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22
Juny
dimecres

A les 19.00 hores  
Cercavila amb els gegants, gegantons, cap grossos i la cuca del Perelló,
amenitzada per la colla dolçainera Tria Capita i els tabaleters dels gaiters 
de l’Aguilot.  

A les 20.00 hores
23a. GRAN TRONADA SANT ANTONI 
Correfocs amb el grup de diables Foc a la Metxa.

A les 22.30 hores
LA VESPRA.
Lloc: Plaça U d’Octubre.

Proclamació de les pubilles, hereus, pubilla infantil i hereu infantil del 2021 i 2022.
Salutació de la Pubilla Major i l’Hereu Major del 2021 i 2022.

Salutació del pregonera, Cristina Llaó Subirats.

Salutació del pregoner, Rafel Muria Franch.

Parlament de l’alcaldessa, Sra. M. Cinta Llaó Llaó.

Tot seguit, actuació amb el Mag Marín.



23
Juny
dijous

A les 10.30 hores 
Cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Xim Xim Mig Grau.

A les 11.00 hores 
Parc d’inflables d’aigua, per a la mainada, a la Plaça de les Corts Catalanes 
(davant del pavelló poliesportiu).

FESTA DEL CALMANT
Lloc: Plaça U d’Octubre
Venda de gots reutilitzables al bar de la carpa.

A les 17.30 hores
Inici del 14è Concurs de calmant. Inscripcions prèvies a l’Oficina de Turisme.
Lliurament dels premis del concurs de calmant.

A les 19.00 hores
Inici del ball de la Festa del Calmant, amenitzat per la xaranga Bandsonats.
A continuació La Darrera, amenitzada per la xaranga Bandsonats.

A les 00.30 hores
Concert amb el grup de versions DALTON BANG, amb la millor música que 
va des dels hits dels anys 70, passant per la patxanga i els temes més actuals 
de l’escena cultural del país.

Sessió de Djs, amb Nestor Vila i Dijeidepueblo.
Lloc: Plaça U d’Octubre
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24
Juny
divendres

A les 10.30 hores  
Cercavila pels carrers del poble a càrrec de l’Agrupació Musical l’Emburgada.

A les 12.00 hores
Ballada de jotes a càrrec de les pubilles i hereus 2021 i 2022, a la Plaça U 
d’Octubre. l’Agrupació Musical l’Emburgada interpretarà dues peces: la sardana 
del Perelló, Toc d’oració i la jota del Perelló.

A les 12.30 hores
Vermut de festa major, a la Plaça U d’Octubre.

A les 18.30 hores
Concert a càrrec de l’Orquestra Metropol, a la Plaça U d’Octubre.

A les 19.00 hores
Correbars, amenitzat per la xaranga Suquet Calero.
Venda anticipada de tiquets i gots a l’Oficina de Turisme.

A les 19.30 hores
Sessió de ball a càrrec de l’Orquestra l’Orquestra Metropol, a la Plaça U d’Octubre.

A les 23.30 hores
La Darrera, amenitzada per la Xim Xim Mig Grau, a la Plaça de l’Església.
Obsequi a tots els assistents amb calmant i coca.

A les 00.00 hores
Sessió de ball a càrrec de l’Orquestra Metropol.

A les 02.00 hores
Sessió Djs Remember, amb Dj Cris i Segarra & Melich
Lloc: Plaça U d’Octubre.



25
Juny
dissabte

A les 10.00 hores
FESTA LITERÀRIA I ESMORZAR DE FAMÍLIA 
39è Concurs Literari de Sant Antoni. 
Lloc: Plaça U d’Octubre.
Parlament a càrrec de l’alcaldessa i regidora de Cultura, M. Cinta Llaó. 
Presidirà la festa literària la Sra.Victòria Almuni, Directora Territorial de Cultura a les Terres de l’Ebre. 

Actuació musical a càrrec del grup Marta i Gregori.
Entrega de premis de les diferents modalitats del concurs literari: infantil, júnior, escriptors 
joves, escriptors adults (poesia i prosa) i el premi especial de recerca d’història local.

A les 12.00 hores
Vermut electrònic amb Arno Lamund a l’ermita de Sant Cristòfol.

A les 14.00 hores
Paella popular amenitzada per la Xim Xim Mig Grau, a l’ermita de Sant Cristòfol.
Venda anticipada de tiquets per la paella a l’Oficina de Turisme.

A les 16.00 hores
Ball de la Darrera, amb obsequi de coca i calmant.

A les 17.30 hores
Actuació amb el grup Undercover, a l’ermita de Sant Cristòfol.

A les 18.30 hores
Sessió amb la pel·lícula SONIC 2 al Cinema Victòria.
Obertura de la guixeta 30 minuts abans de l’inici.

A les 22.00 hores 
L’ABELLA ROCK
Lloc: Plaça U d’Octubre.
Concert amb Els Catarres, Diluvi, La Fúmiga, Dj OGT i Dijeidepueblo.
Venda d’entrades online i a l’Oficina de Turisme
Col·labora: 
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26
Juny
diumenge

A les 10.00 hores 
Tirada al Plat de caràcter local, al camp de tir la Pedrera.
16è Trofeu Marsal Serveis de Gestió 
A les 9h hi haurà esmorzar de germanor per a tots els assistents.
Organitza la Societat de Caçadors Sant Antoni.

A les 12.00 hores 
Actuació Infantil “La Festa”, on coneixereu un grup d’amics molt divertit. 
Ballareu les seves coreografies, vibrareu amb els seus clowns malabaristes 
i us podreu fer fotos amb la seva mascota! 
Lloc: Plaça U d’Octubre

A les 18.30 hores
Trobada de bandes de música a càrrec de l’Agrupació Musical l’Emburgada 
i la Banda de Música verge dels Prats de l’Aldea, a la Plaça Jaume II.

A les 19.30 hores
Sessió de ball a càrrec de l’Orquestra Himalaya, a la Plaça U d’Octubre.

A les 23.30 hores
La Darrera, amenitzada per la Xim Xim Mig Grau, a la Plaça de l’Església.
Obsequi a tots els assistents amb calmant i coca.

A les 00.30 hores
Sessió de Djs, amb Dj Ricard Boyer, Dj Elies i Dj Letman. 
Lloc: Plaça U d’Octubre, 



27
Juny
dilluns

De les 09.00 a les 10.30 hores
Vol captiu amb globus aerostàtic.
Lloc: Camp de futbol.

DIA DE LA GENT GRAN
A les 12.30 hores  
Ball del Vermut amenitzat pel Duet Mediterrani a la Plaça U d’Octubre.

A les 14.00 hores
Dinar de Germanor per tots els jubilats al restaurant Censals, 
amenitzat pel Duet Mediterrani.

A les 18.30 hores
Concert a càrrec de l’Orquestra La Principal de la Bisbal amb la participació 
dels alumnes de l’EMMP, a la Plaça U d’Octubre.

A les 20.30 hores
Sessió de ball a càrrec de l’Orquestra La Principal de la Bisbal a la Plaça U d’Octubre.
Encetaran el ball, les pubilles i els hereus 2021 i 2022.

A les 22.30 hores
Extraordinari castell de focs d’artifici a càrrec de Pirotècnia Estalella, com a fi de festa.
Presidirà l’acte la Corporació Municipal, les Pubilles i els Hereus 2021 i 2022, 
acompanyats per la Xim Xim Mig Grau.
Lloc: esplanada de les Torretes.


