


Salutació
Benvolgudes torredanes, benvolguts torredans!

En primer lloc vull demanar disculpes en nom de tot l'equip de govern per 
l'endarreriment de l'obra de remodelació de la piscina municipal, que ha 
comportat que enguany obrim més tard del normal. Quan afrontes una 
remodelació del nivell de la que hem hagut de fer, són molts els caps que s'han 
d'anar lligant, i els més difícils sempre són els burocràtics i econòmics que no 
et permeten engegar fins que no tens tots els vistiplaus. Si a més a més li 
sumem una obra complicada en molts i diversos aspectes, doncs ens ha portat 
al retard final. Sé que a molta gent li pot haver molestat i inclús alguns 
s'hauran enfadat. Per això demanem disculpes, però també us asseguro que a 
qui més li ha molestat i més salut li ha tret ha sigut a mi mateix.

Fet aquest incís, segueixo mirant endavant i vull aprofitar aquestes línies per 
desitjar-vos a totes i tots que passeu uns grans dies de Festa Major. Aquest 
any sembla que sí que podrem, per fi, gaudir d'una festa major com les d'abans 
de la pandèmia; és a dir, sense restriccions i sense cancel·lacions d'actes a 
última hora. Crec que la Comissió de Festes i el regidor de Festes han preparat 
una Festa Major molt completa: actes esportius, culturals, per a nens, per a 
grans, actes festius, correbars... I des d'aquestes línies també vull aprofitar per 
donar-los les gràcies per la feinada que fan i han fet aquests difícils anys que 
ens precedeixen. 

Aquesta Festa Major tot just és la 
segona “normal” del mandat 
actual, i ja l'última d'estiu i, per 
això, per a mi aquesta també 
tindrà un toc especial. Tinc moltes 
ganes que aprofiteu per gaudir 
amb la família i els amics. 
Aprofitem aquests dies que el 
poble està ple per gaudir, xalar i 
desconnectar una mica del 
frenètic dia a dia que ens envolta a 
tots.

Per últim agrair a tothom que ens 
ha ajudat a tirar endavant la Festa 
Major: associacions, Comissió de 
Festes, persones a nivell 
individual... i, si em permeteu, un 
agraïment especial als companys 
de la Brigada: Cosme i Sergi.

Que passem molt bona Festa 
Major!

Sempre a la vostra disposició.

 

JOAN JUNCÀ I CUBELLS

Alcalde de la Torre de l'Espanyol
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Dimecres 20 
Benvolgudes torredanes, benvolguts torredans,

Ens apropem a final de juliol i el carrers del poble 
s'omplen de rialles i d'alegria. La gent de la Torre 
espera la Festa Major. Venen els nostres 
companys, amics i familiars per celebrar aquests 
dies. I és que ara ja podem dir que aquest any sí: 
podem fer Festa Major sense cap restricció!!!

Aquests dies d'estiu la calor ens cansa. Les altes 
temperatures són normals en aquestes dates, però 
cada any ens anem trobant amb més onades de 
calor i fenòmens extrems. La Torre pateix les 
conseqüències d'un canvi global que se sent a tot 
arreu. Per això volem que les nostres festes siguin 
més sostenibles. Les barres de la revetlla tindran 
gots reutilitzables per reduir els residus i apostar 
per una economia circular. També mirarem de 
gaudir de la festa fent front a la calor amb 
activitats refrescants aprofitant la nova piscina i 
amb actes de tarda i revetlles de nit.

Salutació Dimecres 20 
Des de la Comissió hem mirat de fer unes festes majors pensant 
en tots els membres de la família. Hi ha activitats esportives, com 
el futbol, la petanca i les curses de natació pels més atletes. 
També hi ha activitats per les criatures, com el teatre infantil o les 
cucanyes, i hem programat revetlles les diferents nits de la Festa 
Major pels més balladors. Tampoc falta al programa el tradicional 
sopar popular per compatir amb tot el veïnat. I, per sobre de tot, i 
més després d'aquests anys de pandèmia, hem mirat de fer unes 
festes com les d'abans, on podem estar parlant, menjant, 
ballant... Unes festes on les torredanes i els torredans podem 
gaudir d'estar amb les persones que més ens omplen.

Per acabar, vull agrair la gran ajuda i participació de les persones 
que integren la Comissió de Festes. Sense elles la Festa Major no 
seria possible. Moltes gràcies.

La Comissió de Festes desitja que tingueu una gran Festa Major 
de Sant Jaume, plena d'alegria, de retrobaments i de grans 
records.

Molt bona Festa Major!!! Visca la Torre!!!

LA COMISSIÓ DE FESTES

21.00 h Final del torneig de futbol sala.

22.30 h Cinema a la fresca al pati de les escoles.
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13.00 h  Repic de campanes per indicar l'inici de la Festa Major.

17.30 h Torneig de petanca. 

20.00 h  A la pista de les escoles, concert d'havaneres amb el grup Llobarros platejats.

 Durant el concert hi haurà rom cremat.

 En acabar, es farà el tradicional sopar popular. Aquest any hi haurà pizza, vi i aigua. 

 I després de sopar, presentació de les pubilles i hereus.

 La festa continuarà amb disco mòbil amb DJ Blai, amb música per tothom.

Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes i tothom que esteu 
entre nosaltres en aquests dies, 

Un any més tenim el goig de poder celebrar la festa en 
honor a Sant Jaume, en aquest any en què es vol tornar a 
la normalitat, tot i que això sembla que està sent 
complicat pels efectes que la pandèmia ha tingut en 
diferents vessants: econòmic, social i emocional, i 
sobretot per tantes persones que ens han deixat 
prematurament.

També ha estat un any en què els fenòmens adversos del 
clima han tingut els seus efectes en les collites. La veritat 
és que no són temps fàcils, i tot sembla indicar que tot 
això anirà a més. Però malgrat aquesta realitat, tenim el 
goig de poder celebrar la nostra festa patronal en honor a 
Sant Jaume. Són dies en què estem cridats a fer un 
parèntesi per recarregar i continuar endavant. Dies de 
trobada, de festa, de compartir amb els demés. Són dies 
per passar-ho bé, no per oblidar-nos de la nostra realitat, 
sinó més aviat per emprendre amb noves forces la vida 
quotidiana.

Salutació
Des de la parròquia us desitgem a tothom molt bona 
Festa Major i, com a rector, demano a Sant Jaume que 
intercedeixi per tots, especialment pels més 
necessitats i per tots els qui el porteu al cor. Que el 
camí que Sant Jaume ens ensenya ens ajudi en aquest 
temps i sempre.

 

Bona Festa Major 2022 

MOSSÈN EMILIO VIVES
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8.00 h  Baixada en piragua des de l'embarcador de Vinebre (C-12 desviament Esclapers) a Miravet. 
Cal apuntar-se a l'Ajuntament.

19.00 h  A la plaça de l'Església, espectacle familiar: “World Tour”, de la companyia Art-Tic Shows.

20.00 h  A la pista de les escoles, ball de tarda amb l'orquestra La Saturno.

22.30 h  Al camp de futbol, partit de futbol entre veterans dels equips: CF de la Torre i FC Ascó. 

00.00 h  A la pista de les escoles, ball de nit amb l'orquestra La Saturno.

 En acabar, disco mòbil amb la Combi Completa.

Novament arriba l'estiu i la calor, i això ens anuncia que tenim a 
prop Sant Jaume. Una FESTA MAJOR que, per ser a l'estiu, el 
nostre poble viu amb molta més intensitat, i més aquest any 
que hem sortit de la pandèmia i ens permetrà tenir mes llibertat. 

Com molt bé sabeu, l'Associació de Jubilats i Pensionistes també 
hi som presents, com de costum, l'últim dia de la festa, que 
aquest any coincideix amb la festivitat de Sant Jaume Apòstol, 
els nostre patró, amb l'organització d'una diada dedicada a les 
persones grans. 

Començarem el dia amb la tradicional xocolatada. Al migdia, un 
acte musical servirà per fer entrega de les plaques honorífiques 
als avis que, per edat, els correspon. Aquest any són els 
següents:

La Sra. MIQUELA JORNET ORTIGA, de 94 anys

El Sr. MARIANO SOLÉ JORNET, de 87 anys

Per la tarda, com a fi de la diada i de la festa, es farà una sessió 
de ball. Hi esteu tots convidats.

Salutació
Associació de Jubilats i Pensionistes convida 
tot el veïnat a participar de tots els actes de la 
festa amb il·lusió i alegria!

Us desitgem una molt bona FESTA 
MAJORS!!!

LA JUNTA DIRECTIVA
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13.00 h  A la piscina, curses de natació per petits i grans.

16.00 h  Al carrer Balmes, tobogan aquàtic i inflables.

19.00 h  Pels carrers i bars del poble, correbars amb la xaranga Xino-Xano.

24.00 h  Al pati de les escoles, festa Imagina Ràdio.

Estimats torredans,

Estimades torredanes,

Els quintos i quintes del 2004 us donem la benvinguda a 
la Festa Major tan esperada! 

Ens fa molta il·lusió anunciar que, després de dos anys, 
podem celebrar la Festa Major amb total normalitat. 
Volem agrair a l'ajuntament i a les associacions però, 
sobretot, als habitants del poble que fan possible la 
nostra participació en tots els actes i festes de la Torre. 

Us desitgem una bona Festa Major i unes bones 
vacances d'estiu!

Us esperem a la barra!

QUINTOS I QUINTES '04

Arriba l'estiu i, amb ell, la gran Festa Major de 
Sant Jaume, festa que aquest any serà més 
activa que aquests anys passats motivats per la 
pandèmia de la COVID 19. 

Els Amics de la Petanca també hi serem 
presents fent, com fa uns anys, unes tirades de 
boles per passar un ratet divertit. Us hi 
esperem!

Desitgem de tot cor a totes les veïnes i tots 
els veïns una molt bona FESTA MAJOR!!!

ELS AMICS DE LA PETANCA
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13.00 h  A la plaça del Comte, vermut electrònic amb Homo Sessions.

18.00 h  Carnaval d'estiu, amb rua pels carrers del poble. 

20.00 h  A la pista de les escoles, concert de la gira ADÉU, PAF, del grup FALSTERBO.

00.00 h  A la pista de les escoles, concert jove amb el grup de versions Cara B i després, sessió de DJ.

Ja tornem a tenir aquí la Festa Major! 

Són dies de retrobades i molta alegria. 
Moments per relaxar-se, gaudir, riure i 
ballar. Al centre així ho farem, ja que no 
només treballem per potenciar les 
capacitats cognitives, físiques, socials i 
l'autonomia dels nostres usuaris. També 
busquem la diversió i no desaprofitem cap 
oportunitat per xalar, i més, en aquestes 
dates tan senyalades.

Gaudiu d'aquesta Festa Major amb 
il·lusió i bona companyia!

LA FAMILIA DEL SAIAR US DESITJA MOLT 
BONA FESTA MAJOR!
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9.00 h  A la sala d'actes de l'Ajuntament, tradicional xocolatada amb coca.

12.00 h  Missa de Festa Major en honor a Sant Jaume.

13.00 h  Al local del cinema, concert popular de la soprano Miracle Seguí, amb repertori de 
cançó catalana, òpera i sarsuela, amb equipament de piano elèctric.

 Durant la mitja part es farà l'entrega de plaques honorífiques als avis. Sense 
dubte, serà el moment més emotiu de la festa que, per edat i agraïment, els avis s'ho 
mereixen. Aquest any, els avis a qui els correspon són els segünets:

 Sra. Miquela Jornet Ortiga, de 94 anys
 Sr. Mariano Solé Jornet, de 87 anys.

17.00 h  A la piscina, cucanyes per als més petits. 

20.30 h  Al pati de les escoles, gran sessió de ball amb el Quartet Bandasonora, que ens 
oferirà bona música i cançons de totes les èpoques i edats.

Informació
§ La Comissió de Festes es reserva el dret a 

modificar aquest programa si les circumstàncies 
així ho aconsellessin, i es compromet a indicar-ho 
per eBando i les xarxes socials.

§ Es demana a tothom que sigui cívic durant la 
participació en els actes de Festa Major, sense 
provocar danys als altres o al mobiliari urbà.

§ L'abonament de Festa Major serà vàlid per les 
sessions de ball de divendres, amb La Saturno, la 
Festa Imagina Ràdio i pel concert de Falsterbo.

§ Al sopar popular s'hi ha de portar gots, tovallons i 
coberts.

§ La recollida d'escombraries es farà en l'horari 
habitual.

Preus
Entrada ball  5 €

Festa Imagina  5 €

Concert Falsterbo  5 € 

Tiquets sopar popular 3 €

Abonament   15 €

Dilluns 25 Dilluns 25 diada de la gent gran

9.00 h  A la sala d'actes de l'Ajuntament, tradicional xocolatada amb coca.

12.00 h  Missa de Festa Major en honor a Sant Jaume.

13.00 h  Al local del cinema, concert popular de la soprano Miracle Seguí, amb repertori de 
cançó catalana, òpera i sarsuela, amb equipament de piano elèctric.

 Durant la mitja part es farà l'entrega de plaques honorífiques als avis. Sense 
dubte, serà el moment més emotiu de la festa que, per edat i agraïment, els avis s'ho 
mereixen. Aquest any, els avis a qui els correspon són els segünets:

 Sra. Miquela Jornet Ortiga, de 94 anys
 Sr. Mariano Solé Jornet, de 87 anys.

17.00 h  A la piscina, cucanyes per als més petits. 

20.30 h  Al pati de les escoles, gran sessió de ball amb el Quartet Bandasonora, que ens 
oferirà bona música i cançons de totes les èpoques i edats.

Informació
§ La Comissió de Festes es reserva el dret a 

modificar aquest programa si les circumstàncies 
així ho aconsellessin, i es compromet a indicar-ho 
per eBando i les xarxes socials.

§ Es demana a tothom que sigui cívic durant la 
participació en els actes de Festa Major, sense 
provocar danys als altres o al mobiliari urbà.

§ L'abonament de Festa Major serà vàlid per les 
sessions de ball de divendres, amb La Saturno, la 
Festa Imagina Ràdio i pel concert de Falsterbo.

§ Al sopar popular s'hi ha de portar gots, tovallons i 
coberts.

§ La recollida d'escombraries es farà en l'horari 
habitual.

Preus
Entrada ball  5 €

Festa Imagina  5 €

Concert Falsterbo  5 € 

Tiquets sopar popular 3 €

Abonament   15 €

Dilluns 25 Dilluns 25 diada de la gent gran
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Ajuntament de 
La Torre de l’Espanyol

Il·lustracions: Neus Ferrús Jornet
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