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QuilòMetre zero 
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El Fòrum Casteller forma part del Pla estratègic  
i d’acció del Museu Casteller de Catalunya
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disseny gràfic: Pau Santanach
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a l’aVantguarda  
de la Catalanitat
La imatge que il·lustra aquesta pàgina prové de l’Arxiu Municipal de Valls i mostra el 
passeig dels Caputxins el 23 d’octubre del 1916, ara fa cent anys, quan s’hi col·locà la 
primera pedra de la que seria la primera biblioteca de la Mancomunitat de Catalunya. El 
passeig bull i és atapeït de gent. 

Valls ha estat i és una ciutat on la cultura i la catalanitat es donen la mà. La Biblioteca 
Popular n’és un bell exemple, però també ho són els Castells, proclamats Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2010.  Les nostres colles dels Xiquets de 
Valls en són clar exponent de compromís amb la cultura i amb el país.

Aquests trets són especialment importants en el moment històric que vivim. A Valls 
per Santa Úrsula la plaça del Blat, quilòmetre zero del món casteller en la ciutat origen 
d’aquesta manifestació ara universal, es vesteix de símbols de país. Per això, les senyeres 
i l’Himne Nacional de Catalunya hi seran ben presents per contribuir a una atmosfera de 
localització nacional enmig de la nostra projecció internacional.

La Fira de Santa Úrsula és una síntesi densa del que es cou arreu en matèria castellera, 
no solament amb la força, l’equilibri, el valor i el seny, sinó també amb l’anàlisi pausada 
abans i després d’anar a plaça. Al seu costat, emergeixen altres patrimonis immaterials 
com el sonor i el d’expressions del seguici cerimonial, o la recreació que en fan els 
centres educatius amb activitats imaginatives dins de les aules i en les places i carrers.

A diferència d’ara fa un any, l’esquelet arquitectònic del Museu Casteller de Catalunya, 
impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls 
i la Coordinadora de Colles Castelleres, ja s’albira en el número 5 de la mateixa plaça del 
Blat. Entre tots aviat descarregarem aquest castell per a una nova era.
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el MoCador Casteller, 
Protagonista de la iMatge grÀFiCa

l’hA creAdA el dissenyAdor PAu sAntAnAch

El mocador vermell amb punts blancs, identitari de la 
indumentària dels castellers, ha inspirat la imatge gràfica 
de Santa Úrsula 2016. El patrimonial mocador casteller, de 
forma triangular i de color vermell amb punts blancs, ha estat 
adaptat al format rectangular del cartell de la celebració, 
així com també a la resta de formats en paper i on line. 
Originalment el mocador servia per cobrir-se el cap, però 
amb el temps ha anat adoptant d’altres funcions tècniques 
com la de lligar-lo a les cames dels components del tronc 
per facilitar l’ascensió de la canalla, a més de l’original i la 
purament ornamental. 

El mocador com a element de la indumentària festiva ja 
era usat per l’antecedent directe dels castells, és a dir, el 
ball de valencians, àmpliament estès per les comarques de 
la Catalunya Nova. De fet, en alguna de les figures n’era 
l’element essencial, com en l’anomenada estrella. Diferents 
autors en el tombant del segle XIX i XX documenten l’ús 
del mocador ja amb el color vermell entre els castellers.  
Així mateix, s’ha atribuït la implantació dels punts o llunes 
blanques al procés d’uniformització que experimentaren els 
castellers vallencs en la dècada dels 20 del segle passat.

l’Autor 

El barceloní Pau Santanach és freelance i treballa tant en el camp 
del disseny com en el de la il·lustració des del 1997, tant en el 
món editorial com per a publicitat.  Ha realitzat encàrrecs per als 
Ajuntaments d’Alella, Barcelona, El Prat de Llobregat i Sant Boi; 
per a les empreses i organismes Cespa - Ferrovial, Círculo de 
Lectores, CJB, Edición limitada, Edicions 62, Destino, Cossetània, 
Planeta, El Culturista, Elipsos (Tren Hotel), Enciclopèdia Catalana, 
Esplac, Factoria de l’Enginy, Fundació La Caixa, Generalitat de 
Catalunya, Imagina Comunicació, Imaginarium, IRES (Institut 
de Reinserció Social), Ferrocarrils de la Generalitat, La Galera, 
Lavinia, Lékué/Edicions 62, Museu de la Ciència, Proeixample, 
TNC Teatre Nacional de Catalunya, Turisme de Barcelona, Revista 
Butxaca, Sonneil, Vins de Taller i Zahorí de Ideas.

Santanach es va formar en el disseny gràfic a l’ESDI, Escola 
Superior de Disseny (Ramon Llull) de Sabadell, i en el de 
la il·lustració a l’Escola Massana. Entre 1999 i 2007 va ser 
director d’art d’un dels dos equips creatius de l’agència Imagina 
Comunicació, de Barcelona, on va realitzar campanyes de tota 
mena per a clients institucionals com la Generalitat de Catalunya 
i els Ajuntaments de Barcelona, Sant Boi, Castelldefels i Sitges, 
entre altres.
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diJous 6

18 h.
capella del roser, carrer de la cort, 24. 

forma part de la colla castellera de la 
canalla lectora. repartiment d’un conte 
casteller.
El diumenge de Santa Úrsula d’enguany es 
complirà el centenari de la col·locació de la 
primera pedra de la Biblioteca Popular de la 
Mancomunitat de Catalunya. Per aquest motiu, 
la vinculació entre les biblioteques, els contes 
i els castells tindrà un especial protagonisme 
en el programa de la Fira de Santa Úrsula.  Avui 
ens trobem per repartir uns contes castellers 
als nens i nens que durant la setmana de 
Santa Úrsula vulguin formar part d’una colla 
castellera molt especial: la Colla Castellera de la 
Canalla Lectora. Comentarem com han de fer la 
lectura i en què consistirà el joc de preguntes i 
respostes, basades en la lectura que hauran fet 
i que protagonitzarà la propera sessió, al cap 
d’uns quinze dies, durant la setmana ursulina. 

Tots els infants participaran en el sorteig de 
quatre contes castellers.

Una iniciativa de la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya, amb el suport del 
Complex Petroquímic de Repsol a Tarragona 
i la Diputació de Barcelona, i la col·laboració 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de 
Biblioteques Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i la Biblioteca Carles Cardó.

Inscripcions fins al dimecres 5 a la Biblioteca 
Carles Cardó, o bé directament a la capella del 
Roser el mateix dijous 6.

dilluns 17

durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.  

La ciutat també s’engalana gràcies a les dones 
i homes que cada dia aixequen la persiana i 
fan bategar els carrers. 

Organitza: Comerç de Valls

18 h. 
capella del roser, carrer de la cort, 24.  
la colla castellera de la canalla lectora. 
“En Maginet Tap de Bassa”,  
de Bienve Moya i Sebastià Serra.
Els nens i nenes passen una bona estona jugant 
a aixecar castells, com resultat d’haver llegit un 
llibre lliurat amb anterioritat. A més, aprenen molt 
sobre el món casteller, ja que al joc s’intercalen 
informacions relatives a aquesta activitat 
patrimonial. Els infants lectors es reuneixen per 
simular la celebració d’una diada castellera. Es 
formen grups de 3-4 nens (colles), se’ls reparteixen 
les peces amb què hauran d’aixecar els castells, i 
comença la diada. Un joc de preguntes i respostes, 
basades en la lectura realitzada. Els encerts en les 
respostes permetran anar aixecant els pisos dels 
castells, tres més un pilar per colla. 

Una iniciativa de la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya.

18.15 h. 
Vestíbul del teatre Principal.

Presentació de la figura de goma de la 
geganta de Valls i sessió de contacontes 
sobre el món dels gegants amb el narrador 
carles Alcoy. S’afegeix a la col·lecció de Casa 
Bonifàs, en què ja trobem el Lladrefaves, el 
gegant, la mulassa, el bou o els pilars de les 
colles castelleres. 
Organitza: Casa Bonifàs
Cooperen: Geganters de la Ciutat/UAF

diMarts 18
durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.  

Organitza: Comerç de Valls

18 h. 
capella del roser, carrer de la cort, 24. 

la colla castellera de la canalla lectora. 
“El viatge de Shalaka”,  
de Dolors Rovira i Anna Mongay

18 h. 
saló de plens de l’Ajuntament. 

recepció  institucional i ciutadana a les 
Úrsules i sulis que porten el nom de la 
patrona de la ciutat.

20 h. 
Vestíbul teatre Principal. 
c. Jaume huguet, 10-12. 

Visuals. inauguració de l’exposició “fort!”, 
mostra fotogràfica de quinze autors procedents 
de tot Catalunya que han fixat el focus en els 
instants difícils i complexos dels castells, que 
també en tenen, amb un centenar d’imatges 
repartides entre tres espais ciutadans, que 
s’inauguraran un rere l’altre. Participen 
Emilio Barruz Iglesias, Ariadna Brunet Pinós, 
Mireia Comas Franc, Laia Díaz, Lins Griñó 
Garreta, David Oliete, Josep Pont i Roca, Laura 
Rodríguez, Jean Segovia Menor, Marc Serarols, 
Rodrigo Sicilia Gómez, Laia Solanellas, Gemma 
Soldevila Carbonell, Jon TC i Pere Toda Serra. 
Coorganitzen: Institut d’Estudis Vallencs, El 
Safareig, Museu Casteller de Catalunya i 
Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu 
de la Candela

20.30 h. 
sant roc, c. Jaume huguet, 1. 

Visuals. “fort!”

21 h. 

el safareig, plaça de l’oli, 13. 

Visuals. “fort!”

la prèvia
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diMeCres 19
durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.  
Organitza: Comerç de Valls

8.30 a 13.30 h. 
santa Úrsula a les escoles. tallers creatius 
dedicats a la moixiganga. La fira de l’octubre 
també es viu als centres educatius. Enguany 
fem una mirada cap als antecedents dels 
castells tot coincidint amb el 25è aniversari 
de la recuperació de la moixiganga de Valls, la 
representació de la Passió bastida amb pilars i 
quadres plàstics. Les nenes i nens realitzaran 
figures inspirades en els seus elements 
identificatius com el ciri, el barret o la flor a 
partir de l’argila multicolor de JumpingClay.

11.30 h.  
entorn del museu casteller de catalunya, 
plaça del blat 5. Visita d’obres comentada 
per als alumnes del Cicle formatiu superior 
d’Animació Sociocultural i Turística de l’IES 
Vidal i Barraquer de Tarragona, en el marc de 
l’acord de cooperació amb el nou equipament.

15 a 17 h.  
santa Úrsula a les escoles. 

18 h. 
capella del roser, carrer de la cort, 24. 
la colla castellera de la canalla lectora.
“Petita història dels castellers”, de Fina Duran, 
Jordi París i Pilarin Bayés.

19 h. 
sala d’actes de l’institut  
d’estudis Vallencs.
Actes de commemoració del centenari  
de la primera pedra de la biblioteca 
Popular de la mancomunitat de  
catalunya, col·locada el 23 d’octubre  
de 1916.

Presentació del llibre Castells,  
immigració i concurs. 5è Simposi 
Casteller. El volum recull les aportacions al 
5è Simposi Casteller celebrat ara fa un any  
a Valls que analitzà el paper de la immigració 
en el desenvolupament del món casteller  
i el Concurs de Castells de Tarragona pel  
que fa als pros i els contres del seu format.  
És el núm. 26 de la col·lecció L’aixecador,  
de Cossetània Edicions. 

Tot seguit, presentació del projecte  
“A Valls, castells”, per part de l’escola 
baltasar segú, guardonat amb el tercer 
premi mSchools App Awards 2016, premis 
a la creativitat tecnològica dels alumnes 
catalans, en la categoria Mobile History 
Map, sobre continguts geolocalitzats, per 
als alumnes de primària. Aquesta iniciativa 
és impulsada per Mobile World Capital 
Barcelona amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament  
de Barcelona i GSMA.

Finalment, brindis del centenari de la 
biblioteca Popular amb una copa de cava 
oferta per Caves Casteller.

diJous 20

durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.  
Organitza: Comerç de Valls

8.30 a 13.30 h. 
santa Úrsula a les escoles. 
tallers creatius dedicats a la moixiganga. 

18 h. 
capella del roser, carrer de la cort. 
la colla castellera de la canalla lectora.
“El llibre més gran dels castells”, de Raquel 
Sans, Francisco Montoya i Carles Arbat

19.30 h. 
sala d’Actes de l’institut d’estudis 
Vallencs. 
conferència musical. 
com escoltar la música de robert gerhard, 
per Víctor Solé, de Catalunya Música, 
professor d’Harmonia del Conservatori 
Superior de Música del Liceu. Entendrem 
perquè hi ha música del compositor vallenc 
que és difícil d’entendre. 
Coorganitzen: Associació Amics de la Música  
i Institut d’Estudis Vallencs

20.30 h. 
entorn del museu casteller de catalunya, 
plaça del blat, 5. 
secció visuals. estrena i projecció de 
l’audiovisual “gestes d’ahir. símbols 
d’avui”. Un breu tast i viatge als fons 
fotogràfics del Museu Casteller de Catalunya, 
anteriors al 1936, on el blanc i negre 
senyoreja per les places més castelleres del 
nostre país. Un fons atresorat al Centre de 
Documentació Castellera de Valls, que passa 
a integrar-se al Museu de la plaça del Blat. 
Localització i fitxa de les imatges a càrrec 
de Pere Ferrando. Direcció audiovisual: Jordi 
Ferré Batalla.

Projecció inclosa en la Mostra internacional 
de cinema etnogràfic, de la Xarxa de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 

inici de la santa Úrsula 
a les escoles
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diJous 20

Immaterial, organitzada en diferents seus a 
Catalunya, combinant documentals històrics 
o de recent producció, i pel·lícules de ficció, 
que d’una manera o altra són testimoni de les 
formes de vida que es donaven i es donen a la 
nostra societat. 

20.45 a 22 h. 
entorn del museu casteller de catalunya, 
plaça del blat, 5. 
secció visuals. Projecció continua de 
l’audiovisual “gestes d’ahir. símbols d’avui”.

diVendres 21

durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.  
Organitza: Comerç de Valls

17.30 a 20 h. 
el Pati. 
6a firacastells. obertura dels estands. 
Més d’una vintena d’expositors de productes 
relacionats amb l’univers casteller i el 
patrimoni immaterial. Des de fa sis anys, la 
Fira Castells ha esdevingut l’espai de trobada 
d’aficionats, castellers, institucions, empreses 
i mitjans de comunicació vinculats al món 
casteller. Durant el cap de setmana de Santa 
Úrsula es presenten al Pati les novetats de la 
temporada: llibres, vídeos, jocs, marxandatge, 
roba, instruments, iniciatives... La Fira Castells 
és l’espai ideal per adquirir els llibres, revistes 
o objectes que ens costa trobar.

obertura FiraCastells 
i assaigs castellers

entitats

cAstells - colles cAstelleres 
de cAtAlunyA
Una marca registrada impulsada per la 
Coordinadora, que agrupa totes les colles 
castelleres existents. Hi trobareu elements de 
marxandatge i diversos productes llicenciats 
per la marca.

collA JoVes xiquets de VAlls 
Estand de la colla vallenca que primer cop 
comptarà amb un taller permanent.

collA VellA dels xiquets de VAlls
Estand de la colla vallenca que primer cop 
també comptarà amb un taller permanent.

Adifolk  
Associació dedicada a potenciar i dinamitzar 
el folklore i a donar a conèixer Catalunya 
arreu del món. La seva activitat més important 
i coneguda és l’Aplec Internacional, mostra 
anual de cultura popular catalana en una 
ciutat europea, que arriba a la 30a edició. Els 
castells han tingut protagonisme en les seves 
accions internacionals.

els gegAnts som
Cooperativa nascuda el 2009 per difondre la 
cultura popular i tradicional, i donar suport, 
assessorament, promoció i gestió cultural 
eficaç. Recentment, s’ha anat especialitzant 
en la creació i producció d’espectacles 
audiovisuals i de fotografia.

JoCs eduCatius

cAmP d’APrenentAtge de tArrAgonA
Servei educatiu del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que facilita als nens i nenes la descoberta del 
fet casteller als tallers i activitats lúdiques, tot 
aprenent a conèixer i valorar els elements i la 
realitat dels castells. Una iniciativa impulsada 
per  la Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya.

cAsA bonifàs
Els apassionen les joguines d’alta qualitat, 
que contribueixin al bon desenvolupament, 
que siguin divertides i que activin la 
imaginació. Aquesta històrica botiga del 
carrer de la Cort, de Valls, es desplaça al Pati 
per oferir les figures de goma de temàtica 
castellera i del patrimoni festiu local.

cims/crAck cAsteller
CIMS és un joc de construcció basat en els 
castells que desperta la imaginació, millora la 
destresa i estimula l’enginy, per aconseguir 
construccions humanes, basades en castells, 
però també en falcons o de creació pròpia, 
que reunides esdevenen un tot. 
El Crack casteller és un joc de taula per 
posar a prova els coneixements sobre el 
món casteller, en què els jugadors aniran 
avançant caselles i pujant pisos del castell tot 
responent preguntes sobre història, geografia, 
colles, tècnica... 

guAnt - titelles A VAlls. 
el senyor guAnt cAsteller
El titella casteller nascut l’any passat en 
el marc de Santa Úrsula ha esdevingut la 
mascota del Guant, el programa que Valls 
dedica al teatre de titelles. Enguany ofereix 
una activitat permanent de construcció 
d’un titella per part dels nens. Una cartolina 
impresa amb el dibuix del Sr. Guant 
s’enganxarà a una petita tija de fusta.

JumPing clAy
Una argila de colors fàcil de manipular, que 
estimula els cinc sentits amb el seu aroma 
i tacte suau. Un cop sec, el producte no 
pesa, té una textura especial i bota, fent més 
divertides les joguines. No taca ni necessita la 
supervisió d’un adult.

tombs creAtius: xics del xurrAc  
Empresa de Bellpuig d’Urgell que idea, dissenya i 
construeix artesanalment jocs de fusta de carrer 
per a totes les edats. Ara, amb l’assessorament 
dels Margeners de Guissona, castellers, places, 
balcons, objectes diversos, tot en fusta, per 
recrear una autèntica diada castellera. 

estands 6a FiraCastells

noVetAt!

noVetAt!
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inForMaCió i Venda de Polseres Per a les aCtiVitats

El nou estand d’informació ven les polseres per participar en les activitats marcades amb **. 
També ofereix la possibilitat de convertir-se en Amic del Museu Casteller de Catalunya – Valls, 
equipament que entra en el tram final de la seva construcció corresponent a la producció del 
projecte museogràfic, el contingut de l’edifici.

MitJans de CoMuniCaCió

tAc 12   
El canal públic de televisió del Camp de 
Tarragona aposta fort des de fa anys 
pels castells. Podreu informar-vos de la 
programació i aprendre com es fa una 
transmissió televisiva castellera. Visionat 
continu de les principals diades d’aquesta 
temporada i dels reportatges més destacats 
de la Nit de Castells 2016.

hit 103 
Des de Valls emet aquesta emissora en què la 
música i les piulades culturals es combinen en 
una fórmula d’èxit. Durant Santa Úrsula veurem 
treballar en directe els seus professionals i 
realitzarem tallers radiofònics en directe per a 
les famílies. Viu l’experiència de la ràdio! 

reVistA cAstells
Publicació castellera independent que té com 
funció informar, debatre, analitzar i viure amb 
la màxima intensitat el món casteller, amb dos 
formats: el digital (www.revistacastells.cat), amb 
actualitzacions diàries, i en paper, L’Anuari, resum 
anual de la temporada. Hi trobareu números 
antics i jocs i objectes castellers: L’Oca castellera, 
el Nan casteller, marxandatge i artesania. 

bAròmetre cAsteller
Patrocinat per Estrella Damm, recull els tres 
millors castells i el millor pilar de cada colla. 
Una fotografia del que les colles tenen en 
aquest moment de la temporada, al costat 
de les novetats de les darreres jornades i 
de quines colles rebran el trofeu Baròmetre 
Casteller per pujar un pis més. Degustació 
d’Estrella Damm per a adults amb invitació.

lliBres i editorials

cossetàniA edicions
Editorial vallenca referent en la literatura 
castellera. Hi trobareu tots els títols publicats 
sobre aquesta temàtica, així com les novetats 
i els llibres més destacats del seu catàleg 
sobre excursionisme, turisme, cuina, natura, 
cultura popular, esports, narrativa i assaig.

llibreriA rocA
Fundada el 1944 a Valls, ara està regentada 
per Júlia Secall Roca, tercera generació 
de llibreters de la família. És una llibreria 
generalista, ubicada al carrer de la Cort, i 
acull de forma acurada la bibliografia local 
i de temàtica castellera. A l’estand trobareu 
les novetats més destacades, amb especial 
atenció als castells i la cultura popular. 

trAdillibreriA 
Una llibreria de fons, especialitzada en la 
cultura tradicional. La proposta vol fer més 
accessibles els llibres que fomenten, estudien 
o simplement es relacionen amb la cultura 
tradicional amb el catàleg més extens en la 
matèria. I si no trobeu algun títol, demaneu-lo.

artiCles i artesania

folk Al biAix    
Vesteix grups i entitats de l’àmbit del 
patrimoni popular i d’altres manifestacions 
culturals. Un estand únic per conèixer i 
encarregar vestuari i indumentària per a les 
vostres manifestacions de cultura popular. 

mAns de glòriA    
Totes les creacions en patchwork casteller: 
bosses, ronyoneres, carteres, complements de 
nadó, cintes i bandanes pel cap.

Productes de lA terrA
La botiga online especialitzada en tot el 
marxandatge relacionat amb la cultura 
dels Països Catalans. Una extensa gamma 
d’objectes de temàtica castellera com gorres, 
samarretes, pins, mocadors, gadgets diversos... 
Ells us buscaran el que no trobeu enlloc.

rAcó de les fAdes
Comparteixen la passió pels follets, les fades 
i les obres d’art amb productes artesans i 
únics. Mostren totes les seves creacions 
de bijuteria, roba i complements amb 
motius castellers, i els podeu fer comandes 
personalitzades: bosses, carteres, moneders, 
fundes de mòbil, tauletes, llibres i targeters. 

noVetAt!

noVetAt!

noVetAt!

noVetAt!

noVetAt!
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17.30 a 20.30 h. 
el Pati. 
fòrum familiar. FiraCastells és una fira en 
família que us dóna l’oportunitat de descobrir, 
aprendre i experimentar a través del joc i la 
creativitat en diferents terrenys. Els nostre 
quatre elements centrals en aquest projecte 
lúdic, pedagògic i festiu són la participació, el 
joc, compartir les experiències i gaudir-ne. 
Per facilitar la rotació entre els nens 
participants, les activitats marcades amb ** 
necessiten una polsera per accedir-hi. 

Preus de la polsera:
divendres tarda: 2 €
divendres tarda i diumenge sencer: 3 €
dissabte o diumenge sencer: 3 €

Tots els menors d’edat hauran de ser 
acompanyats per la mare, el pare  
o tutor legal.
Activitats adreçades a nenes i nens fins  
a 12 anys.

obertura de les activitats permanents:

• Zona d’Aventura amb arnesos**.  
Itinerari amb 9 tipus d’experiències 
diferents, com els gronxadors verticals  
o les xarxes d’escalada. El desig d’aventura 
no sols per als més audaços sinó també per 
a tots els nens, en un circuit per superar 
proves i obstacles, subjectes per uns 
arnesos i ancoratges.

• rocòdroms de dos monòlits amb pont 
tibetà i tirolina ** en un circuit d’agilitat 
per posar a prova les habilitats dels 
participants més moguts. 

• Selfie point El Casteller. Fes-te la teva foto 
més creativa sobre la tarima que et porta 
al nivell de l’escultura El Casteller de Josep 
Busquets, i que sempre has vist allà dalt. 
Penja-la a #SantaUrsulaValls i guanya els 
pilars castellers de Casa Bonifàs a a través 
d’un sorteig entre les participants.  

• Taller de fermalls ornamentals castellers 
amb el color vermell de la Colla Joves 
Xiquets de Valls **

• Taller de femalls ornamentals castellers 
amb el rosat de la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls **

• Tombs Creatius amb els Xics del Xurrac. 
La nova colla castellera de fusta, que recrea 
els valors i les idees claus a l’hora d’alçar 
castells.

• Jumping Clay. Crea les teves originals 
figures d’argila multicolor i emporta-te-les 
cap a casa, triant el color de la camisa de la 
teva colla preferida.

• Els CIMs i els Cimets. Un divertit joc de 
construcció que estimula la creativitat, 
l’habilitat i la intel·ligència de nens i 
els més grans. L’encaix de les figures 
requereix precisió, equilibri i afavoreix el 
desenvolupament de la motricitat fina.

• Partides del crack casteller, joc de taula. 
Els jugadors avancen caselles i pugen pisos 
del castell tot responent preguntes.

• Camp d’Aprenentatge de Tarragona. 
Tallers d’escriptura, pintura, retallables i 
dibuix d’elements castellers. **

• Cossetània Edicions. Espai de dibuix per 
pintar els teus castells preferits.

• Mans de Glòria. Taller de polseres i 
collarets amb motius castellers.

• Taller de ràdio amb Hit 103. Experiències 
rere els micros i els controls. **

• El Senyor Guant més casteller. Taller de 
titella de tija **

• Revista Castells. Partides dels jocs de 
l’Oca Castellera i el Savi Casteller

17.30 h. 
estand racó de les fades. 
taller de creació de punts de llibre  
i pintura de mocadors castellers  

17.30 h. 
des del passeig dels caputxins i des del 
capdamunt del passeig de l’estació. 
17a mostra de bestiari escolar i infantil. 
Enguany la comissió d’escoles i AMPES, junt 
amb l’Ajuntament, donen un nou impuls a un 
dels actes més participatius de la comunitat 
educativa vallenca. Per això, s’estableixen dos 
itineraris que desemboquen davant del Centre 
Cultural, on tindran lloc les dues ballades 
finals conjuntes i el berenar final. Participen:

• les dues mulassetes i l’oreneta, de  l’Escola 
Enxaneta

• la cuca, la mulassa, i la cuca petita de 
l’Escola Baltasar Segú 

• el gallipeix i la cuca, del Col·legi Cor Maria 
• el Candelo, el drac Tombairot i  la cuca 

Paula, de l’Escola de la Candela
• el pop i la cuca, del Col·legi Claret 
• els cavalls i la cuca, de l’Escola Eugeni 

d’Ors 
• l’àliga, la cuca, el drac Puff i els 3 

gegantons: Eladi, Candela i Úrsula, de 
l’Escola Eladi Homs 

• la cabra Peluda i la cuca Lledoneta, del 
Col·legi Lledó

• el drac petit, el drac gran, la bruixa Úrsula, 
l’Arlequí i Carme la Bombera de la Colla 
Gegantera La Pessigolla

• mulassa petita, ós petit i drac petit de la 
Unió Anelles de la Flama

itineraris:
• Passeig Caputxins, Font de la Manxa, carrer 

Anselm Clavé, passeig de l’Estació, carrer 
Galofré Oller, plaça Francesc Layret i carrer 
Lluís Homs

• Passeig de l’Estació, carrer Pare Palau, 
plaça Francesc Layret i carrer Lluís Homs

18.30 h. 
des del Pati. 
Aparició del sr guant casteller, petita acció 
teatral i musical a càrrec del Guant / Titelles a 
Valls, i de la colla Pessigolla.
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19 h. 
el Pati. 
inauguració institucional de la firacastells.

19.15 h. 
estand revista castells. 
Presentació i degustació del Vermut 
casteller.

19.15 h. 
estand Adifolk. 
Avanç de l’Aplec internacional  
Adifolk 2017.

19.15 h. 
estand casa bonifàs. 
mostra i explicació de les figures 
castelleres i el bestiari local.

19.15 h. 
estand tAc 12. 
taller de televisió castellera.

19.30 h. 
estand baròmetre casteller. 
Presentació dels trofeus del Premi 
baròmetre 2016.

19.30 h. secció Visuals 
JcA cinemes. 
Projecció del curtmetrarge de ficció sobre 
el món casteller Camises cap al cel (2016), 
del vallenc Jordi Ferré Batalla, i estrena 
de la versió cinematogràfica de 90 minuts 
de El jardí de les flors del presseguer. 
Els Xiquets de Hangzhou (2016), d’oriol 
martínez i enric Vives. Diu una antiga 
llegenda xinesa que un pescador va trobar 
per atzar un jardí on la gent vivia en pau i 
harmonia, aïllada del món. Quan va voler 
tornar a aquest paradís, ja no el trobà. Durant 
segles molts han estat els que l’han buscat, 
inclòs l’empresari Qian Anhua. Obsessionat 
amb la llegenda, construí en la seva fàbrica 
el seu peculiar paradís, batejant-lo com el 
jardí de les flors del presseguer. Apadrinada 
per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, d’allí 
neix la primera colla castellera de la Xina 
i la primera de fora de Catalunya que ha 
aconseguit descarregar un castell de 8 pisos. 
El cas de l’empresa Antex és una utopia 
digna de ser coneguda. Qian Anhua ha trobat 
una cosa extraordinària per oferir als seus 

treballadors: els castells. Això ha revolucionat 
la seva fàbrica. Un documental de La Lupa 
Produccions, coproduït per TV3. Per primer 
cop es presenta a Catalunya la versió 
completa que es projecta a festivals i mercats 
internacionals.

recollida d’invitacions, 2 per persona, a 
partir del dilluns 10 d’octubre al mateix 
cinema de 17 a 22 h cada dia.

20.30 a 22.30 h. 
entorn del museu casteller de catalunya, 
plaça del blat, 5. 
secció visuals. Projecció continua de 
l’audiovisual “gestes d’ahir. símbols 
d’avui”.

21 h. 
escenari del teatre Principal. 
teatre i vi. fermí fernández:  El sommelier, 
de f. fernández i toni orensanz. Enoteatre 
per viure una Santa Úrsula diferent. Els 
castells en les festes del segle XIX eren 
associats en bona part al calendari de les 
veremes. Avui reprenem aquest vincle amb 
un espectacle sobre el vi. Poques vegades 
assistim a una classe magistral amb el millor 

sommelier del món. Gaudirem d’un tast molt 
especial. No sols provarem un gran vi, sinó 
que el maridarem amb la vida, sensacions i 
experiències de Romà Lentini, un dels millors 
sommeliers del món (Master of Wine mundial, 
Nas d’Or universal), que ha desenvolupat tant 
la capacitat olfactiva que, més enllà de la 
professió, l’ha convertida en un tret  
obsessiu i malaltís de la seva personalitat.  
Direcció: Toni Albà.

Preus: 14 €; amb carnets cultural i NOU 
Amics dels Teatres: 12 € 
Promoció: 3 x 30 x 30
Localitats  

22.30 h. 
locals de les colles castelleres colla Vella 
dels xiquets de Valls –a la carretera de 
tarragona, 2- i colla Joves xiquets de Valls 
-carrer d’en gassó, 20. 
Assaigs de castells. 
És un dels moments més intensos de l’any 
casteller i associatiu a Valls i en el conjunt 
del país. Les seus socials del patrimoni 
immaterial vallenc i universal s’omplen a 
vessar de castellers, aficionats i curiosos, que 
assisteixen a la prèvia del diumenge.
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dissaBte 22
durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.   
Organitza: Comerç de Valls

9 h. 
convent del carme, plaça del carme. show 
cooking amb Pàleo receptes i esmorzar 
popular de forquilla. Acció inaugural del 6è 
Simposi Casteller de Catalunya, a càrrec de 
l’equip dirigit per l’arqueòleg i investigador 
de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social) Eudald Carbonell. 
Vinculem els esmorzars castellers i les Pàleo 
receptes, coescrites amb la periodista Cinta S. 
Bellmunt i editades per Cossetània Edicions. 
Una proposta gastronòmica inspirada en els 
aliments que es menjaven al Paleolític, a par-
tir de les dades científiques obtingudes de les 
restes fòssils de jaciments d’arreu del món. 
Els encarregats de preparar-les i servir-les en 
aquest esmorzar de forquilla seran Agustí de 
la Rica i Rico Ponti, dos cuiners barcelonins, 
arrelats a l’Empordà.

10 a 14 h. 
el Pati. 
6a firacastells. Obertura dels estands.

10 a 17.30 h. 
kursaal. 
5a exposició internacional canina i 16a 
exposició nacional canina. Organitza: Asso-
ciació Canina Unió Cinòfila de Catalunya

10 h. 
sala actes convent del carme, escola 
enxaneta, plaça del carme. 
6è simposi casteller. obertura institucional.

10.15 h. 
sala actes convent del carme,  
escola enxaneta. 
6è simposi casteller. debat. les durades 
de les actuacions castelleres i el nombre 
idoni de colles en elles. El món casteller és 
canviant, per la qual cosa és una de les tradi-
cions que més s’ha adaptat als temps actuals. 
La necessitat de mantenir l’atenció dels espec-
tadors a plaça ha generat diferents fórmules 
organitzatives en les actuacions castelleres. 

hi participen:
• Francesc Fabregat, gestor cultural a l’Ajun-

tament de Barcelona
• Salvador Ferré, organització de la diada 

castellera de la Bisbal del Penedès

• Ricard Rafecas, director del setmanari  
El 3 de Vuit, de Vilafranca del Penedès

• Joan Sala, exCap de Colla i exPresident dels 
Xiquets de Tarragona

• Paulí Subirà, director de la pel·lícula  
Enxaneta

la moderarà la periodista tarragonina 
cinta olivan, del col·lectiu d’informació 
castellera c de castells.

El Simposi Casteller de Catalunya està adherit 
per primer cop al programa “Etnologia en 
xarxa” de la Xarxa de l’Observatori del Pa-
trimoni Etnològic i Immaterial, organitzat en 
diferents seus a Catalunya.

11 a 14 h. 
el Pati. 
fòrum familiar. obertura de les activitats 
permanents. Les activitats marcades amb ** 
necessiten una polsera per accedir-hi. 

Preus de la polsera: 
dissabte o diumenge sencer: 3 €

• Zona d’Aventura amb arnesos**

• rocòdroms de dos monòlits amb pont 
tibetà i tirolina ** 

Vigília de santa Úrsula 
i 6è simposi Casteller de Catalunya 
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• selfie point el casteller. Penja la teva 
foto a #SantaUrsulaValls i guanya els pilars 
castellers de Casa Bonifàs.  

• taller de fermalls ornamentals castellers 
amb la Colla Joves Xiquets de Valls **

• taller de femalls ornamentals castellers 
amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls **

• tombs creatius amb els xics del xurrac

• Jumping clay i les originals figures d’argi-
la multicolor

• els cims i els cimets, joc de construcció 

• Partides del crack casteller, joc de taula 

• camp d’Aprenentatge de tarragona. 
Tallers d’escriptura, pintura, retallables i 
dibuix d’elements castellers. **

• cossetània edicions. Espai de dibuix per 
pintar els teus castells preferits

• mans de glòria. Taller de polseres i colla-
rets amb motius castellers

• taller de ràdio amb hit 103. Experiències 
rere els micros i els controls. **

• El Senyor Guant més casteller. Taller de 
titella de tija **

• revista castells. Partides dels jocs de 
l’Oca Castellera i el Savi Casteller

11 h. 
estand Adifolk. 
enregistrament del programa radiofònic 
fes ta festa

11 h. 
estand racó de les fades. 
taller de creació de punts de llibre i pintu-
ra de mocadors castellers   

11.30 h. 
estand xics del xurrac. 
Presentació dels nous jocs a càrrec dels 
seus creadors

11.30 h. 
capella del roser,  carrer de la cort, 24. 
contacontes familiar. llibreria roca pre-
senta el racó de l’eli, amb elisabet carni-
cer, que explica als més menuts fabuloses 
històries sobre castellers i castelleres.

11.30 h. 
des del Pati. 
Acció teatral familiar. Aparició del sr guant 
casteller.

12 h. 
des del campanar de sant Joan. 
repic general de campanes anunciant que 
som a la vigília de la festivitat de la patro-
na, toc retrobat enguany.

12 h. 
des de la plaça del blat. 
cercavila de la vigília de santa Úrsula. 
Els Gegants de la Ciutat i els grallers retro-
ben, enguany, un dels aspectes perduts, més 
genuïns de la celebració de Santa Úrsula: la 
sortida en cercavila el migdia de la vigília. 
Les nostres figures més majestàtiques van a 
«voltar» anunciant la festa de l’endemà. 
itinerari: 
Plaça del Blat, la Cort, el Pati, 4 cantons, 
Jaume Huguet, Teatre, plaça dels Quarters, 
Anselm Clavé, Germans Sant Gabriel, Jaume 
Mercadé, el Pati, Cort, Roser, Sant Pere, Sant 
Antoni, Sant Sebastià, Santa Úrsula, plaça de 
les Escudelles, dels Metges, Carme, Carnisse-
ria, Major i plaça del Blat.

12 h. 
estand els gegants som. 
Presentació de les seves últimes creacions 
audiovisuals i fotogràfiques. 

12 h. 
estand tAc 12.
tallers de televisió castellera.
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13 h. 
Plaça de la Zeta. 
exposició del bestiar i vermut. Antigament 
Santa Úrsula va tenir una dimensió de fira 
ramadera. A partir del joc dels termes “bestiar” 
i “bestiari”, des de fa quatre anys alguns dels 
principals bous festius de Catalunya vénen a 
Valls. Enguany els d’Olot, Reus, Valls, Valls-tra-
dicional, i el brau Constantí de Torà.
Coorganitzen: Associació cultural el Bou de 
Valls, la Turba i AAEET 

14 h. 
sala actes convent del carme, escola enxaneta. 
6è simposi casteller. Vermut tertúlia a 24 
hores de la diada de santa Úrsula: què suc-
ceirà demà a la plaça del blat? Vis a vis amb 
els caps de colla de les dues agrupacions dels 
Xiquets de Valls, Jaume Galofré i Manel Urbano, 
moderats pel director de la Revista Castells, 
Santi Terraza. 

15 h. 
Plaça de la Zeta. 
4t correbous.  dinar popular per als partici-
pants en l’acte de la tarda i també per als que 
vulgueu acompanyar-los: arròs amb bou, gelat, 
vi, aigua i cafè. Tickets (Preu: 10 € ) al Casal Po-
pular la Turba i al Safareig des de l’1 d’octubre.
Coorganitzen: Associació cultural el Bou de 
Valls, la Turba i AAEET

12.15 h. 
sala actes convent del carme, 
escola enxaneta. 
6è simposi casteller. debat. l’impacte econò-
mic i social dels equipaments i programes 
culturals.  Després d’anys d’anhels, el Museu 
Casteller de Catalunya s’aixeca en aquests mo-
ments a la ciutat de Valls.  D’altre localitats han 
viscut experiències similars que han contribuït a 
dinamitzar entorns degradats o ciutats sence-
res. Posem sobre la taula els casos del Museu 
Guggenheim de Bilbao, el barri del Raval de Bar-
celona o la Fira de teatre al carrer de Tàrrega.

hi participen:
• Marc Bernadich, Fundació Universitària del 

Bages, Manresa

• Lluís Cabrera, president de la Fundació 
Taller de Músics, Barcelona

• Andoni Iturbe Amorebieta, jefe del Servicio de 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cul-
tura y Euskera (Diputación Foral de Bizkaia)

• Pau Llacuna, director executiu de FiraTàrrega 
1998-2014

• Marta Gemma Nel·lo, degana de la Facultat 
de Turisme i Geografia, Universitat Rovira i 
Virgili, Vila-seca

la moderarà foix huguet, historiadora  
i administradora de la festa major de  
Vilafranca del Penedès 2008.

16 h. 
Plaça de la Zeta. 
cafè concert de gralles i xaranga. 
Coorganitzen: Associació cultural 
el Bou de Valls, la Turba i AAEET

16 a 20 h. 
el Pati. 
6a firacastells. obertura dels estands.

17 a 20 h. 
el Pati. 
fòrum familiar. Obertura de les activitats 
permanents. Les activitats marcades amb ** 
necessiten una polsera per accedir-hi. 

Preu de la polsera:
dissabte o diumenge sencer: 3 €

• Zona d’Aventura amb arnesos**

• rocòdroms de dos monòlits amb pont 
tibetà i tirolina ** 

• selfie point el casteller. Penja la teva 
foto a #SantaUrsulaValls i guanya els pilars 
castellers de Casa Bonifàs.  

• Taller de fermalls ornamentals castellers 
amb la Colla Joves Xiquets de Valls **

• taller de femalls ornamentals castellers 
amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls **

• tombs creatius amb els xics del xurrac
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• Jumping clay i les originals figures  
d’argila multicolor

• els cims i els cimets, joc de construcció 

• Partides del crack casteller, joc de taula 

• camp d’Aprenentatge de tarragona. 
Tallers d’escriptura, pintura, retallables  
i dibuix d’elements castellers **

• cossetània edicions. Espai de dibuix  
per pintar els teus castells preferits

• mans de glòria. Taller de polseres  
i collarets amb motius castellers

• taller de ràdio amb hit 103.  
Experiències rere els micros i els controls. **

• El Senyor Guant més casteller.  
Taller de titella de tija **

• revista castells. Partides dels jocs  
de l’Oca Castellera i el Savi Casteller

17 h. 
estand folk al biaix. 
Presentació de les darreres novetats  
de roba per a la cultura popular

17.30 h. 
estand cims / crack casteller. 
col·loqui Present i futur dels jocs  
castellers, amb creadors de diferents jocs 
actualment al mercat: el Crack casteller,  
els Cims, Xics del Xurrac i l’Oca castellera.  

17.30 h. 
Des de la plaça de la Zeta. 
4t correbous. Participen els bous d’Olot, 
Reus, Tortosa, Valls, Valls-tradicional, i el brau 
Constantí de Torà.
itinerari: places de la Zeta i dels Alls, carrer la 
Cort, plaça del Blat i de l’Oli.
Coorganitzen: Associació cultural el Bou de 
Valls, la Turba i AAEET

18 h. 
estand casa bonifàs. 
mostra i explicació de les figures  
castelleres i el bestiari local

18 h. 
estand tradillibreria. 
Presentació de les darreres novetats  
editorials amb autors i editors

18.30 h. 
des del Pati. 
Acció teatral familiar. Aparició del Sr Guant 
casteller.

18.30 h. 
estand tAc12. 
debat: els castells i l’audiovisual: televisió, 
cinema i internet, amb participació de  
periodistes i responsables de televisions.

18.30 h. 
estand baròmetre casteller. 
homenatge als patrimonis immaterials  
de la humanitat dels Països catalans:  
interpretació de la peça Patrimonis,  
a càrrec dels grallers si fa sol toquem.

19 h. 
escenari del teatre Principal. 
teatre i vi. fermí fernández:  El sommelier. 
Enoteatre per viure una Santa Úrsula diferent. 
Preus: 14 €; amb carnets cultural i nou 
Amics dels teatres: 12 € 
Promoció: 3 x 30 x 30

20 a 23.30 h. 
entorn del museu casteller de catalunya, 
plaça del blat, 5. 
secció visuals. Projecció continua  
de l’audiovisual “gestes d’ahir. 
 símbols d’avui”.

20 h. 
des de la plaça del blat al Pati. 
correfoc amb vuit grups: el ball de diables, el 
drac i el drac petit, tots tres de Valls, amb la mitja 
cobla Bufalodre, el bou tradicional de Valls amb 
els grallers l’Esperidió, el  ball de diables de Llo-
renç del Penedès, el ball de diables infantil, els 
diables infantils d’Alforja i vibrieta de Tarragona.
itinerari: carrer de la Cort, gir a la dreta pel Pati, 
carrer González Alba, plaça dels Alls, carrer Santa 
Anna, d’en Bosc, Sant Antoni, Sant Sebastià, Santa 
Úrsula, plaça de les Escudelles, carrer dels Met-
ges, plaça de la Fusta, costa del Puntarró, plaça 
de les Garrofes, carrers Tomàs Caylà, Església, 
Jueus, Call, places dels Escolans, Església i Blat.
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21 h. 
Plaça del blat. 
representació dels versots del ball de 
diables i, tot seguit, carretillada i baixada 
de l’arcàngel sant miquel des de la façana 
de l’Ajuntament.  
Col·labora: AAEET, Secció de Muntanya

21 h. 
escenari del teatre Principal. 
teatre i vi. fermí fernández:  El sommelier. 
Enoteatre per viure una Santa Úrsula diferent. 
Preus: 14 €; amb carnets cultural i NOU 
Amics dels Teatres: 12 € 
Promoció: 3 x 30 x 30

23.30 h. 
Plaça de l’oli. 
revetlla de fanfarres.  
nit de versions amb xaranga band 
tocats, de Vila-seca, i xaranga  
tocabemolls, de tarragona. Les petites 
bandes de vent i percussió acompanyen 
alguns dels nostres elements festius 
patrimonials, com a Valls la mulassa. 
Aquesta nit batalla musical amb dues de 
les bandes més populars del Camp de 
Tarragona. La Band Tocats s’ha endut 
el premi estatal 2016 a aquest tipus de 
formacions. La Tocabemolls porta la  
seva festassa groga.
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diuMenge 23
durant tota la jornada. 
5è concurs d’aparadors castellers.  
Organitza: Comerç de Valls

8 h. 
des de la plaça del blat i des de la 
cooperativa de Vivendes de la colla Vella. 
matinades castelleres, per l’escola de grallers 
de la colla Joves xiquets de Valls i pels 
grallers de la colla Vella dels xiquets de Valls.

en el decurs de matinades
casa de la ciutat. 
recepció institucional a les dues colles 
dels xiquets de Valls per part de l’Alcalde. 

A la plaça de la font de la manxa
visita a l’icònic monument als xiquets de 
Valls, creat per l’artista Josep Busquets.

durant tot el matí. 
establiments d’hostaleria. 
tradicionals esmorzars de forquilla i 
ganivet. Avui els castellers i aficionats en són 
els principals usuaris. Un costum compartit 
amb la gent del camp i dels mercats, 
després d’hores de treballar i fer gana, i 
més modernament amb els ciclistes que fan 
bons quilometratges o senzillament amb els 
amants de la tertúlia matinal d’un dia festiu.

10 h. 
des del cem el fornàs. 
cursa popular de santa Úrsula. 
Inscripcions gratuïtes.

10 a 14 h. 
el Pati. 
6a firacastells. Obertura dels estands

10 a 12 h. 
estand  revista castells. 
fira luthiers, amb exposició i venda de 
gralles, timbals i altres instruments musicals 
castellers i de cultura popular.

10 a 17.30 h. 
kursaal. 
5a exposició internacional canina  
i 16a exposició nacional canina. 
Organitza: Associació Canina Unió Cinòfila  
de Catalunya

10.45 h. 
des de la plaça del blat. 
Anada a ofici amb els quatre gegants de la 
ciutat, la corporació municipal i els sonadors 
Bufalodre. 
itinerari: des de la plaça del Blat, pels carrers 
Major, Call, Escrivania, d’en Simó i plaça de 
l’Església, fins a l’arxiprestal de Sant Joan. 

tot seguit. 
Plaça de l’Església. 
entrada de la corporació enmig de la ritual 
salutació dels gegants.

11 h.
mitja hora abans que l’any pasat. 
Església arxiprestal de Sant Joan. 
solemne ofici en honor a santa Úrsula, 
copatrona de Valls, amb la participació del Cor 
Audite en els cants i en els centenaris goigs, 
compostos el 1907 per Antoni Tomàs, amb text 
heretat del segle XIX, actualitzat per Joan Roig.

diada de santa Úrsula
Centenari de la primera pedra de la Biblioteca Popular de la Mancomunitat, 
col·locada el 23 d’octubre de 1916

11 h. 
Plaça del blat. 
exposició dels gegants i de la mulassa, 
que esperaran les rituals balladetes.

11 a 14 h. 
el Pati. 
fòrum familiar. Obertura de les activitats 
permanents. Les activitats marcades amb ** 
necessiten una polsera per poder accedir-hi. 

Preus de la polsera:
divendres tarda i diumenge sencer: 3 €
diumenge sencer: 3 €

• Zona d’Aventura amb arnesos**

• rocòdroms de dos monòlits amb pont 
tibetà i tirolina ** 

• selfie point el casteller. Penja la teva 
foto a #SantaUrsulaValls i guanya els pilars 
castellers de Casa Bonifàs  

• taller de fermalls ornamentals castellers 
amb la Colla Joves Xiquets de Valls **

• taller de femalls ornamentals castellers 
amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls **

• tombs creatius amb els Xics del Xurrac

• Jumping clay i les originals figures  
d’argila multicolor

• els cims i els cimets, joc de construcció 
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• Partides del crack casteller, joc de taula 

• camp d’Aprenentatge de tarragona. 
Tallers d’escriptura, pintura, retallables i 
dibuix d’elements castellers **

• cossetània edicions. Espai de dibuix per 
pintar els teus castells preferits

• mans de glòria. Taller de polseres i 
collarets amb motius castellers

• El Senyor Guant més casteller. Taller de 
titella de tija **

• revista castells: partides dels jocs de 
l’Oca Castellera i el Savi Casteller

11 h. 
estand els gegants som. 
Presentació de les últimes creacions 
audiovisuals i fotogràfiques.

11 h. 
estand casa bonifàs. 
mostra i explicació de les figures 
castelleres i el bestiari local

11.30 h. 
estand xics del xurrac. 
Presentació del nou joc a càrrec dels  
seus creadors

11.30 h.
des del Pati. 
Acció teatral familiar. Aparició del  
sr guant casteller.

11.30 a 14.30 h. 
Plaça dels quarters.   
santa Úrsula solidària. 
campanya de donació de sang. 
Organitza: Banc de Sang i Teixits

11.55 h (aproximadament) 
Plaça del blat. 
balladetes dels gegants i de la mulassa, al 
so dels grallers bufalodre, de Valls.

tot seguit. 
Pel carrer de la cort cap a la plaça del blat. 
entrada a plaça de les dues colles dels 
xiquets de Valls, encapçalades per la 
canalla, les gralles i els timbals, interpretant el 
tradicional toc d’Entrada.

tot seguit. 
Vestíbul de l’Ajuntament. 
esperat sorteig de l’ordre de l’actuació 
entre les dues colles, en presència de 
la representació consistorial i amb una 
expectació màxima.

12.00 h. 
Pati de sant roc.
cloenda de l’exposició Robert Gerhard. 
Patrimoni Humà. Lectura de la Nadala  
que Joan Ventura Solé dedicà el 1978  
al compositor vallenc.  
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

12.50 h. 
Plaça del blat. 
interpretació de l’himne nacional de 
catalunya, “Els Segadors”, pels grallers 
Bufalodre.

13 h. 
Plaça del blat. 
cloenda tradicional de la temporada 
castellera amb les colles Vella dels xiquets 
de Valls i Joves xiquets de Valls. El km0 
casteller viu en una altra dimensió. Aquí les 
passions, els sentiments, els batecs dels cors, el 
nervi, expliquen com en cap altre lloc la dualitat 
del fet casteller. Cinquè i definitiu vis a vis de la 
temporada a la ciutat origen dels castells.

Les colles aixequen castells i pilars al so de les 
gralles i timbals, en tres rondes i una quarta 
de pilars. Cada colla completa el seu torn en la 
ronda abans de donar pas a l’altra agrupació. Es 
clou amb els clàssics espadats de cinc al balcó.
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Nota
Al parc dels Països catalans i al passeig 
Josep tarradellas, al fornàs, s’instal·la la 
fira d’atraccions i el mercat d’artesania.

Horaris Exposició “Fort!” 
Fins al 30 d’octubre.

teatre Principal. Tardes de dimarts a diu-
menge, de 17.30 a 20.30 h. Matins dissabte 
i diumenge, d’11 a 14 h. També en horaris de 
representació.

Pati sant roc. Tardes de dimarts a dissabte, 
de 19 a 21 h. Matins dissabte i diumenge, 
d’12 a 14 h.

el safareig. De dimarts a diumenge,  
horari comercial.

13 h. 
fòrum 2.0. 
retransmissió castellera en streaming de  
la diada castellera de santa Úrsula, per 
www.elvallenc.cat i radiofònica per Ràdio Valls.

13 h. 
retransmissió castellera en directe per 
tAc12 i la xarxa de televisions locals.

13 h. 
estand tAc 12. 
segueix en directe la diada de santa Úrsula.

16 a 20 h. 
el Pati. 
6a firacastells. Obertura dels estands.

17 a 20 h. 
el Pati. 
fòrum familiar. Obertura de les activitats 
permanents. Les activitats marcades amb * 
necessiten una polsera per poder accedir-hi. 

Preu de la polsera: diumenge sencer: 3 €

• Zona d’Aventura amb arnesos**

• rocòdroms de dos monòlits amb pont 
tibetà i tirolina ** 

• selfie point el casteller. Penja la teva 
foto a #SantaUrsulaValls i guanya els pilars 
castellers de Casa Bonifàs.  

• taller de fermalls ornamentals castellers 
amb la Colla Joves Xiquets de Valls **

• taller de femalls ornamentals castellers 
amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls **

• Tombs creatius amb els xics del xurrac

• Jumping clay i les originals figures d’argila 
multicolor

• els cims i els cimets, joc de construcció 

• Partides del crack casteller, joc de taula 

• camp d’Aprenentatge de tarragona. 
Tallers d’escriptura, pintura, retallables i 
dibuix d’elements castellers **

• cossetània edicions. Espai de dibuix per 
pintar els teus castells preferits

• mans de glòria. Taller de polseres i 
collarets amb motius castellers

• El Senyor Guant més casteller. Taller de 
titella de tija **

• revista castells: partides dels jocs de 
l’Oca Castellera i el Savi Casteller

17 h. 
estand baròmetre casteller. 
Tutorial sobre l’App Baròmetre Casteller.

18 h. 
estand tradillibreria. 
Presentació de les darreres novetats 
editorials amb autors i editors.

20 h. 
el Pati. 
cloenda de la 6a firacastells.
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KM0 DEL MÓN CASTELLER

PUJA AL CAMPANAR MÉS ALT

Descobriu els orígens i la història dels castells a través dels espais més emblemàtics del fet 
casteller a Valls.  Més informació: 977 612 530  - turisme@valls.cat

Pugeu al campanar més alt de les esglésies parroquials de Catalunya amb 74 metres. 
Diumenge 23 d’octubre a  11:00 - 11:30 -12:00 h. Preu: 2 euros.  
Més informació: 977 612 530  - turisme@valls.cat

Diumenge 
23 d’octubre a 
11:00 11:30 
i 12:00h.



cooPeren

ESPECTAClE El SoMMElIER DE FERMí FERnánDEZ cooPerem Amb

cooPeren en lA difusió

Amb lA col·lAborAció de 

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Localitats
Si véns a Valls, descarrega’t la 
VallsAPP per descobrir 

Santa Úrsula i la ciutat


