
CORREFOCS i CORDÀ TRADICIONAL amb SEGURETAT

Portar Barret, preferentment de 
cotó o palla, que cobreix tot el cap

Tapar-se amb un mocador de cotó, teniu 
cura per protegir-se cara i orelles.

Portar roba de cotó, texana
o cuir de manega llarga.

Portar pantalons texans i llargs. A la 
cordà tradicional recomanable que es 
�que doble pantalons, un de cotó i 
damunt un texà.

Al correfocs portar calçat esportiu 
de pell que cobreix els peus.

A la Cordà tradicional portar 
preferiblement botes de seguretat.

Preferiblement porteu guants de 
protecció. A la Cordà tradicional

serà obligatòriament.

Protegir-se els ulls, preferentment
amb ulleres de seguretat

INDICACIONS A SEGUIR

- No es vestiu en cap cas en roba de �bra sintètica.
- Obeir les indicacions dels coeters coordinadors i dels serveis d’ordre públic

- En cas de perill seguir les indicacions dels organitzadors.
- Adopta una actitud correcta i respecta als coeters, diables i bestiari.

- En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament al punts d’assistència sanitària.
- Si per qualsevol circumstància se un encén la roba, tireu-vos pel terra i redoleu per apagar les �ames. Sobre tot no correu.

- No manipular foc, al voltant dels repartidors o magatzematge de coets.
- No llanceu aigua ni als assistents ni al correfocs, per a evitar que la pólvora es banye.

- Boteu sempre cap avant i mai cap arrere, individualment o bé en grups molt reduïts, i no us col•loqueu mai entre els dolçainers 
i els actuants, i mai destorbeu al correfocs.

I el més important gaudiu molt de les tradicions de foc de l’Eliana! 



DIJOUS, DIA 18
A les 17:45. Conta contes a la Biblioteca 
Municipal, amb “Sant Antoni i el Dimoni” 
(Entrada lliure).

DIVENDRES, DIA 19
L’inici de la Festa
“A Sant Antoni, un pas de dimoni”

A partir de les 19:00 h. Volteig General de 
Campanes i baixada del Sant a l’altar major que 
donaran el toc de l’inici de la festa.

A les 19:30 h. Passejada de Coets pels coeters 
de la localitat des de la porta de l’església, on els 
clavaris portaran el primer tronc de la foguera 
pels nostres carrers, avisant de que la festa ja a 
començat. El recorregut acabarà sobre les 
20:00 h. a la plaça del País Valencià on 
plantarem el primer tronc i on prepararem la 
nostra plaça per a la Cordà Tradicional Infantil 
amb els amics i amigues de la Penya del Coet, per 
a traslladar les nostres tradicions als menuts 
(tots els participants deuen d’anar acompan-
yats d’un major d’edat i apuntats prèviament). 

Després ens vorem de nou a la plaça a partir de 
les 23:00 h. per a compartir amb una gran 
tradició i patrimoni del nostre poble, la Cordà 
Tradicional de Sant Antoni, on es farà el tir de 
coets amb la “peça”, “corda plena” de l’Eliana, i 
altres modalitats antigues i tradicionals com 
“les canyes”.
Demanem als joves i no tan joves prudència i 
precaució. La festa ben entesa perdurarà. La mal 
feta s’acabarà.

DISSABTE, DIA 20
La Vespra de Sant Antoni
“Sant Antoni i el dimoni jugaven al 
trenta-u, el dimoni va fer trenta i 
Sant Antoni trenta-u”

08:00 h. de bon de matí els nostres clavaris 
faran el muntatge de la foguera, i mentrestant 
els coeters del poble aniran avisant del dia de la 
vespra pels nostres carrers, amb una tronada 
despertà amb tro de bac.

A les 10:00 h. com dicta la tradició, es 
començarà a cuinar la gran Fesolà per Juanito “el 
Guarda (�ll)” al C/ Verge del Rosari, esteu tots 
convidats a passar-se i observar com es cuina un 
dels plats gastronòmics més importants de 
l’hivern.

De 11:00 h a 14:00h. Porrat al C/Palau.

A partir de les 11:30 h. Cercavila pel nostre 
poble de Sant Antoni i els Dimonis. Obriu les 
vostres cases, obriu els vostres comerços, 
mireu-los fer la danseta i al porquet una ajudeta.

17:30h a 21:00h. Porrat al C/ Palau.

18:30 h. La Cavalcada tradicional de Sant 
Antoni, pels carrers de costum, amb l’eixida del 
gegant i la geganta, cabuts i nanos, bestiari, els 
dimonis i Sant Antoni repartint caramels als 
més menuts, i com no, el carro ple de cacaus, 
tramussos i vi per a tothom. Tot acompanyat per 
la música del tabal i la dolçaina i la Banda de la 
Unió Musical l’Eliana.

19:30 h. Gran Correfocs amb el rapte de 
Sant Antoni, i eixida del bestiari de foc pels 
nostres carrers, a càrrec dels amics i amigues 
coeters de la Penya del Coet de l’Eliana

20:30 h. Processó de les torxes des de 
l’església �ns la plaça amb els clavaris i 
autoritats per a l’Encesa de la Foguera a la Plaça 
del País Valencià, amb focs d’arti�ci de gran 
colorit i a continuació la dansa de Sant Antoni i 
els Dimonis.

21:30 h. Repartiment de la Fesolà per a 2.500 
comensals.

NIT DE LA FOGUERA DE SANT ANTONI : Tots els 
veïns estan convidats a estar junt la foguera 
portant taules, cadires, graelles, menjar i 
beguda, entre altres coses, i poder gaudir tots 
junts en harmonia i amistat d’aquesta merave-
llosa nit.

DIUMENGE, DIA 21
La Festa Gran de Sant Antoni
“Beneït Antoni sagrat excels verge i 
confessor: feu que ens guarde el 
increat de tot foc, mal i dolor”

De 11:00 h a 14:00h. Porrat al C/Palau.

11:30 h. Cercavila dels Clavaris de Sant Antoni 
amb la Banda de la Unió Musical l’Eliana

12:00 h. Santa Missa honor a St. Antoni a la 
l’Església. Al �nalitzar els goigs al Sant. 

12:45 h. Eixida de la imatge de Sant Antoni 
Abat i Benedicció de tota classe d’animals en el 
C/ Santa Teresa, on una vegada s’haja passat per 
la benedicció se’l repartirà els panets tradicio-
nals de Sant Antoni. (Es repartiran vora 4000 
panets, 1 panet per persona)

13:30 h. Cercavila de Sant Antoni amb tots els 
animals pels carrers del nostre municipi amb la 
Unió Musical l’Eliana.

14:00 h. Corretraca des de C/Santa Teresa que 
recorrerà els carrers típics del nostre poble �ns 
la tronada �nal C/ Puríssima. Preguem a la gent 
que participe en aquesta tradició centenaria 
correguent baix la traca pels carrerers: Sant 
Teresa, Major i Molí.

De 17:00h a 19:00h. Porrat al C/ Palau

17:30 h. Berenar popular amb Xocolatà i 
Ensaïmades dels nostres forns tradicionals 
(Forn de les Casetes; Forn Comes ; Forn Nostra 
Senyora de les Neus) per a tots (4000 persones 
aprox.) al C/ Puríssima.

Programació de Festes Sant Antoni del Porquet.
L’Eliana 2018.


