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Estimades veïnes, estimats veïns,

Estic escrivint aquestes línies el 27 de desembre de 2022 amb sentiments contraposats. Aquest 
és l'últim programa de festes on faig la salutació com alcalde del poble. I dic que tinc 
sentiments contraposats perquè èticament i democràticament ja és hora que algú prengui el 
relleu (per a mi els mandats haurien d'estar limitats per llei a 2, com a màxim) però, per altra 
banda, també sento tristor en plegar perquè, tot i haver-hi moments durs i de patiment, hauré 
gaudit molt aquests anys al capdavant de l'Ajuntament, i deixaré el càrrec tenint energia per 
haver-ne fet un altre. He sentit molt d'orgull de poder representar la Torre, que és el poble on 
he decidit establir-me i crear la meva família, arreu del país on m'ha tocat anar. De totes 
maneres, això no són línies de comiat. Queden mesos de feina intensa en què estaré fins a 
l'últim segon del mandat liderant. I, més endavant, ja hi haurà temps per acomiadar-me.

Feta aquesta petita introducció, anem al que toca avui: presentar-vos la Festa Major de Sant 
Antoni 2023!

Aquest any presentem una festa major completa i llarga, amb molt dies per davant (de 
divendres fins dimarts), amb tot el què això suposa logísticament i d'organització diversa 
d'actes. Crec que la Comissió i el regidor de Festes s'han treballat una festa major molt 
completa i preparada per a què tots els públics puguin xalar d'allò més: concerts, orquestra, DJ, 
activitats esportives i infantils, la foguera, la missa, les sardanes... També en aquesta Festa 
Major comptarem amb la col·laboració de diverses associacions i persones a títol individual per 
ajudar a fer-la més completa, i això és un fet molt destacable que des de l'equip de Govern 
agraïm profundament, ja que entenem que una festa major amb la participació activa de les 
associacions sempre és molt més completa.

Espero que siguin uns dies de felicitat per totes les torredanes i tots els torredans, que 
els gaudiu molt sempre amb qui més desitgeu i estimeu. Estic especialment content 
perquè aquest any ja podem tornar a recuperar els concerts a la Societat i, per tant, per 
fi, tindrem una Festa de Sant Antoni completa!

He dit que això no eren unes línies acomiadant-me, i no ho són, però sí vull aprofitar 
aquestes línies per mostrar el meu agraïment més sincer als 3 regidors de Festes que 
han estat al capdavant d'aquesta regidoria des de 2015 fins aquest recent estrenat 
2023: Marc Borràs (del 2015 fins 2019), Sergi Borràs (junt a Marc 2018 i 2019) i Josep 
Maria Jornet (2019 fins 2023). A tots 3, gràcies per liderar una de les regidories més 
maques però, a la vegada, més complicades de la casa. Sou uns cracs companys! 

Evidentment, faig extensiu aquest reconeixement a totes les persones que s'han integrat 
a la Comissió de Festes aquests anys per ajudar a tirar endavant les festes majors. 
Igualment, per a totes les associacions i persones a títol individual que sempre ens han 
ajudat. Mil gràcies de tot cor a totes i tots.

Ja per acabar només em queda desitjar-vos molt bona Festa Major a totes i tots! Ens 
veiem al voltant de la foguera!

Que Sant Antoni mos guardo!

Joan Juncà i Cubells
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Apreciats veïns, apreciades veïnes,

Una vegada més, en començar l'any, ens disposem a celebrar la 
festa de Sant Antoni Abat.

Aquest any passat ha estat un any prou complicat: gelades, 
sequera, canvi climàtic i tot el que comporta, les dificultats per 
les que passa el món de la pagesia i de la ramaderia, les noves 
lleis i normatives que fan que la vida als pobles sigui cada 
vegada més complicada... Sembla que ho volem fer tot tan bé 
que ens ho carreguem tot. I, enmig d'aquest context, la vida 
continua. Al arribar la festa de Sant Antoni ens reunim per 
compartir, divertir-nos i viure un nou inici de la vida de pagès.

Demanem al Sant que ens guardo i ens ajudi a tirar endavant i a 
no perdre les ganes de fer-ho tot bé tot i les complicacions que 
ens vinguin. 

Que, en aquests dies de festa, ens ajudi a passar-ho bé i a fer 
poble gaudint de tots els actes.

Des de la parròquia, us desitjo una bona Festa Major!

Mossèn Emilio Vives Vives

Sa
lu

ta
ci

ó 
de

l r
ec

to
r

 Divendres 13
13.00 h Repic de campanes per indicar l'inici 

de la Festa Major. 

18.00 h Als bars del poble, concurs de 
jocs de taula i cartes.

23.00 h A la Societat, concert amb el grup de 
versions Mano's rock. 

 En acabar, discomòbil amb Eloi 
Bargalló.
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Benvolgudes rabosetes, 

Ja hem passat uns dies 
intensos amb el Nadal, Cap 
d'Any i Reis, però encara ens 
queda gaudir de la nostra 
Festa Major de Sant Antoni. 
Esperem que xaleu molt de 
les activitats i us desitgem 
molt bona festa! 

Que Sant Antoni mos 
guardo!

Encetem el 2023 de la millor manera possible, 
amb la nostra Festa Major! 

La família del SAIAR us desitgem que les 
gaudiu amb alegria i bona companyia. Així ho 
farem nosaltres, ja que no només treballem per 
potenciar l'autonomia i les capacitats físiques i 
cognitives, sobretot busquem passar bones 
estones!

Que Sant Antoni mos guardo!
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Sant Antoni 2023 ja ha 
arribat, la nostra Festa Major 
d'hivern i, com no, la 
sardana un cop més tindrà 
el seu espai a la plaça de 
l'Església, un indret on ja 
s'ha consolidat com escenari 
de la nostra dansa. 

Fem que entre tots/es la 
flama de la sardana perduri 
al nostre poble. 

Bona festa a tothom i bona 
ballada!

Agrupació   
Sardanista
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Torredans i torredanes, 

Després d'encetar aquest any 2023, el nostre 
estimat poble dona inici a la Festa Major 
d'hivern, Sant Antoni.

Després d'aquests dos anys tan durs i tan 
estranys, és hora de tornar a gaudir de les 
nostres arrelades tradicions amb normalitat. De 
la intensa espenta, de xalar amb l'alegre xaranga 
bellugant l'esquelet al ritme de la música sentint 
la calor de la grandiosa foguera... No ens podem 
oblidar de ballar també la jota característica de 
la Torre, de posar confeti a la roba dels amics i 
de xalar al màxim amb la nostra gent.

Per acabar, volem agrair a l'Ajuntament per 
recolzar-nos sempre en tot moment i, sobretot, 
al poble per col·laborar sempre, ja que sense 
vosaltres res seria possible. Per això, us 
convidem a que ho continueu fent.

VISCA LA TORRE DE L'ESPANYOL I QUE SANT 
ANTONI MOS GUARDO!
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a  Diumenge 15 
11.30 h Missa

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

17.00 h A la Societat, concert amb l'orquestra Selvatana. 

18.30 h Ball amb l'orquestra Selvatana.

 Dilluns 16
11.00 h Concurs de pintura ràpida pels més petits 

i pels més grans. Lloc a determinar. 

15.30 h  Cucanyes pels més petits al carrer del 
Tormo. En acabar, hi haurà xocolata desfeta 
per tothom. 

18.30 h A la Societat, espectacle de teatre: 
Poliamor, amb Mayte Carreras i Javi 
Giménez.
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En aquestes paraules d'agraïment 
no hi pot faltar el nostre alcalde, 
Joan, pel suport que m'ha donat 
en la regidoria de Festes, i també 
a tots els regidors i regidora que 
sempre han estat disponibles 
quan els he necessitat.

Per acabar, fem una crida al 
patró de la nostra Festa Major: 
demanem que “Sant Antoni mos 
guardo de prendre mal i de fer-
ne”. Esperem que un cop més ens 
escolti.

La Comissió de Festes us desitja 
una gran Festa Major, ben plena 
de grans records.

Molt bona Festa Major!!!  
Visca La Torre!!!

Txema Jornet   
Regidor de Festes
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Un any més ens trobem a inicis d'any, a punt per celebrar la Festa Major de Sant Antoni, un 
dels festeigs més nostres on trobem moltes tradicions locals com la foguera, amb les 
dansades i l'espenta, la cercavila amb el pa beneït... Aquest any ho podrem viure al màxim.

La Comissió de Festes hem pensat actes per a totes les edats respectant les tradicions, amb 
balls, teatre, versions més modernes, tallers per nens... Per sort, aquest any, a diferència dels 
anteriors, no ens hem de fixar amb les restriccions. Esperem que tot el veïnat participi i ho passi 
molt bé i que ho faci, com sempre, de forma compartida. I és que les festes majors no només les fa 
la Comissió de Festes i l'ajuntament. Per això, hem intentat fomentar la participació de totes les 
associacions i col·lectius a les nostres festes. Aquest any en particular ens plau comptar amb actes 
de la Societat de Caçadors i dels quintos. Els agraeixo aquesta implicació. També aprofito per agrair 
a l'Associació de Jubilats la implicació, ja que cada any ha fet molts actes a Festa Major de Sant 
Jaume. Si sumem la participació de totes i tots segur que les festes majors encara seran més 
sentides pels torredans i per les torredanes. És per això que acompanyo aquest agraïment d'una 
crida a les entitats i col·lectius a implicar-se cada cop més en fer-les créixer.

Aquesta és l'última festa major que organitzem l'actual Comissió de Festes. Per això m'agradaria 
agrair a totes les persones que l'han integrat el seu esforç i desinterès durant aquest quatre anys. 
Moltes gràcies a Aina, Isabel, Alfonso, Rosario, Jordi, Marina, Neus, Sandel i Xavier. Moltes gràcies, 
també, a tot el veïnat que sempre esteu a punt per donar un cop de mà en els actes que hem 
organitzat. Vull també agrair a tots els treballadors municipals la feina feta. Sovint us hem fet 
anar de bòlit per la preparació d'actes o per la neteja d'espais que heu assumit a qualsevol hora, 
sempre eficientment i amb bona cara. 

 Dimarts 17
10.00 h Cercavila amb la cobla 

Miranfont. 

12.00 h Processó del pa beneït. 

12.15 h Missa en honor de Sant 
Antoni. 

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

18.00 h Cinema.

En aquestes paraules d'agraïment 
no hi pot faltar el nostre alcalde, 
Joan, pel suport que m'ha donat 
en la regidoria de Festes, i també 
a tots els regidors i regidora que 
sempre han estat disponibles 
quan els he necessitat.

Per acabar, fem una crida al 
patró de la nostra Festa Major: 
demanem que “Sant Antoni mos 
guardo de prendre mal i de fer-
ne”. Esperem que un cop més ens 
escolti.

La Comissió de Festes us desitja 
una gran Festa Major, ben plena 
de grans records.

Molt bona Festa Major!!!  
Visca La Torre!!!

Txema Jornet   
Regidor de Festes

Co
m

is
si

ó 
de

 F
es

te
s Estimades torredanes, estimats torredans,

Un any més ens trobem a inicis d'any, a punt per celebrar la Festa Major de Sant Antoni, un 
dels festeigs més nostres on trobem moltes tradicions locals com la foguera, amb les 
dansades i l'espenta, la cercavila amb el pa beneït... Aquest any ho podrem viure al màxim.

La Comissió de Festes hem pensat actes per a totes les edats respectant les tradicions, amb 
balls, teatre, versions més modernes, tallers per nens... Per sort, aquest any, a diferència dels 
anteriors, no ens hem de fixar amb les restriccions. Esperem que tot el veïnat participi i ho passi 
molt bé i que ho faci, com sempre, de forma compartida. I és que les festes majors no només les fa 
la Comissió de Festes i l'ajuntament. Per això, hem intentat fomentar la participació de totes les 
associacions i col·lectius a les nostres festes. Aquest any en particular ens plau comptar amb actes 
de la Societat de Caçadors i dels quintos. Els agraeixo aquesta implicació. També aprofito per agrair 
a l'Associació de Jubilats la implicació, ja que cada any ha fet molts actes a Festa Major de Sant 
Jaume. Si sumem la participació de totes i tots segur que les festes majors encara seran més 
sentides pels torredans i per les torredanes. És per això que acompanyo aquest agraïment d'una 
crida a les entitats i col·lectius a implicar-se cada cop més en fer-les créixer.

Aquesta és l'última festa major que organitzem l'actual Comissió de Festes. Per això m'agradaria 
agrair a totes les persones que l'han integrat el seu esforç i desinterès durant aquest quatre anys. 
Moltes gràcies a Aina, Isabel, Alfonso, Rosario, Jordi, Marina, Neus, Sandel i Xavier. Moltes gràcies, 
també, a tot el veïnat que sempre esteu a punt per donar un cop de mà en els actes que hem 
organitzat. Vull també agrair a tots els treballadors municipals la feina feta. Sovint us hem fet 
anar de bòlit per la preparació d'actes o per la neteja d'espais que heu assumit a qualsevol hora, 
sempre eficientment i amb bona cara. 

 Dimarts 17
10.00 h Cercavila amb la cobla 

Miranfont. 

12.00 h Processó del pa beneït. 

12.15 h Missa en honor de Sant 
Antoni. 

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

18.00 h Cinema.



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

Per accedir als concerts i espectacles, els menors 
que ocupin una cadira hauran d’abonar l’import de 

l’entrada.

PREUS 

Concert divendres 3 €

Balls i espectacles 6 €

Abonament 12 €
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