
del 17 al 20 de gener 

2019

del 17 al 20 de gener 

2019

del 17 al 20 de gener 

2019

del 17 al 20 de gener 

2019



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 Montornés
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
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SALUTACIONS
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La traca final del nostre trienni ja està aquí! Han 
sigut tres anys molt intensos, vivint la festa des 
d’un altre punt de vista, sent els protagonistes de 
la festa més estimada del nostre poble, la Festa de 
Sant Antoni.

Des d’un principi, hem tingut molt clar la importància 
de preservar aquesta festa, cadascun dels elements 
i circumstàncies que la fan única i especial i des del 
primer moment hem intentat donar el màxim de 
nosaltres per fer que any rere any tots la puguem 
reviure amb gran intensitat, alegria i devoció.

El repte no ha estat fàcil, hem tingut moments 
de tots colors, però que en conjunt fan un record 
inoblidable al llibre personal de les nostres vides.

Com heu pogut veure, enguany, en la primera pàgina 
del programa, hem inclòs el llistat de majorals que 
davant nostre s’han encarregat d’organitzar aquesta 
festa. És el nostre petit homenatge i reconeixement 
a tots aquells que han convertit aquesta festa en 
lo que és. Perquè ells, han valorat i respectat cada 

element introduït pels seus antecessors, cosa que 
l’ha fet ser una de les festes amb més elements 
simbòlics de les nostres terres. La celebració de la 
festa major d’hivern, més enllà de la fé de cadascú, 
no deixa indiferent a ningú per la capacitat que té de 
combinar entre el que és culte, profà i lúdic. Gràcies a 
tots, els que trienni rera trienni ho heu fet possible.

En aquesta salutació volem un any més, animar-
vos a participar i gaudir de la festa com ho feu cada 
any, tanmateix volem aprofitar per acomiadar-nos i 
donar-vos les gràcies per aquests tres anys que ens 
heu acompanyat.

Agraïm als col·laboradors la dedicació que han 
tingut, al nostre mossèn, a l’Ajuntament per tota 
l’ajuda i suport que cada any hem rebut i com no, 
també agrair a la nostra família i parelles l’esforç i 
suport que hem rebut. Esperem haver fet la feina ben 
feta amb la convicció que així sigui i que us quedi un 
gran record d’aquests tres asconencs.

Que Sant Antoni mos guardo de pendre mal i de fen!

Salutació dels 
Majorals.



Estimats asconenques i asconencs,

Encara amb el sabor de Nadal, arribem a 
l’entranyable festa de sant Antoni Abat, que desitjo 
que sigui molt bona per a tothom. És una nova 
ocasió per seguir l’exemple de sant Antoni i posar 
en pràctica la bonhomia, essent tolerants amb 
qui pensa de manera diferent, compassius amb 
qui sofreix, perdonant a qui injuria, obrint camins 
alliberadors davant de qui els barra.

En escriure això tinc present que, realment, no 
tothom pot estar de festa. Penso, però en allò 
que el 16 de desembre deia la segona lectura de 
la missa del diumenge: “Viviu sempre contents”. 
Hi penso sense oblidar les circumstàncies en què 
sant Pau ho escrivia: tancat a la presó i en perill 
de ser condemnat a mort, però amb l’esperança 
que l’alliberessin. Actualment també hi ha qui 
ho passa molt malament: malalts, immigrants, 
desnonats, presos, persones que no poden arribar 
a final de mes, exiliats... La raó del “viviu sempre 
contents” de sant Pau és que Déu és a prop, aquest 
Déu que sempre està al costat dels qui sofreixen, 
ens ha fet lliures i vol que actuem amb llibertat. 
També humanament hi ha raons per l’esperança: 
en acabat de l’hivern sempre ve la primavera, de 
la tempesta, la bonança, els foscos túnels sempre 
tenen una sortida lluminosa. 
Amb aquesta esperança desitjo felicitat per a 
tothom en la festa de sant Antoni Abat. Ell, en el 
desert, tocant de peus a terra, vivia els problemes 

i les esperances del seu temps i, amb l’oració, 
buscava solucions i animava a fer el mateix als qui 
acudien a ell. Sant Antoni, que confiava plenament 
en Déu com si tot depengués només de Déu i 
s’esforçava en resoldre els problemes com si tot 
depengués només dels humans, pot ajudar-nos a 
anar endavant amb seny i amb coratge. 

Bona Festa Major i que sant Antoni mos guardo de 
prendre mal i de fer-ne!

Josep-Pau Gil i Llorens, 
Rector de la parròquia.

Salutació del 
Mossèn.



Asconenques i asconencs,

La dita popular diu que “Per Sant Antoni fa un 
fred del dimoni”, però n’estem segurs que qui va 
inventar-se el refrany no havia estat mai a Ascó 
el dia en qüestió, ja que durant la Festa Major 
d’Hivern la temperatura del poble puja uns quants 
graus: la foguera, el ball de la jota, la clotxa, el 
rom cremat, les abraçades de retrobament dels 
qui aprofiten aquests dies per tornar a casa...
Tot contribueix a viure aquestes dates amb una 
especial calidesa.

Per a nosaltres, que no som nascuts a Ascó però 
hi tenim arrels familiars i emocionals, ha sigut 
un gran honor que el Clavari i els Majorals ens 
hagin donat l’oportunitat de ser els pregoners 
d’aquesta festa tan entranyable i sentida per 
tots.

I és que per a algú que ve com a visitant, o fins i 
tot per a nosaltres mateixos, la primera vegada 
que un viu el Sant Antoni no pot sinó emocionar-
se veient l’entrega, la devoció i l’alegria amb la 
que tot el poble participa de la Festa, i s’endú la 
sensació que aquesta neix del cor de cada una de 
les asconenques i asconencs que la fan possible.

Ens trobem el dia 18 de gener per encendre tots 
plegats la flama de la Foguera i de la Festa.

Que Sant Antoni mos guardo de pendre mal i de 
fen!

Enric Isasi-Isasmendi Gabarra
Roger Isasi-Isasmendi Jordà

Salutació del 
Pregoner.



ACTES

ACTES

ACTES
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ACTES



Dijous 17

9:00h 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 Plega pels carrers del poble acompanyats 
de l’Agrupació Musical d’Ascó i el tradicional 
carret d’intendència, proveït de reserves.

22:00h Espectacle Musical. “WE LOVE QUEEN”, 
al Casal Municipal

00:30h Gran Festa ÈXIT REMEMBER, fins a la 
matinada! Al Casal Municipal.

17 DE GENER 2019
22.00H

CASAL MUNICIPAL D’ASCÓ

VENDA D’ENTRADES A 
WWW.SANTANTONIASCO.ORG



Divendres 18
9:00h TRES TOMBS. Puntualment començarem 
amb la tradicional processó dels Tres Tombs en 
direcció a casa del Clavari de l’any passat, JORDI 
JORNET GÁLVEZ, 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.

11:00h Missa en honor a Sant Antoni cantada 
per l’Orfeó d’Ascó. Durant l’acte es farà l’anunci 
dels nous Majorals 2020-2022.

Tot seguit anirem, en processó acompanyats de 
l’Agrupació Musical d’Ascó fins a la casa del nou 
clavari, Miquel Àngel Ribes Jornet, per portar la 
imatge de Sant Antoni, on restarà fins al proper 
any.

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 gall      75€ i ceba     70€ i ceba

*Els animals que hagi proporcionat l’organització rebran 15€ de participació 
i, els propis, de 50€
*El primer genet que finalitzi la corrida a cavall tindrà un premi extra de 50€ 
(queden exempts els tres primers classificats de les corrides).
*El primer, segon i tercer classificat de les tres corrides rebran també un 
trofeu gentilesa del Club Hípic Equus Ascó.

18:30h A la plaça de l’Església, encesa de la 
foguera a càrrec de les Pubilles i dels Hereus, dels 
Pregoners, del Mossèn, del Clavari, dels Majorals 
i de les autoritats.

Tot seguit, ballada de la primera Jota juntament 
amb els nens i nenes que vagin vestits de 
catalanets. 

Al finalitzar la primer jota, pregó a càrrec d’Enric 
Isasi-Isasmendi Gabarra i d’en Roger Isasi-
Isasmendi Jordà.

A l’hora de sopar se servirà la tradicional Clotxa 
acompanyada de 4 olivetes i un bon vi.

Hi haurà actuació sorpresa durant el sopar per 
tal de fer l’estona més entretinguda. 

Després del sopar es repartirà Moscatell i Coca de 
Sant Antoni. 

00:00h Ball al Casal Municipal amb l’ORQUESTRA 
HIMALAYA 

Tot seguit, actuació del grup de versions 
MR. HIGHLAND. 



Dissabte 19 
11:00h Missa en honor a Sant Sebastià. 

12:00h 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 gall      75€ i ceba     70€ i ceba

*El primer, segon i tercer classificat de les tres corrides rebran també un 
trofeu, gentilesa del Club Hípic Equus Ascó.

Tot seguit, ESPRINTS amb els següents premis:

                   CAVALLS        MATXOS           RUCS

1r Premi        50€                  35€                  25€ 

2n Premi       40€                  30€                 20€ 

3r Premi        30€                  25€                  15€

*Els animals que hagi proporcionat l’organització rebran 15€ de participació i, 
els propis, de 50€
*El primer genet que finalitzi la corrida a cavall tindrà un premi extra de 50€ 
(queden exempts els tres primers classificats de les corrides i de l’esprint).
*L’ esprint, queda exempt de la participació. 

16:30h Jocs tradicionals a la plaça de l’Església 
organitzats per l’ Associació Cultural Lo Llaüt. 
Per berenar hi haurà pa amb xocolata.

18:30h Ballada de jotes al voltant de la foguera.
Abans de començar, la banda de l’EMMA ens 
tocarà una jota.

A l’hora de sopar, se servirà un entrepà de 
llonganissa acompanyat d’un bon vi.

Durant el sopar hi haurà una actuació sorpresa. 

Es repartirà Rom Cremat i Coca de Sant Antoni. Es 
dedicarà una jota als Quintos del 2001.

00:30h Ball al Casal Municipal amb l’Orquestra 
JAMAICA SHOW.

En finalitzar, gran festa IMAGINA RADIO 
amb animació, sorpreses, efectes visuals, 
performance, ballarins i molts regals.



Diumenge 20
10:30h Missa dominical.

12:30h Corrides als Clots 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 gall      75€ i ceba     70€ i ceba

*Els animals que hagi proporcionat l’organització rebran 15€ de participació 
i, els propis, de 50€
*El primer genet que finalitzi la corrida a cavall tindrà un premi extra de 50€ 
(queden exempts els tres primers classificats de les corrides).
*El primer, segon i tercer classificat de les tres corrides rebran també un 
trofeu, gentilesa del Club Hípic Equus Ascó.

Després de les corrides, a la plaça del Casal, hi 
haurà una roda de ruquets per als més petits.

Tot seguit, al Casal Municipal ball de vermut 
amb l’orquestra Malambo´s. Hi haurà vermut i 
aperitiu per a tothom.

18:30h Ballada de jotes al voltant de la foguera.

A l’hora de sopar se servirà un entrepà de pernil 
acompanyat d’un bon vi. Per fer companyia, i 
mentre tots mengem, tindrem una actuació 
sorpresa. 

Després del sopar, i mentre ballem la jota, 
es repartirà Cava i Coca de Sant Antoni per a 
tothom.Per finalizar la Festa i com a despedida 
de trienni, emotiu acte de relleu de Majorals.
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EXTRES

TALLER CIRC DE JOCS
Dies 18,19,20 
De 18:30h a 21:30h, al pàrquing del Fossar Vell.

EXPOSICIONS
• Exposició de “Vestits tradicionals de Pubilles d’Ascó”.
Horari: de 18:30h a 21:30h , a la sala d’exposicions de 
l’Antic Hospital. 
INAUGURACIÓ DISSABTE 13 DE GENER A LES 19:30H 

• Exposició dels dibuixos realitzats pels alumnes 
del Col·legi Públic Sant Miquel d’Ascó en motiu de 
la Festa de Sant Antoni.

•Exposició “Aquells antics comerços” 
Horari: de 17h a 19h, al centre neuràlgic, del 18 al 
20 de gener.

VENDA D’ENTRADES PER AL 
MUSICAL WE LOVE QUEEN
www.santantoniasco.org

VENDA DE MERCHANDISING 
OFICIAL
Tots els dies a la plaça fins l’hora de sopar.

RIFES DE LA IMATGE, CORDERET 
I TOCINET
Venda de números tots els dies a la plaça.

RETALLABLE DE SANT ANTONI
Presentació del Retallable de Sant Antoni a càrrec 
de la associació cultural Lo Llaüt. Il·lustrat per 
Jaume Ferrús i Serra.
 
DISSABTE 13 DE GENER A LES 18:30H, SALA D’ACTES 
DE L’AJUNTAMENT

Es podrà adquirir el mateix dia de la presentació, 
i durant la Festa a la plaça.

PREU: 2€  



NOTES
• A les corrides hi haurà un mínim de tres animals per 
carrera.  Tots els animals han de tenir assegurança 
al corrent. 

• El període d’incsripció per participar a les curses de 
cavalls, finalitzarà el 13 de gener. La inscripció es 
farà a travès de la direcció de correu electrònic:
majorals@santantoniasco.org

• El premi de participació només s’obtindrá si corre la 
totalitat dels dies que per els que s’ha inscrit.

• 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. 

• No es fará entrega de cap animal de l’ organització, 
als menors d’edat si no van acompanyats de un 
adult que es fasi responsable.

• L’entrega dels animals de l’organització, se fará 
de manera aleatòria, quedant totalment prohibit 
reservar-los o marcar-los.

• L’Aviador de les corrides té tota llibertat de donar 
la sortida quan ell cregui convenient i sense cap 
mena de responsabilitat. Com així marca la tradició.

• Cada genet serà 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. 

•Durant la preparació dels sopars estarà restringit 
l’accés al Fossar Vell a menors d’edat i a qualsevol 
persona aliena a l’organització. 

• Al llarg de tota la festa no es podran estacionar 
vehicles a la plaça de l’Església. Amb motiu de les 
carreres de diumenge dia 20 de gener de 2019, es 
tallarà la circulació i tots els accessos als vehicles al 
carrer dels Clots i quedarà prohibit l’estacionament 
de vehicles a partir de dissabte nit. 

• Es prega als espectadors de les corrides, i en 
especial a la del carrer dels Clots, que tinguin cura 
de no envair el circuit i tenir cura de les criatures 
petites, animals de companyia, etc. 

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