
INFORMACIÓA l’estiu no et quedis a casa: 
activa’t i viu LA CIUTAT!

Programació

*ACTIVITAT DE PAGAMENT

juliol

6A edició

Dimecres 24
20 h Personatges il·lustres de 
la ciutat de Valls * – Portal Nou

Diussabte 6
10 h Sortida 
Aquopolis * – 
Sortida des de 
l’Estació d’autobusos

Diussabte 13
18:30 h II Mostra 
d’Entitats 
Juvenils de Valls 
– El Pati

Diumenge 14
10 h Masterclass 
de cant modern *
– Centre Cívic

Dilluns 15
10 h Taller de fotografia amb el 
mòbil – Punt Òmnia Vallsgenera

17:30 h Introducció a la robòtica 
i a la programació – Centre Cívic

20:30 h Postes de sol al 
campanar de Sant Joan * – 
Oficina de Turisme

Dilluns 22
20 h Postes de sol al 
campanar de Sant Joan * 

– Oficina de Turisme

Dilluns 29
20 h Postes de sol al 
campanar de Sant Joan * 

– Oficina de Turisme

Dimarts 9 
10:30 h “Guitarrísticament 
estiuenc” – Centre Cívic

17:30 h Competició de 
robòtica – Centre Cívic

22 h Passejada nocturna 
i observació de 
constel·lacions – Sortida 
des del Centre Cívic

Dimecres 17
10 h Canta i bressola – Centre 
Cívic

18:30 h Escac i mat – Plaça Pilar 
Prim (davant del Centre Cívic)

20 h Llegendes i contalles del 
centre històric de Valls * – 
Portal Nou

Dimecres 3
18 h Apoderament energètic – 
Centre Cívic

18:30 h Espectacle infantil: 
Els corsaris de l’escuma  – El Pati

20 h Llegendes i contalles del 
centre històric de Valls * – Portal 
Nou

22 h Setmana de cinema a 
La Parra – Pati de Sant Roc

Dimecres 10
17:30 h Festa de l’escuma i jocs 
gegants – El Pati

18 h Apoderament energètic – 
Centre Cívic

20 h Mostra de videodansa – 
Pati de Sant Roc

22 h Visita nocturna al refugi 
antiaeri * – Oficina de Turisme

Dijous 4
10:30 h “Guitarrísticament 
estiuenc” – Centre Cívic

17 h Espai de jocs – Centre Cívic

22:30 h Splash de nit! * – 

Piscina Municipal
22 h Setmana de cinema a 
La Parra – Pati de Sant Roc

Dijous 11
10:30 h “Guitarrísticament 
estiuenc” – Centre Cívic

17 h Espai de jocs – Centre Cívic

18:30 h Cercles de percusió – 
El Pati

22 h Visita nocturna al refugi 
antiaeri * – Oficina de Turisme

Dijous 18
10:30 h “Guitarrísticament 
estiuenc” – Centre Cívic

17 h Espai de jocs – Centre Cívic

19:30 h Ruta pel call jueu i tast 
de vi * – Oficina de Turisme

22:30 h Splash de nit! – Piscina 
Municipal

Divendres 19
19 h Concert familiar: 
El Pot Petit – Auditori de 
Mas Miquel

Divendres 12
18 h Taller de sushi – 
Centre Cívic

Exposició “Sidetapa. 
Bali” – Sala Sant Roc
Fins al 28 de juliol

Divendres 5
17 h Taller de 
serigrafia – Centre Cívic

19 h II Tast Popular de 
Vermut * – Plaça de l’Oli

Dimarts 16
9 h Crea el teu propi joc 
de mòbil – Punt Òmnia 
Vallsgenera

10:30 h “Guitarrísticament 
estiuenc” – Centre Cívic

17:30 h Competició de 
robòtica – Centre Cívic

18:30 h Projecció “Veus del 
barri” – JCA Cinemes

Dimarts 2
10:30 h “Guitarrísticament 
estiuenc” – Centre Cívic

18:30 h Dansa i moviment 
creatiu – Centre Cívic

22 h Setmana de cinema a 
La Parra – Pati de Sant Roc

Dilluns 1
20:30 h Postes de sol al campanar 
de Sant Joan * – Oficina de Turisme

22 h Setmana de cinema a 
La Parra – Pati de Sant Roc

Dilluns 8
10 h Taller de fotografia amb el 
mòbil – Punt Òmnia Vallsgenera

17:30 h Introducció a la robòtica i a 
la programació – Centre Cívic

20:30 h Postes de sol al campanar 
de Sant Joan * – Oficina de Turisme

22 h Descobreix les entranyes del 
cementiri * – Cementiri Municipal

ORGANITZA

COL·LABORA

Arriba una nova edició de l’Estiu Actiu, un programa d’activitats 
organitzat des del Centre Cívic i el Servei de Joventut, “Valls Jove”, 
amb la col·laboració i participació del Patronat Municipal d’Esports, i 
d’altres entitats i serveis municipals.
 
És un programa per a tots els públics que, més enllà d’oferir activitats 
formatives, de lleure, d’oci, culturals o espectacles infantils, pretén 
generar espais de trobada, de confluència i de participació als carrers i 
places i de coneixement i descoberta de la ciutat  de Valls.

Arribem a la sisena edició, amb milers de persones que han gaudit 
de la programació al llarg d’aquests anys. Esperem que un any més 
participeu de les activitats i gaudiu de l’estiu a Valls!

Activitats gratuïtes
Les activitats són gratuïtes, excepte en les 
que s’indica el preu.
L’organització es reserva el dret de modificar 
el programa previst.

Inscripcions 
Fins a 2 dies abans de la data de realització 
de l’activitat o fins a esgotar places. 
Cada persona es podrà inscriure a un màxim 
de quatre activitats gratuïtes (activitats que 
són amb inscripció prèvia). Les inscripcions 
es realitzaran al Centre Cívic de Valls, c/ Sant 
Pere, 2, a partir del dia 17 de juny. Els matins 
de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Places
Per ordre d’inscripcions. El nombre màxim 
de places dependrà de cada activitat, segons 
s’indica en cadascuna d’aquestes.

Informació i contacte
A/e: centrecivic@valls.cat
Web: www.valls.cat/serveis/centre-civic
Tel.: 977 60 98 49
Facebook: centrecivicdevalls
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Apoderament energètic (cicle de tallers i 
cinefòrum) – Valls en Transició
Us proposem un cicle que ens ajudarà a posar “llum” 
al tema energètic i a agafar la iniciativa en el canvi de 
model energètic on podem començar a decidir qui, 
quan i com produïm l’energia que consumim. Us hi 
animeu?
 Dia: Dimecres 3: Transició (de potència) energètica  
  - Part 1 (Latituds) 
Què és un watt? I un amper? Com funciona 
l’electricitat? Què vol dir corrent altern i corrent 
continu? I això del trifàsic?
  Dimecres 10: Transició (de potència)   
  energètica - Part 2 (Latituds) 
Quins aparell consumeixen més? Com funciona 
l’energia solar?  Quant produeix un panell solar? 
Quina mesura hi ha entre el que puc produir i el que 
consumeixo? 
 Hora: 18 – 20 h
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: Obert a tothom
Observacions: En acabar hi haurà llimonada i pastís 
per als assistents
Cal inscripció prèvia

Espai de jocs – Ester Enrich i As. en la Manga
Compartirem l’experiència de jugar amb els amics, 
la família, els companys de classe o de feina a través 
dels jocs de taula, d’estratègia i de cartes com el Car-
cassonne, Catan, Ciudadelas, Màgic o Warhammer...
Esteu a punt? Doncs que comenci el joc!
 Dia: Dijous 4, 11 i 18
 Hora: 17 – 21 h
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: A partir de 14 anys
Nombre de places: 30
Cal inscripció prèvia

Taller de serigrafia – Asociación de Acuariofilia 
de Tarragona
Us ensenyarem diferents tècniques bàsiques de 
serigrafia i aerografia per plasmar dibuixos en teles i 
samarretes.
 Dia: Divendres 5
 Hora: 17 – 21 h
 Lloc: Centre Cívic 
Destinataris: A partir de 12 anys
Nombre de places: 10 persones
Cal inscripció prèvia 

Passejada nocturna i observació de 
constel·lacions – Associació Bocafoscant 
Mentre passegem de nit, anirem parant en punts 
clau de la ciutat per fer observació de constel·lacions i 
conèixer de més a prop el cel de Valls.
 Dia: Dimarts 9
 Hora: 22 – 23:30 h
 Lloc: Sortida des del Centre Cívic 
Destinataris: Obert a tothom 
Nombre de places: 25
Observacions: Portar binocles (opcional)
Cal inscripció prèvia

Taller de sushi – Yolanda Gurí
T’apassiona la cuina japonesa en general i el sushi en 
particular? En aquest taller aprendrem les tècniques 
bàsiques, ingredients i tipus de sushi per elaborar el 
nostre propi sushi d’una manera fàcil i divertida. En 
finalitzar el taller ens menjarem tot el que hem cuinat!
 Dia: Divendres 12
 Hora: 18 – 21 h
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: Per a majors de 16 anys
Nombre de places: 10
Cal inscripció prèvia

Espectacles i activitats infantils

Espectacle infantil: Els corsaris de l’escuma – 
Xip Xap
Puja al nostre vaixell pirata per viure una tarda carre-
gada d’aventures, danses, escuma, aigua, confeti i 
música 100% en directe. Us esperem amb roba i calçat 
còmode per mullar-se!
 Dia: Dimecres 3
 Hora: 18:30 – 19:30 h
 Lloc: El Pati 
Destinataris: Obert a tothom

Festa de l’escuma i jocs gegants – Companyia 
de jocs Quiràlia 
Activitat lúdica que permet treballar el joc al carrer. 
Destinat al col·lectiu infantil, juvenil i familiar. Veniu 
amb els vostres banyadors i tovalloles per passar una 
bona estona!
 Dia: Dimecres 10
 Hora: 17:30 – 20:30 h
 Lloc: El Pati
Destinataris: Obert a tothom

Canta i bressola – Ada Jiménez
Crearem un espai amorós per compartir la màgia 
d’una nova vida, el plaer de la respiració, la llibertat 
de la dansa, la relaxació del cant, l’harmonia del 
massatge, la bellesa de les emocions i la força de les 
persones. 
 Dia: Dimecres 17
 Hora: 10 – 11:15 h
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: Dones embarassades i parelles o 
acompanyants 
Nombre de places: 14 persones
Observacions: Cal portar roba còmoda i mitjons per no 
anar descalços
Cal inscripció prèvia

Concert familiar: El Pot Petit en concert
Un espectacle festiu i especial que combina la música, 
els titelles i les danses. Petits i grans passareu una 
molt bona estona: gaudirem de la música en directe 
i escoltarem les cançons que formen part dels seus 
discos: “Canta amb el Pot Petit”, “Ritmes i Rialles” i 
“A l’aventura!”
 Dia: Divendres 19
 Hora: 19 – 20:15 h
 Lloc: Auditori de Mas Miquel
Destinataris: Per a tots els públics en especial nens i  
nenes d’entre 2 i 7 anys

Càpsules formatives

“Guitarrísticament estiuenc” – Gabriel Llorach 
(Escola Municipal de Música Robert Gerhard) 
Curs de guitarra en el qual aprendrem les bases 
d’aquest instrument. També prepararem un repertori 
que tocarem en directe tot oferint un concert obert a 
tothom!
 Dia: Dimarts i dijous (del 2 al 18 de juliol)
 Hora: 10:30 – 12 h 
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: A partir de 12 anys
Nombre de places: 8
Observacions: Cadascú ha de portar la seva guitarra
Cal inscripció prèvia

Dansa i moviment creatiu – Elisenda Nadal 
Treballarem diferents disciplines artístiques: la música, 
el gest i el dibuix que ens ajudaran a activar tots els 
nostres sentits i posar-los al servei del moviment.
 Dia: Dimarts 2
 Hora: 18:30 – 20:30 h
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: Per a majors de 16 anys
Nombre de places: 10
Observacions: Cal portar roba còmoda
Cal inscripció prèvia

Viu l’estiu al carrer

II Tast Popular de Vermut – El Magatzem del 
Vermut
Vine al tast popular, on podràs tastar i descobrir que 
cada vermut és un món! Descobrirem també quines 
combinacions podràs fer amb productes gastronòmics. 
 Dia: Divendres 5  
 Hora: 19 – 21 h
 Lloc: Plaça de l’Oli
Destinataris: Majors d’edat
Nombre de places: 100 persones
Preu: 3 € 
Cal inscripció prèvia

Cercles de percussió – Gerard Mallorquí
Activitat que reuneix un grup de persones voluntàries 
(i espontànies) per fer música de manera improvisada 
a través de diferents instruments de percussió. 
 Dia: Dijous 11
 Hora: 18:30 – 20 h
 Lloc:  El Pati
Destinataris: Obert a tothom

Escac i mat – Club Escacs Valls
5a edició del torneig d’escacs de Valls: memòria, 
atenció, imaginació, concentració, creativitat… Són 
molts i molt variats els aspectes intel·lectuals i socials 
que es poden desenvolupar i reforçar amb la pràctica 
habitual dels escacs. 
 Dia: Dimecres 17
 Hora: 18:30 – 21 h
 Lloc: Plaça Pilar Prim (davant del Centre Cívic)
Destinataris: Fins als 18 anys
Cal inscripció prèvia
 

Pinzellades tecnològiques i 

digitals

Taller de fotografia amb el mòbil – Luisa 
Miralles, Xarxa Òmnia Valls 
Aprèn a fer fotos amb el teu mòbil i a gestionar-les 
amb Google Fotos. Retoca i millora les teves fotogra-
fies i comparteix-les a les xarxes socials. 
 Dia: Dilluns 8 i 15
 Hora: 10 – 12 h 
 Lloc: Punt Òmnia Vallsgenera
Destinataris: Obert a tothom
Nombre de places: 14 persones
Cal inscripció prèvia

Introducció a la robòtica i a la programació  – 
Daidalos
Endinsa’t en el món de la robòtica amb la construcció 
de robots Lego i la seva pogramació, superant reptes 
tecnològics, problemes d’enginyeria i desenvolupant 
habilitats manuals. Un cop construïts, programarem 
els robots amb Scratch i els farem interactuar amb 
videojocs. 
 Dia: Grup 1: Dilluns 8 
         Grup 2: Dilluns 15
 Hora: 17:30 – 19:30 h 
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: Nens i nenes de 6 a 10 anys
Nombre de places: 6 persones
Cal inscripció prèvia

Competició de robòtica  – Daidalos
Endinsa’t en el món de la robòtica a través d’aquest 
taller on muntarem i programarem robots amb Lego 
Mindstorms per superar una sèrie de proves en un 
camp de competició.
 Dia: Dimarts 9 i 16 
 Hora: 17:30 – 19:30 h 
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: Nens i nenes d’11 a 15 anys
Nombre de places: 6 persones
Cal inscripció prèvia

* Caldrà realitzar inscripcions a l’Oficina Municipal 
d’Informació Turística (carrer de la Cort, 3) de dilluns a 
dissabte: de 10 a 13 h.

Crea el teu propi joc de mòbil  – Punt Òmnia i 
Antena de Coneixement de la URV
Aprendrem conceptes bàsics de programació 
dissenyant un petit joc i a interactuar amb altres 
dipositius. No requereix coneixements previs 
en programació. A càrrec de Montserrat García 
Famoso (professora d’Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques de la URV).
 Dia: Dimarts 16
 Hora: 9 – 14 h
 Lloc: Punt Òmnia de Vallsgenera
Destinataris: Majors de 14 anys
Nombre de places: 12 persones
Cal inscripció prèvia

Juliol passat per aigua 

Splash de nit! – Patronat Municipal d’Esports i 
Valls Jove 
Aigua sota un bat de sol, i ara també de nit sota la 
lluna i les estrelles! Vine a gaudir d’un bany nocturn 
amb bona música! 
 Dia: Dijous 4 (amb DML Sound) i 18 (inflables)
 Hora: 22:30 – 2 h
 Lloc: Piscina Municipal de Valls
Destinataris: A partir de 14 anys
Preu: 3 € (es vendran entrades anticipades 24 h abans 
de l’activitat a la recepció del Centre Esportiu Munici-
pal del Fornàs, i en el mateix moment de l’activitat)

Sortides Joves – Aquopolis
Aigua i diversió assegurada al parc aquàtic Aquopolis 
de la Pineda. Vine amb els teus amics/gues i aprofita 
aquesta sortida refrescant!
 Dia: Dissabte 6
 Hora: 10 h
 Lloc: Estació d’autobusos de Valls
Destinataris: De 14 a 29 anys
Preu: Pendent confirmació
Cal inscripció prèvia

Joves Actius

II Mostra d’Entitats Juvenils de Valls – 
Coordinadora de Joves de Valls 
La Mostra vol donar a conèixer al conjunt de la ciu-
tadania i, especialment, a les persones joves de Valls 
quines entitats i grups juvenils hi ha a la ciutat, i qui-
nes activitats i àmbits de treball fan. Amb actuacions a 
l’escenari i concert final amb el grup Hideout.
 Dia: Dissabte 13
 Hora: 18:30 h
 Lloc: El Pati
Destinataris: Obert a tothom

Masterclass de cant modern – Edgar Martínez
Per a tots els amants de la música, el cant modern 
i el teatre musical, aquesta és la vostra oportunitat! 
Treballarem nocions de la tècnica vocal moderna 
(Voice Craft) i ho posarem en pràctica cantant temes 
dels musicals més actuals de Broadway. T’hi esperem! 
Taller impartit per Edgar Martínez, actor, cantant i 
professor de veu.
 Dia: Diumenge 14
 Hora: 10 – 14 h
 Lloc: Centre Cívic
Destinataris: De 16 a 35 anys
Nombre de places: 15 persones
Preu: 5 €
Observacions: Calen nocions bàsiques de cant
Cal inscripció prèvia

Projecció del projecte “Veus del barri” – 
VallsJove
Veus del barri és un projecte socioeducatiu realitzat 
a través de la música (hip hop) que s’ha desenvolu-
pat en diferents centres educatius (Jaume Huguet, 
Serra de Miramar i El Refugi) amb la participació de 
centenars d’alumnes, i que ha treballat els valors de la 
igualtat. En aquesta projecció en veurem els resultats i 
coneixerem els i les principals protagonistes. 
 Dia: Dimarts 16
 Hora: 18:30 h
 Lloc: JCA Cinemes
Destinataris: Obert a tothom
Cal inscripció prèvia

Descobrim Valls 

Postes de sol al campanar de Sant Joan * – 
Oficina Municipal d’Informació Turística 
Puja tres-cents graons i enfila’t al campanar més alt de 
Catalunya. Gaudeix d’una visió privilegiada del Camp 
de Tarragona i descobreix la història d’un dels símbols 
de la ciutat de Valls. 
 Dia: Dilluns 1, 8, 15 i 22, 29
 Hora:  20:30 h (els dies 1, 8 i 15) 
     20 h (els dies 22 i 29)
 Lloc: Oficina de Turisme
Nombre de places: 25 
Preu: 3 €
Cal inscripció prèvia
Excursions no recomanades per a menors de 5 anys i 
per a persones amb mobilitat reduïda o amb proble-
mes de cor.

Llegendes i contalles del centre històric de 
Valls – Àngel Gasol 
Si vols que t’expliquin algunes de les històries que 
amaguen els carrers del centre històric de la ciutat, 
vine i ho veuràs! T’explicarem quina és l’altra ciutat.
 Dia: Dimecres 3 i 17
 Hora: 20 – 21.30 h
 Lloc: Plaça del Portal Nou
Nombre de places: 35 persones
Preu: 3 €
Cal inscripció prèvia

Descobreix les entranyes del cementiri – Àngel 
Gasol i Grup del Teatre Principal
Si vols gaudir d’una petita joia arquitectònica amb 
més de 150 anys d’història entre xiprers i silencis, vine 
i ho veuràs! T’ensenyarem quina és l’altra ciutat.  
 Dia: Dilluns 8
 Hora:  22 – 22.50 h (1a sessió) 
   23 – 23.50 h (2a sessió)
 Lloc: Cementiri Municipal 
Nombre de places: 25
Preu: 3 €
Cal inscripció prèvia

Visita nocturna al refugi antiaeri * – Oficina 
Municipal d’Informació Turística 
El refugi antiaeri de la plaça del Blat és un dels espais 
de la memòria que fan visibles les marques del llegat 
del nostre passat recent. Aquesta visita ens farà 
reviure l’episodi de la Guerra Civil i com es va viure a la 
nostra ciutat. 
 Dia: Dimecres 10 i dijous 11
 Hora: 22 h
 Lloc: Oficina de Turisme
Nombre de places: 26
Preu: 3 € 
Cal inscripció prèvia

Ruta pel Call Jueu i tast d’un vi jueu * – Oficina 
Municipal d’Informació Turística 
La ruta per l’antic Call Jueu ens trasllada enrere en el 
temps, al Valls de mitjan segle XIII, on trobem una de 
les més importants comunitats jueves del Camp de Ta-
rragona. Acompanyeu-nos en aquest viatge al passat. 
 Dia: Dijous 18
 Hora: 19:30 h
 Lloc: Oficina de Turisme
Nombre de places: 25 
Preu: 5 € (ruta + tast)
Cal inscripció prèvia

Persontages il·lustres de la ciutat de Valls –  
Àngel Gasol
Si vols descobrir algunes de les persones que per 
diversos motius han deixat petjada a la ciutat, vine i 
ho veuràs! Et descobrirem quina és l’altra ciutat.
 Dia: Dimecres 24
 Hora: 20 – 21:30 h
 Lloc: Plaça Portal Nou
Nombre de places: 35 persones
Preu: 3 €
Cal inscripció prèvia

La Parra, activitats de petit 

format

Setmana de cinema a La Parra – Cine Club Valls 
/ Institut d’Estudis Vallencs
19 edicions d’estrenes a la fresca amb el Cine Club 
Valls! Tot un clàssic dins aquest cicle que no ens 
agrada descuidar! Les projeccions previstes per 
enguany són: Cold War, El Reino, Bohemian Rhapsody 
i Campeones. 
 Dies: De l’1 al 4 de juliol
 Hora: 22 h
 Lloc: Pati de Sant Roc

Mostra de videodansa – IEV
Marta Arjona i Mei Casabona presenten ANOD, 
reflexió sobre el paper de la dona al llarg dels temps 
en el marc de Ca Batistó, un edifici històric totalment 
reformat seu del Museu d’Alcover. 
 Dia: Dimecres 10
 Hora: 20 h
 Lloc: Pati de Sant Roc

Exposició: “Sidetapa. Bali” – IEV
Exposició de fotografia analògica de Marina Muñoz
 Dies: Del 12 al 28 de juliol
 Lloc: Sala Sant Roc

CASAL MUNICIPAL D’ESTIU

El casal d’estiu es realitza de l’1 de juliol al 
2 d’agost de 2019, i ofereix la possibilitat 
de gaudir, durant els matins, d’un seguit 
d’activitats pròpies de l’estiu, destinat a nens i 
nenes d’entre 3 i 12 anys. 
Per a més informació: www.casaldestiuvalls.net 

PATIS OBERTS

Durant els mesos de juliol i agost el Servei 
d’Ensenyament ofereix el projecte patis oberts a 
l’escola Eugeni d’Ors. 
Què és? L’Ajuntament posa a disposició de la 
població un espai per realitzar-hi activitats de 
lleure o esportives com a punt de trobada i de 
relacions socials. L’espai està dinamitzat per un 
monitor/a del lleure. 
Horari: de dilluns a dissabte de 17:30 a 20:30 h
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