
Sant Antoni 
2011

ta declarada d’interès 
nacional

ASCÓ  13•14•15•16•17 de Gener



Ja tornem a estar a Sant Antoni, sembla que fos ahir quan sonaven els acords de 
la Jota a la Plaça de l’Església, però ja ha passat un any.

A l’anterior salutació dèiem que la Festa de Sant Antoni estava considerada 
d’interès comarcal, i esperàvem que molt aviat fos declarada d’interès nacional, 
doncs ja ho és!!!.

L’any passat abans de les corrides del carrer dels Clots, i tot just el dia de Sant 
Antoni, ens van fer saber que la Festa de Sant Antoni havia estat declarada d’Interès 
nacional.

Des d’aquí volem agrair a tots el Majorals que ens han precedit per la tasca tan 
ben feta que ha fet possible aconseguir-ho.

L’any passat varem iniciar el cobrament d’1 euro pels sopars a la plaça, era una 
decisió arriscada però molt demanada per la gent, i la veritat és que la gent ho 
va trobar molt bé, podent-se emportar tants “bocadillos” com tiquets tinguessis, 
evitant sobretot que la gent gran hagués de fer dues vegades cua.

Ja falten pocs dies per començar a preparar la Festa, on veurem pels carrers la 
llenya deixada pels veïns, les mestresses preparant els àpats, la xicalla anant 
a les classes de jota, el jovent anant a provar els animals al circuit,  el carret 
d’intendència a punt, els músics preparats......Ja tenim aquí la nostra Festa!!!

Esperem que els actes programats agradin a tothom i que la gent hi participi. 
Rebeu una salutació molt cordial dels Majorals de Sant Antoni 2011.

QUE SANT ANTONI MOS GUARDO !

Josep, Josep Miquel i Jordi

MAJORALS DE SANT ANTONI

Salutació delS MajoralS
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Salutació de la Parròquia
Déu vos guard, benvolguts asconenques i asconencs,

Pel que m’heu contat, la de sant Antoni és una gran festa en cual tothom participa, una festa 
que il·lusiona i omple de goig. 

Personalment l’espero amb deler perquè serà la meva primera festa de sant Antoni aquí i 
tinc ganes de prendre part en tot allò que la coincidència amb la de la Torre m’ho permeti.

L’encant dels dies de festa neix de la convivència: amb els que viuen fora i tornen a les 
seves arrels; amb els que, tot i viure al poble, no sempre es pot fer petar la xerrada sobre 
allò que dóna força a la vida: fills, néts, estudis, treball; amb els que compartim la vida de 
cada dia. Són moments privilegiats per enfortir els llaços de família, d’amistat, de veïnatge, 
de tot allò que, al cap i a la fi, fa poble.

És també un moment especial per manifestar i fer més forta la devoció a sant Antoni i la fe 
en Jesucrist, el Senyor, el Naixement del qual acabem de celebrar.

Desitjo que siguin uns dies d’alegria, d’amistat, de germanor. Que els que puguem participar 
de la festa fruïm de debò de tot allò que, amb molt d’entusiasme, els majorals i altres 
organitzadors han preparat. Que tinguem una molt bona festa! 

Permeteu-me un record afectuós per aquells que no podran fer festa per malaltia, per 
problemes familiars o perquè sofreixen de ple les conseqüències de la crisi actual o d’algun 
altre fet luctuós i dolorós. Que a tots Déu ens beneeixi i sant Antoni ens protegeixi.

Visca sant Antoni!

Que sant Antoni mos guardo!

Josep Pau Gil i Llorens, Rector de la parròquia.



Salutació del Pregoner
Querido Pueblo de Ascó:

Ya casi se huele a humo

en la Plaza de la Iglesia, 

a coca, sardana y jota.

Ya se barrunta la hoguera.

Acabaros los turrones 

que sobran de Nochebuena, 

que San Antón ya se acerca 

y ya la arengada espera.

Que empezemos bien el año 

y sea feliz desde enero, 

con buena salud, sin daño, 

os desea el pregonero.

QUE SANT ANTONI MOS GUARDO!

Pascual Plou Lacasa



A partir de les 9 del matí.- RECOLLIDA de llenya per totes les cases del poble.

15.00.- Repic de campanes i enlairada de coets per anunciar l’inici de la festa major 
d’hivern en honor a Sant Antoni.

15.30.- PLEGA pels carrers del poble acompanyats per l’Agrupació Musical d’Ascó i 
el tradicional CARRET D’INTENDÈNCIA, proveït de reserves.

00.00.- Actuació al Casal del grup de versions LA TRIBU

dijouS 13 gener



divendreS 14 gener

CAVALLS MATXOS RUCS

1r Premi 175 € i Gall

150 € i Gall

125 € i Ceba

125 € i Gall

100 € i Gall

75 € i Ceba

90 € i Gall

80 € i Gall

70 € i Ceba

2n Premi

3r Premi

09.00.- TRES TOMBS. Puntualment començarem la tradicional processó dels Tres 
Tombs en direcció a casa del Clavari de l’any passat Jordi Jornet Batiste, per tal d’anar 
a buscar a Sant Antoni.
En arribar a la plaça, es beneiran els animals i es repartirà el pa beneït.
Hi haurà una gratificació de 10 € als 5 animals vius més ben guarnits.

11.00.- MISSA en Honor a Sant Antoni, cantada per l’Orfeó d’Ascó.
Tot seguit anirem en processó, acompanyats per l’Agrupació Musical d’Ascó, a casa del 
NOU CLAVARI Josep Martínez Costa, per a portar la imatge del Sant, on restarà fins 
el proper any.

13.00.- CORRIDES al circuit de Sant Antoni amb el següents premis:

Es donarà una participació de 30 € a tots els animals participants.
Les corrides de cavalls estan organitzades pel Club Hípic Quadres Julivert



divendreS 14 gener
17.30.-  A la sala d’exposicions de l’antic hospital, inauguració de l’EXPOSICIÓ 
DE BONSAIS del Club Bonsai Balaguer.

18.00.- PREGÓ a càrrec de l’antic mestre d’Ascó en Pascual Plou Lacasa.  A conti-
nuació es farà la proclamació del guanyador/a del IV Premi de Pintura “Vila d’Ascó” 
Sant Antoni 2011.
Tot seguit, amb les pubilles i hereus d’Ascó, el pregoner, les autoritats, el mossèn i els 
majorals, procedirem a L’ENCESA DE LA FOGUERA.
A continuació, ballada de Jotes i Sardanes al voltant de la foguera amb les notes de 
l’Agrupació Musical d’Ascó.
La primera jota estarà reservada als nens i nenes vestits de catalans

A l‘hora de sopar, servirem la tradicional CLOTXA, acompanyada d’un bon vi 
local.
Durant el sopar, hi haurà l’actuació del  MAG LARI
Després de sopar es repartirà RATAFÍA i coca de Sant Antoni.
Al llarg de la nit es rifarà una imatge de Sant Antoni.

00.00.- Al Casal Municipal, gran sessió de ball a càrrec de l’orquestra TANGARA, 
tot seguit DISCO MÒBIL.



CAVALLS MATXOS RUCS

1r Premi 175 € i Gall

150 € i Gall

125 € i Ceba

125 € i Gall

100 € i Gall

75 € i Ceba

90 € i Gall

80 € i Gall

70 € i Ceba

2n Premi

3r Premi

CAVALLS MATXOS RUCS

1r Premi 50 €

40 €

30 €

35 €

30 €

25 €

25 €

20 €

15 €

2n Premi

3r Premi

diSSabte 15 gener
10.00.- DESPERTINA a càrrec dels Trabucaires.

11.00.- MISSA en honor a Sant Sebastià.

12.30.- CORRIDES al circuit de Sant Antoni amb el següents premis:

 

Es donarà una participació de 30 € a tots els animals participants.
També es correran els SPRINTS, amb els següents premis:
 

Les corrides de cavalls estan organitzades pel Club Hípic Quadres Julivert



diSSabte 15 gener
16.30.-  JOCS TRADICIONALS a la plaça organitzats per l’Associació Cultural 
“Lo Llaüt”. Per a berenar hi haurà xocolatada.

18.30.- Ballada de Jotes i Sardanes al voltant de la foguera amb les notes de 
l’Agrupació Musical d’Ascó.

A l‘hora de sopar, servirem un entrepà de LLONGANISSA, acompanyada d’un 
bon vi local. 

Durant el sopar hi haurà l’actuació del GRUPO ARACIEL.

Després de sopar es repartirà ROM CREMAT i coca de Sant Antoni.

Al llarg de la nit es rifarà un Corderet.

Es dedicarà una Jota als QUINTOS del 93.

00.00.- Al Casal Municipal, gran sessió de ball a càrrec de l’orquestra CIMARRÓN. 

Tot seguit DISCO MÒBIL.



  

diuMenge 16 gener
09.30.- DESPERTINA a càrrec dels Trabucaires.

10.30.- MISSA dominical.

12.00.- TRADICIONALS CORRIDES al carrer dels Clots amb el següents premis:

Es donarà una participació de 30 € a tots els animals participants.
Seguidament al Casal Municipal, Ball de VERMUT amenitzat pel conjunt MALAMBOS 
i gaudirem d’un vermut.

18.30.- Ballada de Jotes i Sardanes al voltant de la foguera amb les notes de 
l’Agrupació Musical d’Ascó.

A l‘hora de sopar, servirem un entrepà de PERNIL, acompanyat d’un bon vi local.
Durant el sopar, hi haurà l’actuació a càrrec de JOAN i MIQUEL.

Després de sopar i mentre ballem la jota fins al final de festa, es repartirà un xupito de 
MOSCATTO i coca de Sant Antoni. Al llarg de la nit es rifarà un preciós gorrinet.

CAVALLS MATXOS RUCS

1r Premi 175 € i Gall

150 € i Gall

125 € i Ceba

125 € i Gall

100 € i Gall

75 € i Ceba

90 € i Gall

80 € i Gall

70 € i Ceba

2n Premi

3r Premi
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durant elS dieS 14 i 15:
Roda de ponis al pàrking del Fossar Vell.
Horaris: des de les 18,30 fins les 20,30 hores.
Els menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats.

exPoSició:
Sala d’Exposicions de l’antic Hospital els dies 14, 15 i 16 de 18,00 a 21,00 hores.

venda de coqueS:
Tots els dies de la festa.

venda de tiquetS Per SoPar:
A la Plaça de l’Església tots els dies de la festa.

tòMbola. ManS unideS. obert totS elS dieS de la feSta.

noteS generalS
• L’organització es reserva el dret d’alterar o canviar l’horari de qualsevol acte programat si ho creu oportú per alguna causa major.
• Durant la preparació dels sopars a la plaça del Fossar Vell, quedarà PROHIBIT l’accés a qualsevol persona que no sigui col·laboradora.
• Les curses de cavalls al circuit de Sant Antoni (Fontxinxella), estan organitzades pel Club Hípic Quadres Julivert, inscripcions i informació: 
 Santi Porres tel. 600 500 664.
• Durant les corrides, tots els participants seran sotmesos a l’autoritat de l’encarregat i qualsevol desobediència, comportarà la desqualificació i  
 possible sanció de l’infractor.
• Durant la sortida de les corrides, l’AVIADOR, té tota llibertat de donar la sortida quan ell cregui convenient i sense cap tipus de responsabilitat.
• Cada genet serà responsable del seu animal i serà l’únic que durant la corrida podrà conduir-lo. Al llarg d’aquesta ningú podrà tocar cap animal  
 que no sigui el seu.
• Durant els dies de la festa no es podran aparcar cotxes a la plaça de l’Església ni al pàrking del Fossar Vell.
• Degut a les corrides del diumenge 16 al carrer dels Clots, aquest quedarà tancat al trànsit, així com també tots els accessos al mateix.

dillunS 17 gener

19.00.- MISSA en honor a Sant Antoni



PATROCINA: COL·LABORA:

Ajuntament d’Ascó

Institut Municipal
de festes i tradicions

IMTUFITA

Tenen els tradicionals càrrecs de la festa de Sant Antoni:

CLAVARI: Josep Martinez Costa

MAJORAL: Josep Miquel Biarnés Ribes 

MAJORAL: Jordi Jornet Batiste

Imp. Bassa - Móra d’Ebre  -  D.L.T. 2041-2010
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