior de l’església de 
l’Ermiteta, tindrà lloc les PRIMERES 
VESPRES A SANT ANTONI i la BENE-
DICCIÓ DEL PA i la rebosteria aportada 
per els veïns.

Tot seguit el vol breu a Glòria al 
campanar, marcarà L’ENCESA DE LES 
FOGUERES amb l’ajuda d’una traca 
correguda.

19:30 h. El fanal de Sant Antoni 
marcarà l’inici de LA RETRETA acom-
panyat pel  pel GRUP DE XIRIMITES I 
TABALS EL REGALL. Serà tancada per 
la Comissió de Festes amb l’AGRUPA-
CIÓ MUSICAL ONTINYENT. En arribar 
a l’Ermiteta es donarà pas  al sopar de 
dansadors, tabalers i dolçainers.

Es demana que les persones amb 
fanalet es concentren junt al fanal de 
la festa davant de l’Ermiteta.  
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23:00 h. GRAN DANSÀ POPULAR 
acompanyada per la tradicional mú-
sica del tabals i dolçainers.

24:00 h. GRAN ACTUACIÓ MUSICAL 
amb l’orquestra EUFORIA a la plaça 
del Barranquet amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Ontinyent.

DIUMENGE 29 DE GENER DE 2023
06:00 h. Neteja dels carrers i retirada 
de la cendra de les fogueres.

07:30 h. El toc d’alba i volteig, serviran 
per marcar l’inici de la DESPERTÀ del 
dia gran de festa, amb l’ajuda de trons 
i acompanyats de dolçaina i tabal.

08:30 h. Els tres tocs de crida anun-
ciaran l’inici de la Santa Missa a les 
09:00 h.

11:30 h. A l’església de l’Ermiteta MIS-
SA MAJOR. Enguany el sermó serà 
a càrrec del Rector de la Parròquia 

de Santa Maria D. Antonio Ferrando 
Martí.

Enguany com a novetat s’estrenarà 
l’HIMNE A SANT ANTONI amb música 
de Vicente Gabriel Casanova Martínez 
i lletra de José Maria Royo Mendaza.

Tot seguit, al claustre de l’Ermiteta es 
repartirà el pa de Sant Antoni.

El toc de l’Àngelus i volteig anunciarà 
l’inici de la CERCAVILA DELS PORCS, 
acompanyada per l’AGRUPACIÓ 
MUSICAL ONTINYENT. Tindrà el seu 
colofó amb una llarga i potent MAS-
CLETÀ en la plaça del  Barranquet, 
encesa per Pirotècnia Europla.

16:30 h. A la plaça del Barranquet 
començarà la CAVALCADA MECA-
NITZADA que, acompanyada per 
l’AGRUPACIÓ MUSICAL ONTINYENT,  
recorrerà els carrers i places del barri, 
i on els xiquets aniran oportunament 
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vestits per a la festa. Recordem que 
per pujar als tractors caldrà traure 
tiquets posant-se en contacte amb 
els Festers de 2023.

A la posta del sol sonaran de nou les 
campanes amb el toc de l’Ave Maria. 

18:30 h. Tocaran els tres vols de crida.

19:00 h. Començarà la PROCESSÓ 
DE SANT ANTONI des de l’ERMITETA. 
Anunciarà l’eixida del Sant el vol de 
glòria a càrrec de la COLLA DE CAM-
PANERS i es repetirà cada vegada que 
el Sant siga vist des del campanar, 
així com a la tornada de la imatge a 
l’Ermiteta.

La imatge del Sant serà portada pels 
festers de l’any passat, els qui forma-
ren la COMISSIÓ DE 2021-2022. 

Enguany per primera vegada s’estre-
narà la marxa processional anome-

nada “SANT ANTONI DE L’ERMITETA” 
composta per Vicente Gabriel Casa-
nova Martínez.

Una vegada finalitze la processó tin-
drà lloc el SORTEIG DEL VALOR DELS 
PORCS I ELS PERNILS.

Donarem per conclosa la festa amb 
un CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI que 
dispararà la pirotècnia EUROPLÀ a la 
plaça del Barranquet.

DIUMENGE 5 DE FEBRER DE 2023
08:30 h. Tres tocs de crida a missa.

09:00 h. A l’Ermiteta EUCARISTIA 
PER A BÉ DE LES ÀNIMES de les 
llumeneres i llumeners difunts amb 
l’assistència de la Comissió de Festes 
del 2023.

La Comissió de festes del 2023


