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Majorals Ascó 2022

MAJORALS QUE ES 
RECORDEN DES DEL 
S.XX
1902
Miquel Ortiz i Montané

1924 - 1936 ( fins la guerra)
Joan del Guarda
L’Oncle Habanero
L’Oncle Sisco de Xoll
Pere Batiste i Pino
Joan de Ca Coca
Ramón de la Llangosta
Iaio Ramón del Curandero

DESPRÉS DE
LA GUERRA
1956 / 1957 / 1958
Antonio Ribes i Daura
Tomàs Biarnés i Biarnés
Antoni Grau i Peris

1959 / 1960 / 1961
Tomàs Biarnés i Raduà
Josep Monté i Mani
Josep Anguera i Anguera

1962 / 1963 / 1964
Ramón Biarnés i Raduà
Artemio Margalef i Samsó
Justo Biarnés i Raduà

1965 / 1966 / 1967
Miquel Batiste i Ribes
Antonio Cabacés i Serra
Federico Monté i Ribes
Antonino Raduà i Ribes

1968 / 1969 / 1970
Josep Tomàs i Anguera
Josep Antonio Anguera i Ribes
Josep Jordà i Vallès

1971 / 1972 / 1973
Antonio Grau i Borrell
Josep Antonio Batiste i Jordà
Lluís Serra i Serrano

1974 / 1975 / 1976
Antonio Montaña i Serrano
Josep Maria Viñes i Ribes
Josep Maria Raduà i Jordà

1977 / 1978 / 1979
Francisco Pros i Raduà
Josep Antonio Jordà i Cabacés
Josep Maria Biarnés i Biarnés

1980 / 1981 / 1982
Ramón Borrell i Borrell
Joan Ramón Raduà i Serrano
Miquel Llop i Serra

1983 / 1984 / 1985
Miquel Jordà i Montornés
Salvador Florido i Florido
Miquel Serra i Ferrús

1986 / 1987 / 1988
Francesc J. Roigé i Serra
Josep Miquel Biarnés i Ribes
Pere Carles Montaña i Raduà

1989 / 1990 / 1991
Batiste Serra i Serra
Antonio Biarnés i Ribes
Josep Miquel Jornet i Monté

1992 / 1993 / 1994
Francesc Raduà i Serra
David Ortiz i Jordà
Xavier Batiste i Vallés

1995 / 1996 / 1997
Jesús Biarnés i Biarnés
Josep Miquel Biarnés i Sanz
Ignasi Xavier Biarnés i Biarnés

1998 / 1999 / 2000
Joan Montaña i Serrano
Miquel Domènech i Jornet
Mariano Ortega i Ramírez

2001 / 2002 / 2003
David Jordà i Caballé
Toni Biarnés i Jornet
Josep Miquel Franquet i Serra

2004 / 2005 / 2006
Gabriel Pubill i Soler
Josep Maria Raduà i Serra
Miquel Ferrús i Serra

2007 / 2008 / 2009
Jordi Rius i Biarnés
Andreu Antoni Muñoz i Montor-
nés
Jordi Ferrús i Batiste

2010 / 2011 / 2012
Jordi Jornet i Batiste
Josep Martínez i Costa
Josep Miquel Biarnés i Ribes

2013
Amado Llop i Rius

2014 / 2015 / 2016
Blai Serra i Lacueva
Amadeu Pros i Franquet
Antonio Martínez i Costa

2017 / 2018 / 2019
Jordi Martínez i Borrell
Jordi Jornet i Gálvez
Miquel Àngel Ribes i Jornet

2020/2022/2023
Xavier Sans i Serra
Miquel Biarnés i Masip
Albert Plaza i Grau
Eva Fernández i Jornet
Jessica Jurado i Vila
Gemma Jornet i Gálvez



Asconenques i asconencs,

Us escrivim aquesta salutació amb el desconeixement 
de com seran realment aquestes festes de Sant Antoni 
2022. Ens trobem davant una situació d’incertesa que 
no podem preveure ni controlar, però tot i així som 
optimistes i dins de les possibilitats volem que aquests 
dies siguin festa! Hem persistit i buscat alternatives 
per a que la nostra població pugui gaudir d’una festa 
major d’hivern segura i adaptada a les circumstàncies.

Volem tornar a sentir l’olor de la foguera pels nostres 
carrers, volem ballar de nou la jota, volem reviure les 

corrides i sentir la música que ens acompanya a tots 
els actes. Però per a que això passi, necessitem l’ajuda 
de tots i totes vosaltres creant un entorn segur que 
ens permeti gaudir d’aquests dies.

Us esperem a tots els actes i desitgem que aquest 
programa sigui l’impàs cap a les festes que recordem.
Aquest any i més que mai, QUE SANT ANTONI MOS 
GUARDO!

Clavari, clavària, majorals i majorales de Sant Antoni.

Salutació dels 
Majorals.



Apreciats veïns, veïnes i tots els que ens 
acompanyen durant les festes de Sant Antoni.

En escriure aquesta salutació, quan falta encara 
quasi un mes per celebrar les festes, penso que 
la incertesa del moment que estem vivint ens 
fa que sigui molt difícil planificar-ho tot perquè 
la situació torna a ser complicada a nivell de 
pandèmia encara que tots tenim la certesa que 
d’una manera o altra es celebrarà.

Ja farà un any que soc el vostre mossèn. Durant 
aquest temps he sentit parlar molt de les festes, 
he vist en tots vosaltres les ganes de tornar-
les a celebrar. La gent m’explica el que es feia, 
anècdotes, idees noves, etc…
Tots els actes són més que activitats pròpiament 
dites, són moments que fan viure i reviure a la 
gent i això crea més sentit de poble i germanor.

Aquest esperit que envolta la festa ens anima a 
voler seguir endavant.

Vull agrair als majorals, a les autoritats i a tots 
aquells que col·laboren en la festa per la vostra 
dedicació i esforç en aconseguir que tot surti bé 
sabent les limitacions que tenim.

Per acabar, demano la intercessió de Sant Antoni 
per la fi de la pandèmia i per a que a nosaltres 
ens doni sentiments de solidaritat amb aquells 
que estan patint situacions vulnerables i de 
pobresa.

Que Sant Antoni “mos guardo de prendre mal i 
de fen”.

Una salutació cordial de la parròquia. Bones 
Festes.

Salutació del 
Mossèn.



Benvolguts asconencs i asconenques,

Em trobo avui, emocionada, escrivint la salutació 
per la nostra festa major d’ hivern. És un gran 
honor que hagin pensat en mi per ser la pregonera.

Encara amb els guarniments de Nadal al 
menjador de casa, ja tenim el neguit d’ una 
altra celebració, la festa de Sant Antoni. La més 
entranyable, la de més escalfor, tot i el fred que 
correspon que faci al mes de gener, és la festa 
més intensa i viva.

Sant Antoni Abat, patró dels animals, a qui naltros 
honorem amb els tres tombs, la benedicció, la 
gran foguera, una missa major, un ball de coques 
i música constant... Amb la tradició ben arrelada, 
que és l’ element essencial del sentir popular 
dels asconencs i asconenques que s’ identifiquen 
amb el conjunt del seu patrimoni cultural.

Tradicions que a vegades s’han hagut de modificar 
degut a les inclemències del temps. I que ara, ja 
per segon any consecutiu, també tindran algun 
canvi a causa de la pandèmia. Malgrat la tristor 
que això provoca, ben segur que tots comencem 
a sentir dins nostre l’ escalfor de la foguera i la 
música de la jota ressonant al nostre cap i la 
necessitat d’ ajuntar-nos.

Sigui com sigui, desitjo que tots puguem gaudir 
intensament de la nostra festa, que el fet de 
guardar distàncies no ens impedeixi disfrutar 
de cada acte que els majorals i majorales ens 
proposin i que puguem tornar a sentir el caliu de 
la plaça. Ara, més que mai, que Sant Antoni mos 
guardo de prendre mal i de fer-ne.

Teresa Martorell

Salutació de la 
Pregonera.



actes



Dijous 13
09:00h RECOLLIDA de llenya per totes les cases 
del poble.

15:00h REPIC DE CAMPANES i enlairada de coets 
per anunciar l’inici de la Festa Major d’hivern en 
honor a Sant Antoni.

15:30h Inici de la PLEGA pels carrers i places de 
la població acompanyats per l’Agrupació Musical 
d’Ascó i el tradicional carret d’intendència.

 Demanem que durant la plega es respecti la 
distància de seguretat, es faci ús de la mascareta i que totes 
aquelles veïnes i veïns que cada any oferiu aperitiu, aquest 
any no el preparéssiu. Però espereu-nos, ja que la música 

arribarà a totes les cases!

22:30h Espectacle HIJA DE LA LUNA, homenatge 
a Mecano, al Casal Municipal. S’obriran les
portes a les 22:00h.

 No es podrà consumir aliments ni begudes dins 
de la sala. L’ús de la mascareta serà obligatòria durant 
tot l’espectacle. Per accedir és important utilitzar gel 
hidroalcohòlic, mantenir l’ordre i les indicacions del personal 
de seguretat i dels responsables que us indicaran on esteu 
ubicats.

Serà obligatori presentar el passaport covid.

Divendres 14
9:00h TRES TOMBS. Puntualment, començarem 
amb la tradicional processó dels Tres Tombs en 
direcció a la casa de la clavaria de l’any passat, 
EVA FERNÁNDEZ JORNET, per tal d’anar a buscar 
la imatge de Sant Antoni.
En arribar a la plaça es beneiran els animals i es 
repartirà el pa beneït pel mossèn del nostre poble, 
Emilio Vives Vives. Hi haurà una gratificació de 
10€ per als 5 animals vius més ben guarnits.

*Animem a la població a que porti posada la 
dessuadora de les festes! Segur que podem 
plasmar una imatge d’aquest acte que perduri al 
record de tots.

11:00h Missa en honor a Sant Antoni cantada 
per l’Orfeó d’Ascó.
Tot seguit, l’Agrupació Musical d’Ascó ens 
acompanyarà en processó fins a casa de la nova 
Clavària, GEMMA JORNET GÁLVEZ, per portar la 
imatge de Sant Antoni.

 Malauradament, tenint en compte la situació actual, 
aquest any no es podrà realitzar el vermut popular a casa del 
clavària.



Tot seguit, ballada de la primera jota d’Ascó per 
part de totes les nenes i nens que vagin vestits
de catalanets.
Entre jota i jota s’anunciarà el nom de la 
guanyadora del concurs de dibuix de SANT 
ANTONI, protagonista de la contraportada del 
programa de festes. També aprofitarem per rifar 
la imatge de Sant Antoni.

 
 * És obligatori portar la mascareta posada.
* S’ha de respectar la distància mínima de seguretat i així, 
evitar aglomeracions.
* L’aforament de la plaça serà limitat (475 persones).
* S’ha de ballar la jota amb parella i amb el sentit corresponent. 
Les ballades es faran en
torns de 15 parelles i amb mascareta.

20:30h ESPECTACLE sorpresa.
En finalitzar l’actuació es repartirà la tradicional 
Clotxa a les sortides habilitades, de manera 
que a mesura que es vagi sortint,  cadascú se la 
pugui endur per menjar a casa seva. A causa de 
la Covid-19, no es podrà sopar a la plaça.

 
 Un cop s’hagi repartit el sopar la plaça romandrà 
tancada fins al proper acte.

23:00h BALLADA DE JOTES fins a les 00.30h.

13:00h Corrides al circuit de Sant Antoni amb 
els següents premis:  
     
                   CAVALLS        MATXOS           RUCS

1r Premi   175€ i gall     125€ i gall        90€ i gall 

2n Premi  150€ i gall     100€ i gall       80€ i gall

3r Premi    125€ i ceba      75€ i ceba     70€ i ceba

*Els animals que hagi proporcionat l’organització rebran 15€ de participació i, 
els propis, de 30€.
* El primer genet que finalitzi la corrida a cavall tindrà un premi extra de 50€ 
(queden exempts els tres primers classificats a les corrides).
* El primer, segon i tercer classificats de les tres corrides rebran un obsequi per 
part del Club Hípic Equus Ascó que, com a novetat, seran entregats a la plaça 
de l’Església durant la tarda de jotes.
* Es recorda que a la sortida només podran estar els genets amb els seus 
animals i membres de l’organització, no es permet que hi hagi públic dins del 
circuit.

17:30h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “Ens 
arrelem a la festa de Sant Antoni!”. Recull 
d’imatges de la nostra festa major d’hivern des 
dels seus inicis fins a l’actualitat, que tindrà lloc 
a la sala d’exposicions del carrer hospital. Agraïr 
la col·laboració de Sisco Batiste, de cal Boté.

 
 L’aforament estarà controlat i només podrà accedir 
un màxim de 10 persones dins de la sala d’exposicions. L’ús de 
la mascareta serà obligatoria, així com l’ús de gel hidroalchòlic 
a l’entrada i la sortida de la sala.

18:00h PREGÓ a càrrec de la senyora Mª Teresa 
Martorell. Seguidament, es durà a terme l’encesa 
de la foguera per part del pubillatge de l’any 2020 
i 2021, la pregonera, el mossèn, les autoritats i el 
clavari i la clavària junt amb els majorals i les 
majorales.



Dissabte 15
11:00h Missa en honor a Sant Sebastià. 

13:00h Carreres al Circuit de Sant Antoni amb 
els següents premis:

                   CAVALLS        MATXOS           RUCS

1r Premi   175€ i gall     125€ i gall        90€ i gall 

2n Premi  150€ i gall     100€ i gall       80€ i gall

3r Premi    125€ i ceba      75€ i ceba     70€ i ceba

*Els animals que hagi proporcionat l’organització rebran 15€ de participació i, 
els propis, de 30€.
* El primer genet que finalitzi la corrida a cavall tindrà un premi extra de 50€ 
(queden exempts els tres primers classificats a les corrides).
* El primer, segon i tercer classificats de les tres corrides rebran un obsequi per 
part del Club Hípic Equus Ascó que, com a novetat, seran entregats a la plaça 
de l’Església durant la tarda de jotes.
* Es recorda que a la sortida només podran estar els genets amb els seus 
animals i membres de l’organització, no es permet que hi hagi públic dins del 

circuit.

16:30h JOCS TRADICIONALS a la plaça de 
l’església organitzats per l’Associació Cultural Lo
LLaüt.

 L’ús de la mascareta serà obligatòria durant tot l’acte. 
Per poder jugar és important utilitzar gel hidroalcohòlic, 
mantenir l’ordre i les indicacions dels organitzadors.

No es repartirà berenar.

18:00h Ballada de jotes al voltant de la foguera.
Durant la tarda es rifarà UN CORDERET.

 
 * És obligatori portar la mascareta posada.
* S’ha de respectar la distància mínima de seguretat i així, 
evitar aglomeracions.
* L’aforament de la plaça serà limitat (475 persones).
* S’ha de ballar la jota amb parella i amb el sentit corresponent. 
Les ballades es faran en

torns de 15 parelles i amb mascareta.

20:30h ESPECTACLE sorpresa.
En finalitzar l’actuació es repartirà l’entrepà de 
llonganissa a les sortides habilitades, de manera 
que a mesura que es vagi sortint, cadascú se la 
pugui endur per menjar a casa seva. A causa de 
la Covid-19, no es podrà sopar a la plaça.

 
 Un cop s’hagi repartit el sopar la plaça romandrà 

tancada fins al proper acte.

23:00h BALLADA DE JOTES.
Durant la ballada de jotes es farà una crida als 
quintos/es de l’any 2003 i 2004 perquè ballin la
jota que se’ls hi dedicarà.
Es repartirà ROM CREMAT en sortir de la plaça i a 
mesura que la gent vagi marxant.



18:00h Ballada de jotes al voltant de la foguera.
Es rifarà UN PORQUET.

 * És obligatori portar la mascareta posada.
* S’ha de respectar la distància mínima de seguretat i així, 
evitar aglomeracions.
* L’aforament de la plaça serà limitat (475 persones).
* S’ha de ballar la jota amb parella i amb el sentit corresponent. 
Les ballades es faran en

torns de 15 parelles i amb mascareta.

20:30h ESPECTACLE sorpresa.
En finalitzar l’actuació es repartirà l’entrepà de 
pernil salat a les sortides habilitades, de manera 
que a mesura que es vagi sortint, cadascú se la 
pugui endur per menjar a casa seva. A causa de 
la Covid-19, no es podrà sopar a la plaça.

 Un cop s’hagi repartit el sopar la plaça romandrà 

tancada fins al proper acte.

23:00h BALLADA DE JOTES i clausura de la festa.

Dilluns 17
19:00h Missa en honor a Sant Antoni Abat.

Diumenge 16
10:00h Missa dominical.

12:00h Corrides al circuit de Sant Antoni amb 
els següents premis:
                
      CAVALLS        MATXOS           RUCS

1r Premi   175€ i gall     125€ i gall        90€ i gall 

2n Premi  150€ i gall     100€ i gall       80€ i gall

3r Premi    125€ i ceba      75€ i ceba     70€ i ceba

*Els animals que hagi proporcionat l’organització rebran 15€ de participació 
i, els propis, de 30€.
* El primer genet que finalitzi la corrida a cavall tindrà un premi extra de 50€ 
(queden exempts els tres primers classificats a les corrides).
* El primer, segon i tercer classificats de les tres corrides rebran un obsequi 
per part del Club Hípic Equus Ascó que, com a novetat, seran entregats a la 
plaça de l’Església durant la tarda de jotes.
* Es recorda que a la sortida només podran estar els genets amb els seus 
animals i membres de

l’organització, no es permet que hi hagi públic dins del circuit.

Tot seguit, al CASAL MUNICIPAL, concert de 
vermut (assegut) amb l’orquestra Himalaya.

Aquest any i de manera excepcional no repartirem 
l’aperitiu del qual gaudíem cada any durant el 
ball.

 
 No es podran consumir aliments ni begudes dins 
de la sala. L’ús de la mascareta serà obligatòria durant 
tot l’espectacle. Per accedir és important utilitzar gel 
hidroalcohòlic, mantenir l’ordre i les indicacions del personal 
de seguretat i dels responsables.
Serà obligatori presentar el passaport covid.



EXTRES

Taller de Jocs
Dies 14, 15 i 16 de gener de 2022
Horari: De 18:00h a 20:30h
Localització: pàrquing del fossar vell.

 L’aforament serà limitat i s’accedirà per torns i amb 

les mesures d’higiene corresponents.

Venda de merchandising 
oficial
Es podran fer les reserves per missatges privats 
d’Instagram @sant_antoniasco o a través de
l’adreça d’email majorals@santantoniasco.org
També es podrà adquirir el material de la festa 
a l’entrada de l’ajuntament, on podreu trobar el
nostre estant amb: dessuadores, xapes, bosses, 
mascaretes…

Venda d’entrades 
anticipades per 
l’espectacle del dijous
Es vendran les entrades de l’espectacle el dijous 
dia 13 a partir de les 21:30h a la taquilla del Casal
Municipal.
Preu de l’entrada: 10€

MESURES COVID

Ús de la mascareta a tots els actes.

Gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida dels recintes 
on es celebra la festa.

Distancia mínima de seguretat en tots els actes.

Per als actes que es realitzen dins del casal, serà 
obligatori presentar el passaport Covid.

S’establiran tres punts d’accés a la plaça: un al carrer 
major, un altre al carrer hospital i un tercer a la zona 
del pàrquing del fossar vell (accés que va des de la 

plaça placeta fins la plaça de l’església).



NOTES
• A les corrides hi haurà un mínim de tres animals 
per cursa.

• Per inscriure’t a les corrides has d’enviar un e-mail 
al correu: majorals@santantoni.org o per missatges 
privats a l’Instagram @sant_antoniasco

• A les corrides tots els animals han de tenir 
assegurança al corrent.

• Els Majorals i l’Aviador podran desqualificar el 
genet que es deixi caure o baixi voluntàriament de 
l’animal.

• Durant les corrides tots els participants seran 
sotmesos a l’autoritat de l’Aviador, i qualsevol 
desobediència comportarà la desqualificació de 
l’infractor.

• L’Aviador de les corrides té tota llibertat de donar 
la sortida quan ell cregui convenient i sense cap 
tipus de responsabilitat.

• Cada genet serà el responsable del seu animal i 
serà l’únic que durant la corrida podrà conduir-lo. En 
el decurs d’aquesta ningú podrà tocar cap animal 
que no sigui el seu.

• El sopar es repartirà a mesura que els veïns i veïnes 
vagin sortint de la plaça per dos dels tres accessos 
habilitats: el carrer major i el carrer hospital. 
Demanem que es respecti la distància de seguretat 
a l’hora d’esperar el torn.

• El tercer accés (pàrquing del fossar vell) es reserva 
per la sortida d’aquelles persones que no agafen 
entrepà.

• Al llarg de tota la festa no es podran estacionar 
vehicles a la plaça de l’església.

• Donat l’augment de casos aquestes últimes 
setmanes, ens veiem obligats a traslladar les 
corrides del diumenge al circuit de cavalls, tenint 
en compte que és un espai molt més ampli i podem 
assegurar la distància de seguretat.

• L’horari de l’exposició serà de divendres a 
diumenge de 17.30h a 20.30h.

• L’organització es reserva el dret d’alterar o 
canviar l’horari de qualsevol acte programat si 
ho considera oportú per causa major.



UTILITZA EL HASHTAG
#santantoniascó2022

QUE SANT ANTONI 
MOS GUARDO!

@sant_antoniasco

www.santantoniasco.org

Segueix-nos



Organitza   Patrocina

Dibuix: Anna Mas Ferrús


