


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

2020/2021/2022
Xavier Sans i Serra
Miquel Biarnés i Masip
Albert Plaza i Grau
Eva Fernández i Jornet
Gemma Jornet i Gálvez
Jessica Jurado i Vila



Asconenques i Asconencs,

Un any més ens apropem a les dates més esperades i estimades, 
Sant Antoni.

Després d’un any difícil i complicat, ple d’incertesa fins l’últim 
moment, ens hem vist obligats a suspendre la nostra gran festa, la 
festa de Sant Antoni. Tot i que des de pràcticament el començament 
de la pandèmia sobrevolava la possibilitat de que haguéssim de can-
cel·lar la festa major d’hivern, teníem l’esperança de que aquesta 
situació inaudita en la que ens trobem la superaríem abans i 
podríem reunir-nos un any més al voltant de la foguera.
 
Els esforços dels organitzadors han anat sempre encaminats a man-
tenir una programació, tot i que no fos convencional, per a mantenir 
la tradició. Fins l’últim moment hem treballat, modificat i adaptat 
actes segons anava canviant la normativa de seguretat i finalment, 
aquest és el resultat definitiu. Malauradament, seguint les mesures 
de les autoritats competents, no podem fer cap acte que comporti 
una concentració de persones. Per aquest motiu, Ascó no celebrarà 
cap acte lúdic ni cultural presencial perquè per sobre de tot està la 
seguretat i la salut de les persones.
 
Estem convençuts que els asconecs i asconenques tenen ganes de 
festa i les Majorales i Majorals us volem recompensar aportant-vos 
alegria, diversió i records. Per això, i gràcies a Vídeo Ascó Televisió, 
totes les activitats que proposem les podrem gaudir des de casa.

I ja per acabar, desitgem que l’any 2021 vingui carregat de salut i que 
el pròxim any puguem celebrar la festa com sempre i com ens 
mereixem, a la plaça i amb el caliu de tot el poble! Que l’esforç que 
estem fent tots, doni el seu fruit.

Que Sant Antoni mos guardo!!  

SALUTACIÓ DELS 
MAJORALS



Apreciades asconenques i asconencs,

Amb gran goig us escric aquestes paraules quan falta una setmana 
per començar a ser el vostre rector. En el primer contacte amb els 
majorals, em van demanar si podia fer un petit escrit, la qual cosa els 
agraeixo.

Aquest any les festes d'hivern en honor a Sant Antoni seran especials 
degut al moment que estem vivint. No podran ser com tots voldríem, tot 
és incert, hem de complir unes normes que van canviant contínuament 
però no hem de caure en les temptacions i al igual que Sant Antoni supe-
rar-les. Apartar de nosaltres qualsevol enyorança, tota crítica i viure el present 
agraint que ho podem celebrar, participant del que es programi i que aquest 
any sigui una preparació per a que l'any que ve ho puguem disfrutar molt 
millor.

Sant Antoni ha estat molt present a la meva vida personal i també 
com a mossèn en els llocs on he estat. Ara en començar aquesta 
nova etapa de la vida, li demano la seva intercessió per tots vosaltres 
i també per mi.

"Que Sant Antoni mos guardo de prendre mal i de fer-ne"
Visca Sant Antoni!

Amb molt d'afecte,

Mossèn Emilio Vives Vives 

SALUTACIÓ DEL 
MOSSÉN



Dijous 14

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 Reposició de la Plega de 2020 per Vídeo Ascó Televisió 
acompanyats de la música de l’Agrupació Musical d’Ascó que 
sonarà per la megafonia del poble.

20:00h Salutació de les Majorales i Majorals per Vídeo Ascó Televisió 
donant la benvinguda a la Festa de Sant Antoni 2021.

22:00h Recull d’espectacles de Dijous dels darrers anys a través de 
Vídeo Ascó Televisió.

 

ACTES



ACTES

receptari de la remei
clotxa de sant antoni
pa de pagès
sardines
alls
ceba
oli

Divendres 15

9:00h Tres Tombs des de Casa. Puntualment començarem amb la 
tradicional processó dels Tres Tombs adaptada a la situació actual. A 
través d’Instagram i el Whatsapp de Vídeo Ascó Televisió, 
628777083, amb el hashtag #TresTombsAscó2021 es podran enviar 
imatges dels animals. Les imatges es podran veure en directe per 
Vídeo Ascó Televisió.

Hi haurà una gratificació d’un kit de Sant Antoni als 5 animals vius 
més ben guarnits.

11:00h Missa en honor a Sant Antoni.

13:00h Reportatge “De la quadra al circuit de Sant Antoni”.

18:30h Pregó amb els protagonistes de la festa i reposició de l’encesa 
de la foguera a càrrec de les Pubilles i dels Hereus, dels Pregoners, 
del Mossèn, del Clavari i Clavària, dels Majorals i Majorales i de les 
autoritats.

Tot seguit, ballada de jotes a càrrec de l’Agrupació Musical d’Ascó i a 
través de la megafonia del poble. 

Animem a la població a que enviïi imatges i vídeos ballant la jota a 
través d’Instagram i el Whatsapp de Vídeo Ascó Televisió, 
628777083, amb el hashtag #SantAntoniAscó2021. 
A totes les catalanes i catalans vestits els hi portarem a casa una 
coca divendres pel matí previ avís a les Majorales i Majorals (data 
límit, dijous 14 al migdia).

Les imatges es podran veure en directe per Vídeo Ascó Televisió

20:00h Anunci per les Xarxes Socials i VAT de la Guanyadora o Guanyador 
del concurs de Dibuix de Sant Antoni, protagonista de la contraportada 
del programa. A continuació, es mostrarà un recull dels dibuixos realitzats 
pels alumnes de l’escola.

20:30h Recepta de la Clotxa de Sant Antoni a càrrec de Remei 
Serres. Prepareu-vos els ingredients per seguir la recepta:

Es podrà veure per Vídeo Ascó Televisió.

22:00h Recull d’espectacles de Divendres dels darrers anys a través 
de Vídeo Ascó Televisió.



receptari de jaume
rom cremat
rom
sucre
llimones
cafè en gra
canyella en rama

ACTES

Dissabte 16

11:00h Missa en honor a Sant Sebastià. 

12:00h Recull de Corrides dels darrers anys a través de Vídeo Ascó 
Televisió.

16:30h Recull de Jocs tradicionals per Vídeo Ascó Televisió.

18:00h Ballada de jotes a través de la megafonia del poble i VAT.

20:00h Recepta de Rom Cremat a càrrec de Jaume Ferrús. Prepareu-vos 
els ingredients per seguir la recepta:
 

21:00h Recull d’espectacles de Divendres dels darrers anys a través 
de Vídeo Ascó Televisió. 



Diumenge 17

10:30h Missa en directe per Vídeo Ascó Televisió en honor a Sant 
Gregori. 
Tot seguit, un recull de Corrides als Clots dels darrers anys.

13:00h Recepta d’aperitius a càrrec de Remei Serres. Prepareu-vos 
els ingredients per seguir la recepta:

Es podrà veure per Vídeo Ascó Televisió.

Tot seguit i per amenitzar el vermut a casa, ball amb l’orquestra 
Malambo´s en directe per Vídeo Ascó Televisió.

16:30h Kahoot en directe des del plató de Vídeo Ascó Televisió. A 
través del lloc web Kahoot.it i amb el codi que us facilitarem el 
mateix diumenge abans de començar.  Qui en sap més de la festa de 
Sant Antoni?

Hi haurà premi per als tres primers guanyadors.

18:30h Ballada de jotes a través de la megafonia del poble i VAT.

20:00h Retransmissió per VAT de l’obra de teatre LA BARRACA DE 
SANT ANTONI.

21.30h Tancament de Sant Antoni 2021. En directe per Vídeo Ascó 
Televisió, les Majorales i Majorals despediran la festa desitjant que 
Sant Antoni 2022 es pugui celebrar amb normalitat.

ACTES

receptari de la remei
bombons de salmó
salmó fumat
palets de cranc
ou dur
salsa rosa
per decorar, boletes de salmó i cibulet 

tomàquets xerri farcits
tomàquets xerri
formatge crema
anet
per decorar, dauets de salmó i nous 

gotet de bacallà
bacallà al punt de sal
maduixes
sèsam
oli



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

VENDA COQUES
•  Es podran comprar coques de Sant Antoni al Forn de Pa Montaña i 
al Forn de Pa Gra Bo els dies:

Dijous 14
Dissabte 16

El preu de les coques serà de 4€ i es podran reservar trucant directa-
ment als Forns.

ACTES
• Tots els actes es podran seguir a través de Vídeo Ascó Televisió.
• No es farà cap acte públic.
• Els nens i nenes que es vulguin vestir de catalanets i catalanetes i  
vulguin compartir que enviïn un missatge privat a través d’Instagram 
o a través de l’adreça d’email majorals@santantoniasco.org abans 
del migdia del dia 14 de gener de 2021.

RIFA DE LA IMATGE DE SANT ANTONI
• La rifa de la imatge de Sant Antoni es farà el diumenge 17 després 
de la Missa.

ALTRES
• Donat que no es farà cap acte públic i amb la intenció de garantir la 
seguretat de tothom, demanem que no es deixi llenya a les cases ni 
es vagi a cap instal·lació pública on normalment es celebren els 
actes de Sant Antoni.

• Animem a la població a que guarneixi els seus balcons amb les 
manualitats de Sant Antoni que podreu trobar a Instagram i a Vídeo 
Ascó Televisió.

• Durant els dies de la festa es podran etiquetar imatges i stories amb 
motius de Sant Antoni a través d’Instagram amb el hashtag #San-
tAntoniAscó2021

• L’aforament de l’Església és del 30%.

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

EXTRES



ORGANITZA COL·LABORA

Guanyadora - Anna Mas Ferrús - 5è


