PROGRAMA DE FESTES EN HONOR
A SANT ANTONI ABAT 2017
FORCALL – 13, 14 I 15 DE GENER
31 de desembre de 2016, dissabte: DIA DE BUSCAR EL “MAIO”
07.00 h.: Volta pel poble de l’esquellot portat per dos membres de la Santantonà.
08.00 h.: Concentració a la Plaça Major i eixida a buscar el “maio”.
17.00 h.: Entrada del “maio” i les costelles a la Plaça Major.
24:30 h.: Ball amb "Orquestra Génesis” al poliesportiu a càrrec de la Comissió de
Festes de 2017. En acabar, discomòbil fins a la matinada.

7 de gener de 2017, dissabte: DIA DE LA “PASTÀ” DE LA
ROTLLETA i “TALLÀ” DE LA LLENYA
15.30 h.: La Santantonà va a casa del primer majoral. Tot seguit, concentració a la
Plaça Major i eixida al monte per la “Tallà de la llenya” que vestirà la barraca.
16.00 h.:"Pastà de les rotlletes", al “Forn de la Vila” i al “Forn Sorribes” elaboració
de les rotlletes i coquetes de mitja lliura que es repartiran al llarg dels dies de festa.
21.00 h.: Sopar de germanor per a tots els participants i col·laboradors.
23.00 h.: Festa per a tot el poble amb el "Dakar" i discomòbil. Entrada gratuïta.

13 de gener de 2017, divendres: DIA DE LA “SANTANTONÀ”
00.00 h.: A la Plaça Major, encesa de les “tronques” que continuaran enceses els
tres diez de festa.
07.00 h.: Volta al poble de “l’esquellot”, portat per dos membres de la Santantonà.
07.30 h.: “Despertà” pels dolçainers i tabalers.
13.00 h.: Les 12 velles. Ritual de la “Plantà del maio” i clavada de les “costelles”.
Prèviament s’haurà incorporat la “capolleta” al munt del “maio”, volteig general de
campanes anunciant l’inici de la “Festa de Sant Antoni – 2015”.
Seguidament i durant tota la vesprada, revestiment de la barraca amb ramatge
verd.
19.00 h.: A la Sala Noble de l’Ajuntament, nomenament dels integrants de la
Santantonà com a “Cremaller d’Honor” i lliurament dels premis del concurs de
Fotografia Sant Antoni 2016.
20.00 h.: Visita guiada: Sant Antoni a Forcall
21.30 h. (*): Eixida de la comitiva de la “Santantonà”, des del local de “El Groc” per
recórrer els principals carrers del poble.

23.00 h. (*): A la Plaça, finalitzada la representació parateatral, encesa i crema de la
“barraca” pel “Cremaller d’Honor” i “els cremallers”. Exaltació del foc. Els Sants
–lligats i obligats per les botargues són introduïts a la barraca en flames on són
cremats. En tocar La mort de Sant Antoni el despullat, la filoseta i les botargues
donen voltes a la barraca disparant coets borratxos.
23.30 h. (*): "Processó dels matxos", eixida dels animals de la Plaça Major.
A la porta de l’Església, benedicció dels animals pel mossèn de la parròquia.
Entrega de la coqueta de mitja lliura a tots els participants: cavallers, ramalers i als
que han portat un animal a beneir.
01.30 h.: Actuació de l'orquestra "Mónaco" i discomòbil al poliesportiu.

14 de gener de 2017, dissabte: DIA DE SANT ANTONI
08.00 h.: Toc d’oració i volteig general de campanes
10.00h.: “Despertà” pels dolçainers i tabalers.
11.00 h.: Missa solemne en honor de Sant Antoni.
A continuació processó general recorrent els principals carrers. En acabar la
processó es convida a coquetes i rotlletes amb anís i moscatell.
12.30 h.: Cercavila amb “grupes” que recorrerà els principals carrers del poble
acompanyats pels dolçainers i tabalers.
17.00 h.: "Llaurà i sembra" per la Plaça Major. Simulació que recorda una cerimònia
màgica ancestral per aconseguir bones collites, avui dels solcs surten llepolies per
als menuts. Desfilada de disfresses de Carnestoltes que, anticipant-se a la resta, a
Forcall se celebra coincidint amb la festa de Sant Antoni.
19.00 h.: Representació de la Vida del Sant.
22.30 h.: Tradicional Ball Rodat a la Plaça Major.
24.00 h.: Actuació de l'orquestra Matrix i discomòbil, al poliesportiu, entrada
gratuïta.

15 de gener de 2017, diumenge: DIA DELS “BOTETS”
13.00 h.: Rostida de xulles a la Plaça Major. Venda de tiquets per adquirir les
xulles.
Els Majorals proporcionen el pa, vi, gasosa, olives i allioli.
16.00 h.:Els “Botets”, jocs infantils de trencar l’olla, carreres, i saltar per damunt dels
botos de vi unflats en la Plaça Major.

16 de gener de 2017, dilluns: DIA DELS DIFUNTS
10.00 h.:Missa solemne en sufragi dels Confrares de Sant Antoni difunts dins l’any
2014. Nomenament dels Majorals de l’any 2018.
(*) L’horari és orientatiu, pot variar lleugerament en funció del desenvolupament de l’acte .

