
L’organització es reserva el dret de modificar 
aquest programa, per causes de darrera hora 

o per mesures Covid.
Per accedir als concerts i espectacles, els 

menors que ocupin una cadira hauran 
d’abonar l’import de l’entrada.

PREUS 

Sessions de ball 5 €

Espectacles / concerts 7 €

Abonament 15 €
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Sant Antoni 2022

del 14 al 17 de gener
La Torre de l’Espanyol
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Estimades torredanes, 
Estimats torredans,

Estic escrivint aquesta salutació el dia 14 de 
desembre, amb unes dades pandèmiques altre 
cop preocupants que fa que tinguem una gran 
incertesa sobre què passarà pel voltant de Sant 
Antoni, i què ens deixaran i no ens deixaran fer.

Aquesta Festa Major està preparada com una 
festa major 100% normal, és a dir 
prepandèmica. Actes culturals, festius, 
tradicionals, la foguera, una gran orquestra, la 
nit jove, espectacles...

Esperem que siguin dies de molta festa, de 
gaudir amb la família i amics d'una festa major 
que tant hem trobat a faltar aquests darrers 2 
anys. Esperem que aquest cop sí, aquesta sigui 
la primera Festa Major “normal”!

Això sí, haurem de ser conscients que encara 
no s'ha acabat i, per tant, haurem de prendre 
algunes mesures: mascareta, passaport Covid 
en actes a l'interior, higiene de mans... Mesures 
molt interioritzades ja en la nostra societat.

Abans d'acabar aquestes línies, m'agradaria 
agrair-vos a totes i tots la paciència mostrada 
durant la realització de les obres de millora 
dels carrers. Som conscients que arreglar-los 
genera molèsties, tant per la mobilitat com, 
sobretot, pel veïnat que les pateixen més 
directament davant de casa. Però tant 
conscients som que generen molèsties com 
necessàries són. El nostre poble requereix una 
reforma de carrers urgent, ja és una necessitat. 
Per això aquest 2022 es faran més fases de 
reforma: carrer Baix, camí de Sant Antoni, 
Portal, Llibertat i un tram de Balmes, a més de 
la remodelació completa de la piscina i la 
reforma del nou consultori mèdic.

Ja per acabar, agrair la feina feta a la Comissió 
de Festes, i a Txema i a totes aquelles persones 
que ens ajudeu a tirar endavant aquesta Festa 
Major.

Que passeu uns grans dies i... que Sant Antoni 
mos guardo!!!

Joan Juncà i Cubells 
Alcalde de la Torre de l'Espanyol

 

18.00 h  A la Societat, concert de Nadal,    
amb el quartet Accent>Ensemble
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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Ja som, un any més, a punt de celebrar la Festa 
Major en honor a Sant Antoni. Quan estava 
pensant en fer aquesta salutació m'ha vingut al 
cap una part de l'Evangeli de la propera 
setmana, en el qual es planteja la següent 
pregunta: “I, nosaltres, què hem de fer?”

Aquesta qüestió és la que un grup de persones 
li fan a Sant Joan Baptista, aquelles que senten 
la crida a la conversió, que volen viure una vida 
justa, sense extremismes, una vida caritativa i 
solidària amb els més necessitats. En 
definitiva, una vida que cerca la felicitat.

Això és justament el que es busca sempre i, 
principalment, en els dies de festa. Sant Antoni 
portava també aquesta pregunta al cor. Ell ho 
va donar tot i es va retirar, així va ser feliç. Aquí 
rau el secret: consisteix en adonar-se que 
donar el millor d'un mateix sense esperar res a 
canvi és la felicitat basada en la gratuïtat.

Davant la situació d'incertesa dels temps que 
estem vivint, també ens preguntem: què hem 
de fer? Doncs fer el que puguem fer, però 
sempre amb generositat i pensant amb els 
altres, intentar que les coses dolentes, la 
crispació i l'apatia no prenguin el control de les 
nostres vides.

Que la Festa Major en honor a Sant Antoni sigui 
un bon moment per fer un món més solidari.

La parròquia us desitja bona festa a tothom.

Divendres 14 Divendres 14 

     

13.00 h Repic de campanes, per indicar l'inici de la Festa Major. 

17.00 h  Concurs de jocs de taula, a la Societat i al bar de Javi.  

23.00 h Concert amb el grup de versions Zapping Trio, a la 
Societat. En acabar, discomòbil amb DJ BLAI. 

S
a
lu

ta
ci

ó
 d

el
 r

ec
to

r
Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Ja som, un any més, a punt de celebrar la Festa 
Major en honor a Sant Antoni. Quan estava 
pensant en fer aquesta salutació m'ha vingut al 
cap una part de l'Evangeli de la propera 
setmana, en el qual es planteja la següent 
pregunta: “I, nosaltres, què hem de fer?”

Aquesta qüestió és la que un grup de persones 
li fan a Sant Joan Baptista, aquelles que senten 
la crida a la conversió, que volen viure una vida 
justa, sense extremismes, una vida caritativa i 
solidària amb els més necessitats. En 
definitiva, una vida que cerca la felicitat.

Això és justament el que es busca sempre i, 
principalment, en els dies de festa. Sant Antoni 
portava també aquesta pregunta al cor. Ell ho 
va donar tot i es va retirar, així va ser feliç. Aquí 
rau el secret: consisteix en adonar-se que 
donar el millor d'un mateix sense esperar res a 
canvi és la felicitat basada en la gratuïtat.

Davant la situació d'incertesa dels temps que 
estem vivint, també ens preguntem: què hem 
de fer? Doncs fer el que puguem fer, però 
sempre amb generositat i pensant amb els 
altres, intentar que les coses dolentes, la 
crispació i l'apatia no prenguin el control de les 
nostres vides.

Que la Festa Major en honor a Sant Antoni sigui 
un bon moment per fer un món més solidari.

La parròquia us desitja bona festa a tothom.

Divendres 14 Divendres 14 

     

13.00 h Repic de campanes, per indicar l'inici de la Festa Major. 

17.00 h  Concurs de jocs de taula, a la Societat i al bar de Javi.  

23.00 h Concert amb el grup de versions Zapping Trio, a la 
Societat. En acabar, discomòbil amb DJ BLAI. 



S
a
lu

ta
ci

ó
 d

el
 S

A
IA

R
Ja tornem a tenir aquí la nostra Festa Major! Aquests 
dies els vivim amb molta il·lusió, afecte i alegria, però 
sense oblidar de fer-ho amb prudència, tant per 
nosaltres mateixos com per als nostres éssers 
estimats i veïnat. 

La família del SAIAR us desitja una molt bona Festa 
Major. 

Que Sant Antoni mos guardo!

Dissabte 15 Dissabte 15 

     

12.00 h Al carrer Nou de Dalt, cucanyes per als més petits i grans.  

15.30 h Partit de futbol entre els equips joves i veterans del CF La Torre. 

18.00 h A la sala d'actes de l'Ajuntament, espectacle infantil: “Mudança”, de la 
companyia Sac Produccions. 

22.30 h Encesa de la foguera de Sant Antoni a la plaça de ball amb la xaranga 
Estrella Band. A la mitja part, es ballarà la Jota de la Torre, tocada en 
directe pel mateix grup. En acabar el ball, es farà el sorteig de les 
dues toies i es repartirà llonganissa, arengades i torrades. 

 Ball de plaça amb la xaranga Estrella Band.   

2.00 h Acompanyament de la xaranga Estrella Band a la Festa Jove que se 
celebra a la Societat. Hi haurà l'actuació de la Banda Neon. En acabar, 
xaranga cap a la plaça de la Pau per esmorzar llonganissa, torrades i 
arengades. 
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danses més belles de totes les 
danses que es fan i es desfan. 
Portem, tothom ho sap, dos anys 
sense Festa Major, sense sardanes 
al sortir de missa el dia del nostre 
patró, Sant Antoni. Ja és hora de 
retrobar la normalitat i de tornar a 
ballar. Per tant, l'Agrupació 
Sardanista de la Torre desitgem 
que l'any 2022 sigui el moment de 
retornar als costums que enyorem.

Bona Festa Major i que Sant 
Antoni mos guardo!
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Benvolguts torredans, benvolgudes 
torredanes,

Ja ens ha arribat l'hora de ser 
quintos/es i tenim moltes ganes i 
il·lusió de xalar juntament amb tots 
vosaltres.

Tot i que encara estem en una situació 
complicada, volem agrair la 
col·laboració per part de l'Ajuntament i 
del poble. 

Esperem que aquesta Festa Major 
pugui ser com sempre han sigut i 
puguem gaudir de tots els actes, 
sobretot de la nostra estimada foguera 
de Sant Antoni. 

Us desitgem bona festa i que Sant 
Antoni mos guardo!

Visca la Torre de l'Espanyol!

Diumenge 16 Diumenge 16 

     

12.00 h Tradicional campionat de llançament de pinyols d'oliva i 
vermut per a tothom, al carrer del Tormo.

18.30 h Espectacle “Moonlight Serenade”, de la companyia Les 
Divinas, que ens transportaran a un cabaret llunàtic.
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10.00 h Cercavila amb la cobla Miranfont. 

11.45 h Processó del pa beneït. 

12.00 h Missa en honor de Sant Antoni.  

13.00 h  Ball de sardanes amb la cobla Miranfont, a la plaça de l'Església.  

17.00 h Concert amb l'orquestra Metropol, a la Societat.  

18.30 h Ball amb l'orquestra Metropol.

Benvolgudes torredanes i benvolguts torredans, 

Un any més ens trobem amb una festa major una 
mica diferent perquè la Covid segueix marcant les 
nostres relacions i interaccions. El programa 
d'enguany inclou els actes que han estat habituals 
d'uns anys ençà: balls, espectacles, sardanes i la 
nostra popular foguera. Tot i això, en aquests 
temps hem d'estar pendents dels esdeveniments i 
de les restriccions que haguem d'aplicar d'acord 
amb les instruccions que dicti la Generalitat i que 
siguin necessàries per protegir totes les 
torredanes i tots els torredans i per ajudar als 
professionals de la sanitat en la seva gran tasca.

La festa la fem sempre entre totes i tots, 
compartint converses, espectacles, balls i 
menjades. Enguany, com l'any passat, la podrem 
viure si respectem les mesures vigents i si fem tot 
el possible per facilitar el control a la Comissió de 
Festes i als membres de l'Ajuntament durant tots 
els actes. Esperem que aquesta Festa Major de 
Sant Antoni sigui l'última marcada per aquest virus 
i que el proper any puguem gaudir-la sense les 
limitacions i restriccions que ha calgut adoptar per 
fer front a la Covid.

M'agradaria felicitar tots els membres de 
la Comissió perquè sempre tenen ganes 
de treballar i la motivació per realitzar 
les millors festes possibles. També vull 
agrair-vos per avançat a tot el veïnat la 
vostra participació. Sense ella, la Festa 
Major no tindria sentit.

Per acabar, “que Sant Antoni mos guardo 
de prendre mal i de fer-ne”! Esperem que 
un cop més ens escolti.

En nom de la Comissió de Festes: molt 
bona Festa Major!!! Visca la Torre!!

Dilluns 17 Dilluns 17 
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