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Valls
150 anys de l’estrena de la composició coral 
Los Xiquets de Valls, de Josep Anselm Clavé, 
origen del lema casteller «Força, equilibri, valor i seny»

75a Exposició del Grup de Nadal d'Artistes Vallencs

10è aniversari de la Colla Gegantera La Pessigolla

ciutat de cul
tura 

participativa
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Valls és una ciutat compromesa amb Catalunya. La feina que 
una seixantena d’agents culturals porten a terme aquesta tardor 
ho avala. Les arts escèniques, les visuals, la música, el patrimoni 
immaterial, el plaer d’escoltar una xerrada, els tallers creatius... 
fan passar els fulls del calendari i contribueixen a crear una 
societat culta. Els fonaments es comencen a posar a la família 
i a l’escola, en una formació tenyida de la pluralitat d’idees i no 
del pensament unívoc. Santa Úrsula, el Festival Guant, el Nadal 
vallenc, els Tres Tombs, la Calçotada, la Candela... seran punts 
àlgids de la participació de la comunitat en els propers mesos, 
fidels a una ciutat i a un país de pau.

La ciutat que fa país
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■■ AAEET

■■ Agència artística Loren

■■ Amics d'ak benn

■■ Amics de la Música

■■ Antena del 
Coneixement de la URV

■■ Arxiu Comarcal de l'Alt Camp

■■ Associació Canina Unió Cinòfila 
de Catalunya

■■ Associació de Comerciants 
c. La Cort

■■ Associació Familiar El Niu

■■ Associació Francesc Clols

■■ Associació per la Cavalcada 
de Reis

■■ Associació Porta Oberta

■■ A.VV. Barri Antic

■■ A.VV. Barri Les Comarques

■■ A.VV. La Fraternal

■■ Biblioteca Carles Cardó

■■ Cambra de Comerç i Indústria
■■ Cel Rogent
■■ Centre Cívic
■■ Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví
■■ Centre de Recursos Pedagògics 
de l'Alt Camp 
■■ Centro Aragonés
■■ Cia. Eudald Ferré
■■ Cia. Passabarret
■■ Club Bàsquet Valls
■■ Colla gegantera El Calçot-AAEET
■■ Colla gegantera Pessigolla
■■ Colla Joves Xiquets de Valls
■■ Colla Vella dels Xiquets de Valls
■■ Comerç de Valls
■■ Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya
■■ Coral Espinavessa

U
na

 s
ei
xa

nt
en

a 
d ’

ag
en

ts 
cu

ltu
ra
ls 

tre
ba

lle
n 

am
b 

tu



5

■■ Coral Infantil Cors Alegres
■■ Cossetània Edicions
■■ Equip Valls Viu la Moda
■■ Escola Baltasar Segú
■■ Escola Enxaneta
■■ Escola Municipal de Música Robert 
Gerhard
■■ Església Evangèlica
■■ Festival SCAN
■■ Fundació Festes Decennals de la 
Mare de Déu de la Candela
■■ Fundació Unió Anelles de la Flama
■■ Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Cultura
■■ Grup de Nadal d’Artistes Vallencs
■■ Increïble comestible-Valls en 
transició 
■■ Institut d'Estudis Vallencs
■■ Institut Jaume Huguet
■■ JCA Cinemes

■■ Joventuts Musicals de l'Alt Camp
■■ Llar del Jubilat i Pensionista de 
Valls i l’Alt Camp
■■ Món Casteller. 
Museu Casteller de Catalunya
■■ Museu de Valls
■■ Parròquia de Sant Joan
■■ Pastisseries i forns de Valls
■■ Quorum Llibres
■■ Revista Castells
■■ Societat Coral Aroma Vallenca
■■ Societat de Sant Antoni
■■ Taller d’Art de Valls. 
Diputació de Tarragona
■■ Universitat de Vic
■■ Valls Jove
■■ Vermut Montseta
■■ Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya
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Aquest programa inclou les activitats trameses fins 
al dia 9 de setembre, de caràcter cultural i participatiu.

Es bustia a totes les llars vallenques i es pot aconseguir a 
l’OMIC, als punts d’informació cultural com els Teatres o la 
Biblioteca Carles Cardó, i a l’Oficina de Turisme. 

Les activitats que rebem amb posterioritat es difonen  
a través de la VALLS APP amb descàrrega gratuïta  
per a dispositius iphone i android, dels canals 2.0  
(facebook i twitter), i de l’agenda cultural al calendari  
on line www.valls.cat

A la Xarxa de Cultura durant tot l'any recollim 
les novetats editorials que cada Sant Jordi exposem 
a la Biblioteca Carles Cardó
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 Dimarts 3 d'octubree 
20.15 h. JCA Cinemes. 
Òpera en directe. 
La Bohème, des del Royal Opera House. 
Antonio Pappano dirigeix l'òpera de Puccini sobre la 
història d'amor d'un poeta i una cosidora. 
Organitza: JCA Cinemes 

Dimecres 4 d'octubre

18 h. Pl. Oli.  taller. elabora el teu 
propi vermut.  T'has preguntat mai com s'elabora un vermut? 
Quins són els ingredients per a fer-ho? Vine a descobrir-ho i t'emporta-
ràs la teva pròpia ampolla.
Inscripció prèvia. Coorganitzen: Centre Cívic i Vermut Montseta

Programa
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Dijous 5 d'octubre
17.30 h. Teatre Principal.  teatre.  
jubilats d'esparreguera.  Organitza: Llar del Jubilat

18 a 20 h. Centre Cívic. 
taller del cicle de la biblioteca a la taula.  
conserves i melmelades.  Arriba la tardor i és temps 
de fer conserves de les collites abundants de l'estiu utilitzant 
productes de temporada. Les festes tradicionals ens hi conviden: 
panellets, codonyat, massapà. Inscripció prèvia. Coorganitzen: Centre Cívic i Increïble 
Comestible-Valls en transició

20 h. JCA Cinemes. 
documental. manet.  
Retrospectiva dedicada als retrats d'Edouard Manet 
a la Royal Academy of Arts. Organitza: JCA Cinemes

20 h. Local social de l'AAEET.  exposició 
de jordi sans sobre el ferrocarril.  Organitza: AAEET



9

Divendres 6 d'octubre
17.30 h. Centre Cívic.  artistes al pessebre!
Vols jugar a ser un venedor d'esclaus, un noble, una remeiera, un mosso 
d'esquadra?  Aprèn a interpretar els diferents personatges del pessebre 
vivent i sigues el protagonista per un dia! Inscripció  prèvia.  Organitza: Centre Cívic

Dissabte 7 d'octubre
12 h. Colla Joves Xiquets de Valls.  celebració dels 
30 anys consecutius de castells de nou. 
Ball dels Gegants de la Colla Joves i vermut. Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

18 h. Colla Joves Xiquets de Valls. 
30 anys consecutius de castells de nou. 
Jornada Els castells més humans:

• Més enllà de les aparences, dades clau sobre les construccions sense folre més 
complexes, per Eduard Jiménez. 

• Presentació del llibre Pit i amunt de Benet Iñigo
• Presentació i projecció de Camises cap al cel, amb col·loqui amb el director Jordi Ferré



10

21 h. Colla Joves Xiquets de Valls. 
sopar obert de commemoració dels 
30 anys consecutius de castells de nou. 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls. 

Diumenge 8 d'octubre
18.30 h. Kursaal. ballables.
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dimarts 10 d'octubre
19.30 h. IEV. 
presentació del la novel·la 
cops amagats, de roser vidal. 
Coorganitzen: Cossetània Edicions/Quorum llibres.

20 h. JCA Cinemes. 
documental. munch 150.  El 2013 se celebrà a Noruega 
el 150è aniversari del naixement d'Edvard Munch, figura emblemàtica 
de l'art modern amb una exposició d'interès mundial. Organitza: JCA Cinemes
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Dimecres 11 d'octubre
18.30 h. Consell Comarcal de l'Alt Camp. 
celebració del dia de la salut mental. 
Xerrada de sensibilització i contra l'estigma en salut mental, 
per la psicòloga Judit Garcia. Organitza: Associació Porta Oberta

Dijous 12 d'octubre
10 h. Des de la pl. Pompeu Fabra.  bicicletada popular 
barri comarques-fraternal. Sorteig d'una bicicleta 
entre els participants. Coorganitzen: AVV Barri Comarques i AVV La Fraternal

12.30 h. Centre Cultural.  espectacle musical. 
Festival de música, cant i balls aragonesos de l'Agrupación Folclórica 
Santa Letícia de Ayerbe (Osca). Organitza: Centro Aragonés

18 h. Teatre Principal.  concert de piano.  Expressió 
i virtuosisme, amb Angelo Villani. Els crítics l’han situat en el cercle 
d’elit de pianistes que no dubten a assumir riscos. Oferirà música de 
Grieg, Brahms, Litz i Wagner.  Preu: 15 €. Carnet Amics dels Teatres i Jubilats : 12 €.  
Organitza: Amics de la Música
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Dissabte 14 d'octubre
11 h. El Pati. 
celebració del dia de la salut mental. 
Taller de manualitats per a nens i nenes. Organitza: Associació Porta Oberta

12 h. El Pati.  celebració del dia 
de la salut mental.  Ball de Bastons.

12.15 h. El Pati. 
celebració del dia de la salut mental. 
L'actriu vallenca Violant Llopis llegeix el manifest per la salut mental. 
Actuació de màgia pel Mag José María. 

Diumenge 15 d'octubre
18.30 h. Kursaal. 
ballables. Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €.  Organitza: Agència Artística Loren
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Consulta el programa 
de la 
fira de 
santa Úrsula 
i el 7è fÒrum 
casteller 
de catalunya
www.valls.cat

          Valls APP

Del 16 

al 22 

d'octubre
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Dilluns 23 d'octubre
20.15 h. JCA Cinemes.
ballet en directe. alícia 
al país de les meravelles,
des del Royal Opera House de Londres. Acompanya 
l'Alícia fins al cau de conill en aquesta coreografia de 
Christopher Wheeldon. 
Organitza: JCA Cinemes 

Dimarts 24 d'octubre
20 h. JCA Cinemes.
Òpera en directe. un ballo in maschera,
des del gran Teatre del Liceu. El gran tenor Piotr Beczala torna al 
Liceu amb Ekaterina Metlova per interpretar una història d'enveja, 
gelosia i amor original de Giuseppe Verdi
Organitza: JCA Cinemes
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Dimecres 25 d'octubre

18 h. Consell Comarcal. celebració del 
dia de la salut mental. Xerrada del Dr. Jordi Peris Min-
got, cap de servei de l'Àrea Comunitària Infantil i Juvenil H.U. Institut 
Pere Mata, sobre el problema de salut mental infantil i juvenil. 
Organitza: Associació Porta Oberta

18 h. Centre Cívic. Taller. cicle de la biblioteca 
a la taula.  Dolços de tardor: panellets i codonyat. 
Inscripció  prèvia. Coorganitzen: Centre Cívic i Increïble comestible-Valls en transició

Dijous 26 d'octubre
18.30 h. Centre Cívic. presentació del llibre 
el compromís i la identitat col·lectiva, la 
necessitat de pertÀnyer a un col·lectiu, d'Andreu 
Martín. L'autor i Núria Vendrell, psicòloga especialista en emocions, 
parlen d'experiències i valors, que transmeten els personatges i les 
situacions de les novel·les que sentim tan pròximes.
Coorganitzen: Centre Cívic i Biblioteca Carles Cardó
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19.30 h. Banc de Valls.
redescobrir patrimoni: les pintures de la 
sala de juntes del banc. Nou cicle de l'IEV amb  
l'objectiu de redescobrir racons que passen desapercebuts i dels que 
no en sabem massa bé la història.Coorganitzen: IEV i Antena del Coneixement de la URV

20.30 h. Teatre Principal.
concert. 
quatuor morphing, 
quartet 
de saxÒfons.
Programa eclèctic i ambiciós: 
Mendelssohn, Grieg, Ligeti 
i Tanada passant per Piazzola i 
Mike Mower; del barroc al roman-
ticisme fins al tango contemporani.  
Preu: 15 euros. Carnet Amics dels Teatres i Jubilats: 12 €. Organitza: Amics de la Música 
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20.30 h. Portal 22. sopar-tertÚlia vallspiula.
Per a reserves: vallspiula@gmail.com.Organitza: VallsPiula

Divendres 27 d'octubre

17.30 h. Centre Cívic. espectacle infantil 
cia país de xauxa: torrem castanyes! La Maria 
Castanyera té la paradeta a la plaça Major. Com cada any, rep la visita 
del seu millor amic, l'avi Siset i el seu gos en Pinxo. Al voltant de l’estufa 
de llenya expliquen contes i cançons sobre la tardor.Organitza: Centre Cívic

Dissabte 28 d'octubre
9 h. Davant Creu Roja.
pujada del bou a miramar i arrÒs. Organitza: AAEET

10 a 18 h. Kursaal.
6a exposició internacional canina 
i 17a exposició nacional canina. 
Organitza: Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya
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Diumenge 29 d'octubre
10 a 18 h. Kursaal. 6a exposició internacional 
canina i 17a exposició nacional canina.

Dimarts 31 d'octubre.  Castanyada
19 h. Local del Barri de Les Comarques.
castanyada popular. Organitza: A.VV. Barri de Les Comarques

20 h. JCA Cinemes. documental. vermeer.
La National Gallery ofereix una mirada fresca d'un dels majors artistes: 
Johannes Vermeer, pintor de la famosa La jove de la perla, centrant-se 
en la seva relació amb la música. Organitza: JCA Cinemes

21 h. Sala d'actes de la Cooperativa agrícola.
sopar de la castanyada. Organitza: A.VV. Barri Antic
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Nit. Lloc pendent.
concert jove de la castanyada. Organitza: VallsJove 

Dimecres 1 de novembre
18 h. Teatre Principal.
concert rÈquiem de W.a. mozart. 
orquestra i cor camerata eduard toldrÀ.
Xavier Puig, director. La Messa da 
Rèquiem en re menor KV 626, és l'obra 
mestra de l’expressió més profunda 
del dolor d’un home genial que no va 
acabar la partitura: 
la peça sacra més interpretada i mitifi-
cada de la història sonora d’Occident. 
Dinovena i última missa escrita per 
Mozart, que mor l’any 1791.
Preu: 20 €. Carnet Amics dels Teatres i Jubilats: 15 €. Organitza: Amics de la Música 
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Dijous 2 de novembre
18 h. Centre Cívic.
taller. cicle de la biblioteca a la taula. 
Cuina amb verdura de temporada.
Inscripció prèvia. Coorganitzen: Centre Cívic i Increïble comestible-Valls en transició

19.30 h. Església Mare de Déu del Lledó.
redescobrir patrimoni. 
les pintures de catalÀ gomis.
Coorganitzen: IEV i Antena del Coneixement de la URV

20 h. JCA Cinemes.
documental. la joven de la perla.
Documental a la cerca de nombrosos enigmes 
sense resposta que envolten aquesta extraordinària 
pintura i el seu creador: Johannes Vermeer.
Organitza: JCA Cinemes
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Divendres 3 de novembre
18 h. Centre Cívic.
ecologia profunda. La vessant més radical, filosòfica 
i espiritual de l'ecologia proposa una visió integradora i holística 
on l'ésser humà no està per sobre de les altres espècies. Taller 
pràctic d’exercicis per connectar amb els orígens, entendre on 
estem i plantejar el futur. 
Inscripció  prèvia. Coorganitzen: Centre Cívic i Associació pel desenvolupament local i alternatiu - Can 
Pipirimosca

19 h. Pati de Sant Roc.
inauguració de l'exposició 500 anys 
de reforma protestant. Organitza: Església Evangèlica

20 h. Teatre Principal.
concert per la marató. Diferents intèrprets actuen a 
favor de la Marató.  Donatiu: 5 €. Organitza: Comissió Social del CB Valls
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Dissabte 4 de novembre
10 h. Espai La Magrana, c. Miralbosc 8.
taller de fotografia a nens i nadons.
Montse Millàs, fotògrafa.
Activitat gratuïta per als socis. Per als no socis: 5 € per família. Organitza: Associació Familiar El Niu

11 h. Pavelló Xavi Tondo, CEIM Fornàs.
mou-te per la marató. Dissabte matinal solidari movent 
el cos: spinning, màster class de zumba. Donatiu: 5 €. Comissió Social del CB Valls

17 h. Centre Cívic.
garlandes del pessebre.
L'equip d'escenografia del Pessebre Vivent porta setmanes treballant 
en el guarniment. Si ets un/a manetes i creatiu/va, vine al taller de 
manualitats per fer les garlandes.  
Inscripció  prèvia. Organitza: Centre Cívic
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Diumenge 5 de novembre
12 h. El Pati (en cas de mal temps, sala Kursaal).
final del campionat de colles sardanistes 
2017 amb la cobla contemporÀnia.
Organitza: Fundació Unió Anelles de la Flama

18 h. Sala d'actes de l'antic Convent del Carme. cant 
coral. trobada de tardor. Organitza: Societat Coral Aroma Vallenca

18.30 h. Kursaal. ballables. 
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren
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Del dimarts 7 al diluns 13 de novembre

13è GUANT.  
FESTIVAL DE TITELLES DE VALLS
Consulta tots els espectacles i activitats en el programa dels 
Teatres de Valls: http://festivalguant.cat/
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Dimecres 8 de novembre

De 17.30 h. Centre Cívic.  robÒtica.  Crea el teu robot i 
dóna-li vida. Hauràs de ser capaç de dissenyar i programar un robot 
perquè el resolgui.  Preu: 6 €. Organitza: Centre Cívic

Dijous 9 de novembre

19.30 h. Capella del Roser.  redescobrir patrimoni.  
la capella del roser i les seves rajoles. 
Organitza: IEV

20 h. JCA Cinemes.  documental. 
los impresionistas y el hombre 
que los encumbró.  Organitza: JCA Cinemes

Divendres 10 de novembre

19 h. Sala Sant Roc. inauguració de l'exposició 
10È aniversari de la colla gegantera la 
pessigolla. Organitza: La Pessigolla
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Diumenge 12 de novembre

18.30 h. Kursaal.  ballables.  Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. 

Organitza: Agència Artística Loren

Dimarts 14 de novembre
20 h. JCA Cinemes.  documental. matisse. 
Gaudeix de l'exposició més exitosa del Tate Modern i amb 
imatges exclusives del MoMA de Nova York, dedicada 
al gegant de l'art modern. Organitza: JCA Cinemes

Dimecres 15 de novembre
11.30 h. Teatre Principal.  conferÈncia. 
dia de la ciÈncia. Organitza: Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Camp

De 17.30 h. Centre Cívic.  món maker.  Les noves tecno-
logies estan al nostre abast i cada vegada més presents. Saber com 
funcionen, com es pensen i com es creen és un gran avantatge.  
Preu: 6 €. Organitza: Centre Cívic
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Dijous 16 de novembre

20 h. JCA Cinemes.  teatre francÈs. 
cyrano de bergerac, 
des de la comédie-française. 
Cyrano té un nas prominent, però també un magnífic 
do per a les paraules. Ajudarà l'atractiu Cristiano a 
guanyar-se el cor de Roxane, de qui ell també està 
perdudament enamorat. Organitza: JCA Cinemes

Divendres 17 de novembre

20.30 h. Teatre Principal.  concert de violí 
i piano  amb la companyia de sacha amorós.
Alexandre Amorós Korotkov, “Sacha”, començà a estudiar violí 
als 2 anys. Ha cursat violí i piano a l’Escola Municipal de Música 
de Montblanc; el curs 2016-2017 violí al Conservatori de Vila-seca 
obtenint la nota més alta en l’examen de pas a grau professional. 
És el membre més jove de l’Orquestra Corelli.
Concert a benefici del menjador social La Taulada. Donatiu: 10 €. Organitza: Amics de la Música
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Dissabte 18 de novembre

11.30 h. El Pati.  jornada gastronÒmica 
del calçot.  Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme

Diumenge 19 de novembre

18 h. Centre Cultural.  valls viu la moda. 
Passarel·la de moda i complements de la temporada tardor-hivern. 
Organitza: Equip Valls Viu la Moda 

18.30 h. Kursaal. 
ballables.  Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. 
Organitza: Agència Artística Loren

Dijous 23 de novembre

20 h. JCA Cinemes.  documental. 
rembrant.  Aquesta pel·lícula intenta explorar 
la veritat sobre l'home que hi ha darrere la llegenda. 
Organitza: JCA Cinemes



29

20 h. Centre Cívic.  xerrada. marta ortega: 
quÈ necessitem per aprendre sense obstacles? 
Desgrana els aspectes clau del desenvolupament dels primers 
anys per a un bon aprenentatge a l'escola, i què podem fer 
com a famílies o mestres per ajudar-los a estar preparats 
i facilitar-los el camí cap a l'èxit. Organitza: Centre Cívic

20.30 h. Teatre Principal. 
concert de cambra. duo miró.
Marta Mulero, violoncel; Medir Bonachí, piano. Des del barroc a la 
música contemporània, passant pel classicisme i el romanticisme. 
Primer premi en el XIX Concurs Arjau de Barcelona. 
Preu: 15 €. Carnet Amics dels Teatres i Jubilats: 12 €. Organitza: Amics de la Música 

Divendres 24 de novembre
En horari comercial.  establiments adherits a la 
campanya black fiday. Anticipa les compres nadalenques 
amb la 2a edició del Black Friday amb grans descomptes.
Organitza: Comerç de Valls
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17.30 h. Centre Cívic.  anna ferran:  
taller de fisioterÀpia respiratÒria. 
Higiene respiratòria, mocs, constipats, bronquitis,  qui més qui 
menys n'ha tingut a casa. Especialitzada en fisioteràpia respiratòria, 
intenta ajudar a desentrellar els rentats nasals per a tota la família 
adaptant la tècnica a cada edat, com mocar-se millor i com treure els 
mocs dels pulmons. Inscripció prèvia.  Coorganitzen: Centre Cívic i Associació Familiar El Niu

20.30 h. Portal 22.  sopar-tertÚlia vallspiula. 
Per a reserves: vallspiula@gmail.com.  Organitza: VallsPiula

Dissabte 25 de novembre
En horari comercial. establiments adherits a la 
campanya black fiday. Organitza: Comerç de Valls

Diumenge 26 de novembre

10 h. Centre Cívic.  danses al pessebre. 
La música d'arrel acompanya les danses medievals, renaixentistes  
o barroques del Pessebre Vivent. Organitza: Centre Cívic
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18.30 h. Kursaal. ballables. 
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €.  Organitza: Agència Artística Loren

Dimarts 28 de novembre

20 h. JCA Cinemes. documental. vincent van 
gogh,  una nueva mirada. Organitza: JCA Cinemes 

Dijous 30 de novembre

20 h. JCA Cinemes.  ballet en directe. la fierecilla 
domada, des del bolshoi ballet. 
Coreografia de Jean-Christophe Maillot basada en 
la comèdia de Shakespeare. Organitza: JCA Cinemes 

Divendres 1 de desembre

19 h. Sala Sant Roc.  inauguració de l'exposició 
roda d'art amb nÚria rion.
Coorganitzen: Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví  i IEV
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Dissabte 2 de desembre
9 a 21 h. Pavelló Joana Ballart. 
encistella per la marató. 
La pilota solidària que no pari de botar: des del matí amb els partits 
de les escoles; a la tarda amb els partidets de colles d'amics, enti-
tats i associacions; fins al vespre amb el partit amb famosos de TV3.
Organitza: Comissió Social del CB Valls

Diumenge 3 de desembre
Tot el dia. Establiments comercials i comarca.
obertura de la mostra d'aparadors de 
nadal, fins al dissabte 6 de gener.  Organitza: Cambra de Comerç i Indústria

18.30 h. Kursaal.  ballables. 
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren
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Dilluns 4 de desembre
Tot el dia. Establiments adherits.
obertura de la campanya per nadal, 
queda't a valls. El comerç de la ciutat vol acompanyar les 
vostres compres nadalenques amb premis, sortejos i alguna sorpre-
sa. Tornarem a buscar el caganer amagat als aparadors, farem cagar 
el tió i entregarem la carta dels Mags de l’Orient al patge. Fins al 
divendres 5 de gener. Organitza: Comerç de Valls D

Dimarts 5 de desembre
20.15 h. JCA Cinemes. 
ballet en directe. el trencanous,  
des de la royal opera house. 
La música de Txaikovski i la coreografia de Peter Wright vesteixen 
aquesta màgica aventura nadalenca. Organitza: JCA Cinemes 
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Dijous 7 de desembre
18 h. JCA Cinemes. 
Òpera en directe. andrea chénier,  
des del teatro alla scala de milÀ. 
La soprano Maddalena de Coigny i el tenor Yusif Eyvazov 
en el 50è aniversari de la mort de Victor de Sabata. 
Organitza: JCA Cinemes 

Dimarts 12 de desembre
19.30 h. JCA Cinemes. 
Òpera en directe. la bohême,  
des de l'opéra national de parís. 
Sonya Yoncheva i Atalla Ayan protagonitzen la història d'amor de 
Puccini, amb alguna de les peces més boniques de la música operís-
tica. Organitza: JCA Cinemes 
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Dimecres 13 de desembre
10 h. Centre Cultural.  jornada joves 
i empresa. Organitza: Institut Jaume Huguet

Dijous 14 de desembre
De 18 h. Centre Cívic. 
taller del cicle de la biblioteca a la taula.  
Dolços nadalencs: massapà, tortell.
Inscripció  prèvia.  Coorganitzen: Centre Cívic i Increïble comestible-Valls en transició

19 h. Sala d'actes genera. 
xerrada per la marató. 
Conferència divulgativa sobre les malalties infeccioses, 
lema de la Marató d'enguany. Organitza: Comissió social del CB Valls

20 h. JCA Cinemes. 
documental. goya: un espectáculo  
de carne y hueso. Organitza: JCA Cinemes



En el costumari del país el Nadal a Valls excel·leix  pel ric i divers 
mostrari de tradicions. Fira d’aviram viu, concerts de nadales, pessebres 
monumentals a la capella del Roser i a l'Ajuntament, exposició del Grup 
de Nadal d’Artistes que enguany arriba al 75è aniversari, Pastorets, 
pessebre vivent, personatges com l’Home dels nassos i el Fumera, el 
Caga tió popular, llums ornamentals, gastronomia nadalenca, aparadors 
encisadors, el ball de Cap d’Any, espectacles professionals adients per 
aquest moment tan especial en el nostre cicle anual, parc de nadal, la 
cua de les nenes i nens per lliurar la carta al Carter del Reis de l’Orient, 
la cavalcada... i sobretot un castell de gamma extra: el de la solidaritat.

Valls, com a ciutat amb passió per les arts escèniques i musicals, també 
presenta en format de regal nadalenc els abonaments de la propera 
temporada dels Teatres, una explosió d'emocions que ens captivarà.

Nadal,  
enlloc com a Valls!

36
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Divendres 15 de desembre
17.30 h. Centre Cívic. 
espectacle infantil. colla gegantera  
pessigolla: fem cagar al tió! 
A cops de bastó el tradicional Tió caga llaminadures 
pels nens i nenes. Organitza: Centre Cívic

17.30 h. Capella del Roser. 
inauguració del  
pessebre monumental pisos clols. 
Coorganitzen: Associació Francesc Clols i Associació de Comerciants del carrer de la Cort 

19.30 h. Pati de Sant Roc. 
presentació del llibre 75è aniversari del 
grup de nadal d'artistes vallencs. 
Organitza: Grup de Nadal d'Artistes Vallencs
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Dissabte 16 de desembre
Mercat de Nadal i Fira de capons, aviram i motius nadalencs 

8 h . Plaça del Portal Nou. 
mercat del tracte equí. Organitza: Societat de Sant Antoni

10 a 21 h. Pl. Blat, c. la Cort, el Pati, c. Jaume Huguet. 
mercat de nadal i fira de capons, avirams i 
motius nadalencs - ficap'2017.  
L’única fira d’aviram del Camp de Tarragona, hereva de les histò-
ricament celebrades al voltant del 21 de desembre, diada de sant 
Tomàs. Proveeix d’aviram viu per als àpats nadalencs, que de la 
plaça del Blat passen a l’escorxador habilitat o bé directament a les 
llars familiars. El carrer de la Cort i la plaça del Pati despleguen una 
munió de figures de pessebre, estels, llums de colors, tions, verd, 
arbres, plantes de Nadal, vins, caves, mel, torrons, neules, dolços de 
la festa, fruits secs i altres productes artesanals. 
Organitza: Cambra de Comerç i Indústria 
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10 a 21 h. C. la Cort, davant capella del Roser. 
estand del parc de nadal.
Taller amb Cel Rogent i recollida dels darrers materials reutilitzables 
per al Parc. 

10 a 12 h. Espai La Magrana, c. Miralbosc 8. 
taller de psicomotricitat. Montserrat López, mestra 
d'Educació Infantil i professora de Cicles Formatius.
Activitat gratuïta per als socis. Per als no socis: 5 € per família. Organitza: Associació Familiar El Niu

11 a 14 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
arribada del carter  
dels reis mags de l’orient,
que serà a la ciutat coincidint amb el Mercat de Nadal i la Fira de 
capons i aus, per recollir les cartes que les nenes i nens  i d’altres 
que ens visitin li vulguin lliurar. 
Organitza: Associació per la Cavalcada dels Reis 
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17.30 a 20 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes  
pel carter dels reis mags de l’orient.

21 h. Centre Cultural.  sopar de la marató. 
Sopar solidari obert a tothom. Al finalitzar, sorteig de regals gentilesa 
dels comerços i establiments de Valls i rodalies.
Inscripció  prèvia adreçant-se a l'oficina del CB Valls.  Organitza: Comissió Social del CB Valls

Diumenge 17 de desembre 
10 a 20 h. Pl. Blat, c. la Cort, el Pati, c. Jaume Huguet. 
mercat de nadal i fira de capons, aviram i 
motius nadalencs - ficap'2017.  

10 a 21 h. Carrer de la Cort, davant capella del Roser. 
estand del parc de nadal.
Taller amb Cel Rogent i recollida dels darrers materials reutilitzables per al Parc.  
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11 a 14 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes 
pel carter dels reis mags de l’orient.

17.30 a 20 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes 
pel carter dels reis mags de l’orient.
18.30 h. Kursaal. 
ballables.  Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

18.30 h. Església Mare de Déu del Lledó. 
concert de nadal.  Commemoració del centenari de mn. 
Ramon Muntanyola.  Organitza: Coral Espinavessa

Dimarts 19 de desembre

9.30 h. Centre Cultural.  setmana de les llengües 
estrangeres.  Organitza: Institut Jaume Huguet
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11.30 h. Centre Cultural. 
setmana de les llengües estrangeres. 

18 h. Teatre Principal.  concert de nadal. 
Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard

20 h. JCA Cinemes.  documental. pintando el jardín 
moderno: de monet a matisse.  Organitza: JCA Cinemes 

Dimecres 20 de desembre

19.30 h. Teatre Principal.  concert de nadal.
Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard

Dijous 21 de desembre

14.30 h. Centre Cultural.  cantada de nadales de 
tots  els alumnes de l'escola. Organitza: Escola Enxaneta
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20.30 h. Teatre Principal. 
concert de nadal.  Proposta del concurs Paper de Música de 
Capellades. Darryl Taylor, contratenor; Carmen Acosta, soprano i Miguel Ángel 
Dionis, piano.  Obres de: Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Christoph 
Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Britten i William Grant 
Still. Preu: 15 €. Carnet Amics dels Teatres i Jubilats: 12 €. 

Organitza: Amics de la Música 

Divendres 22 de desembre

10 h. Teatre Principal.  cantata de nadal. 
Organitza: Escola Baltasar Segú 

11.30 h. Centre Cultural.  festa de nadal. 
Organitza: Institut Jaume Huguet

19 h. Centre Cultural.  concert de nadal.
Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard

19 h. Sala Sant Roc.  inauguració de l'exposició  
75a exposició de nadal. Coorganitzen: Grup de Nadal d'Artistes Vallencs i IEV
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Dilluns 25 de desembre. Nadall 
12 h. Local Social del Barri de Les Comarques. 
el patge reial recull les cartes i caga tió. 
Organitza: A.VV. Veïns del Barri de Les Comarques

Dimarts 26 de desembre. Sant Estevel 

12.30 h. Església de Sant Antoni.  concert de sant 
esteve  de la coral infantil cors alegres. 
Mostra de les cançons treballades durant el curs.  Organitza: Coral Infantil Cors Alegres

Dimecres 27 de desembre. Inici del Pessebre viventl  
17.30 a 20 h. Des de l'església de Sant Joan. 
7è pessebre vivent.  Amb la participació de centenars 
de veïns i veïnes, entitats i empreses de la ciutat i comarca, aplega 
diverses disciplines com el teatre,el ball, el cant o la música en 
directe. Un itinerari vivent per la història de la ciutat, ambientat en 
diferents períodes històrics, des del món romà fins a l'actualitat. 
Preu: 3 € anticipada i 5 € a taquilla. Organitza: Centre Cívic
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Dijous 28 de desembre. 
inici del parc de nadal  
amb els tallers de circ

10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ  de la companyia 
passabarret.  Durant aquests dies nadalencs una munió 
de famílies peregrina cap al convent del Carme per gaudir de les 
activitats preparades per als més menuts de les cases.

17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ 

17.30 a 19.30 h. Des de l'església de Sant Joan. 
7è pessebre vivent.  Preu: 3 € anticipada i 5 € a taquilla. Organitza: Centre Cívic 

20 h. JCA Cinemes.  documental.  
renoir, admirado y denigrado.  Organitza: JCA Cinemes 
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Divendres 29 de desembre
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ 

De 17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ

17.30 h a les 19.30 h. Des de l'església de Sant Joan. 
7è pessebre vivent. 
Preu: 3 € anticipada i 5 € a taquilla. Organitza: Centre Cívic 

Dissabte 30 de desembre
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ 

17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ 
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Diumenge 31 de desembre. Nit de Cap d'anyl  
nit de cap d’any

10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ 

12 h. Pl. Blat. 
7a passejada de  
l'home dels nassos. 
Coorganitzen: Colla Gegantera La Pessigolla, Colla 
Gegantera El Calçot-AAEET i Societat de Sant Antoni 

Dilluns 1 de gener
Cap d'anyl

17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal: tallers de circ 
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Dimarts 2 de gener. Esclat del Parc de Nadall  
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal.  
Durant la primera setmana de l’any aquesta proposta lúdica i edu-
cativa obre la seva oferta completa per als més petits, amb el segell 
distintiu d’uns materials que són aportats per la mateixa ciutadania i 
que fan èmfasi en la idea del reciclatge.

11.30 a 13.30 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes  
pel carter dels reis mags d'orient. 

17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal

17.30 h a 19.30 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes. 
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Dimecres 3 de gener 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal.
11.30 a 13.30 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes. 
17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal.
17.30 h a 19.30 h. Vestíbul de l'Ajuntament. 
recollida de cartes. 

Djous 4 de gener
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal.
17 a 20 h. Convent del Carme/Escola Enxaneta. 
parc de nadal.
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Divendres 5 de gener. Nit de Reiss 

Durant tota la jornada, pastisseries i forns. 
venda dels tradicionals tortells de reis, 
amb figureta i fava. 

18.30 h. Estació del tren.  arribada de ses 
majestats  els reis mags de l'orient 
i cavalcada.  Els savis màgics de l’estel, Melcior, Gaspar i 
Baltasar, no fallen a la cita de la il·lusió en les seves carrosses, amb els 
patges, els heralds, cavalls, músics, grallers, timbalers i sobretot les 
joguines per als que us hagueu portat bé i també un polsim de carbó per 
als que no. Organitza: Associació per la Cavalcada dels Reis
Recorregut: pl. Estació, pg. Estació, carrers Vallvera, Avenir, Anselm Clavé, pl. Font de la Manxa, 
carretera de Montblanc, carrers Abat Llort, Cor de Maria, muralla Sant Antoni, de l'Església, pl. Església 
i Blat, Cort i el Pati. 

El Pati. benvinguda als reis per part de l'alcalde,
que els fa lliurament de les claus de totes les cases de la ciutat.
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Tot seguit,
salutació de ses majestats a 
les vallenques i vallencs. 
21 h. Per les cases del Barri de Les Comarques. 
repartiment de joguines per part dels reis 
d'orient.  Organitza: Associació de Veïns del Barri de Les Comarques

Diumenge 7 de gener

18.30 h. Kursaal.  ballables. 
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dijous 11 de gener 
20 h. JCA Cinemes. 
documental. yo, claude monet. 
Film documental sobre la vida i l'obra d’aquesta 
figura clau del moviment impressionista. 
Organitza: JCA Cinemes 
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20.30 h. Teatre Principal.  concert tarraco ensemble. 
Quintet de corda i piano. Formació de música de cambra del Camp de 
Tarragona. Han actuat per Europa i Amèrica, aconseguint grans èxits i 
assolint un altíssim nivell artístic.  Albert Rodríguez, violí; Laura Gené, 
violí; Elena Martínez Paz, viola; Nico Cobo, violoncel; Medir Bonachi, 
piano. Preu: 15 €. Carnet Amics dels Teatres i Jubilats: 12 €.  Organitza: Amics de la Música 

Divendres 12 de gener.
19 h. Pati i Sala de Sant Roc.
inauguració de l'exposició: compromís i 
esperança: amb esforç arribem lluny. 
Ak benn: Dones, joves, infants. que fan? Associació emparada per 
la comunitat de Taizé a Dakar, Senegal, que promou la formació de 
nens i joves en diversos àmbits artesanals.
Coorganitzen: Amics d'ak benn i parròquia de Sant Joan
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Els Tres Tombs vallencs són ben matiners, el cap de setmana 
posterior a Reis. Puntuals a la cita, aquest museu viu de l’art 
dels carros i de la guarnicioneria posa en valor l’esforç del 
treball que ha construït el nostre país. La Societat de Sant An-
toni i els carreters vinguts d’arreu retornen la ciutat a temps 
pretèrits en què picarols i campanes dringaven pels carrers, i 
les ferradures compassaven el ritme diari.

Els tres tombs
festa tradicional d’interÈs nacional
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Dissabte 13 de gener. Vigília dels Tres Tombss

19 h. Des de la Sala Kursaal. 
cercavila de vigília dels tres tombs. 
Itinerari: pl. Sant Francesc, Sant Antoni, Major, pl. del Blat, la Cort, el 
Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa, Anselm Clavé, Avenir, Vallvera, 
pg. Estació, Anselm Clavé, Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla 
del Castell, pl. Sant Francesc, Kursaal.  Organitza: Societat de Sant Antoni 

Diumenge 14 de gener. Els Tres Tombss 
11.30 h. Des de la rotonda del cementiri 
i amb el recorregut habitual.
els tres tombs de sant antoni abat. 
festa tradicional d’interÈs nacional. 
En el decurs de l’acte, l’església de Sant Antoni estarà oberta i, al 
pas de la comitiva pel davant, el toc de campanes anunciarà la ritual 
benedicció de cavalleries i de tots els animals domèstics que hi 
assisteixin. Organitza: Societat Sant Antoni
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18.30 h. Kursaal. ballables. 
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dilluns 15 de gener

20 h. Vestíbul de l'Ajuntament.  exposició 
del gegant del calçot,  fins al 28 de gener esperant la 
Festa de la Calçotada. Organitza: Unió Anelles de la Flama

Dimarts 16 de gener
20.15 h. JCA Cinemes. 
Òpera en directe.  
rigoletto, des del 
royal opera house. 
L'aclamada producció de David McVicar de la tràgica òpera de Verdi 
amb un equip artístic magnífic, liderat per Dmitri Platanias, Lucy 
Crowe i Michael Fabiano. 
Organitza: JCA Cinemes 
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Dimecres 17 de gener
18 h. Teatre Principal. 
concert. escola municipal  
de mÚsica robert gerhard. 
Organitza: EMM Robert Gerhard

Dijous 18 de gener
20 h. JCA Cinemes. 
teatre francÈs.  
romeo y julieta. 
Emissió subtitulada d'una de 
les obres més famoses de 
Shakespeare. Història d'amor 
absolut ambientada a Verona i amb la dramàtica rivalitat entre Capu-
letos i Montescos. Organitza: JCA Cinemes 
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Diumenge 21 de gener
16 h. JCA Cinemes. Ballet en directe. 
romeu i julieta, des del bolshoi ballet. 
Adaptació de la partitura romàntica i cinematogràfica de Prokofiev 
que reviu la història dels més cèlebres amants de la novel·la. 
Organitza: JCA Cinemes 

18.30 h. Kursaal. 
ballables. 
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €.  
Organitza: Agència Artística Loren

Dijous 25 de gener
20 h. JCA Cinemes. 
teatre. macbeth,  
des de l'stratford festival. 
L'obra de Shakespeare arriba al cinema produïda 
per Antoni Cimolino's. Organitza: JCA Cinemes 
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D’aquí a quatre celebracions la Candela anual deixarà pas a les 
bicentenàries Festes Decennals dedicades a la Mare de Déu. Des 
de les darreres, la devoció ha continuat fidel a la seva cita en les 
fredors hivernals i en la calor de les ànimes vallenques.

La Mare  
de Déu de la 
Candela
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Dissabte 27 de gener
19 h. Des del campanar de Sant Joan. 
toc de novena.

19.30 h. Església de Sant Joan.
inici de la novena de la mare de déu de 
la candela i celebració de l'eucaristia.

19.30 h. Centre Cultural.
12a nit de castells.
El lliurament dels guardons degans del món casteller.
Coorgantizen: Revista Castells, Xarxa de Televisions Locals de Catalunya i Ajuntament.

Diumenge 28 de gener. Festa de la Calçotada
Matí. Pl. Blat, Pl. Oli, pl. Alls, Pati, Zeta, Quarter i pg. Estació.
festa de la calçotada. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria .
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18.30 h. Kursaal. ballables.
Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €.Organitza: Agència Artística Loren

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc de novena.

19.30 h. Església de Sant Joan.
novena de la mare de déu 
de la candela i celebració de l'eucaristia.

Dilluns 29 de gener

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc de novena.

19.30 h. Església de Sant Joan.
novena de la mare de déu de la candela 
i celebració de l'eucaristia.
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Dimarts 30 de gener 

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc de novena.

19.30 h. Església de Sant Joan.
novena de la mare de déu de la candela 
i celebració de l'eucaristia.

20 h. JCA Cinemes. documental. canaletto 
y el arte en venecia. Organitza: JCA Cinemes 

Dimecres 31 de gener 

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc de novena.

19.30 h. Església de Sant Joan.
novena de la mare de déu de la candela 
i celebració de l'eucaristia.
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Exposicions
BIBLIOTECA 
POPULAR
Dimarts 
de 17 a 20 h; de 
dimecres a dissabte 
d'11 a 14 h i de 17 a 
20 h; diumenge d'11 
a 14 h

Fins al 8 d'octubre
XI Memorial Fran-
cesc Cabré d'Arque-
ologia. Descobrim. 
Patrimoni als mu-
seus i col·leccions 
de l'Alt Camp
Coorganitzen: SSTT 
de Cultura,  Festival SCAN, 
Museu de Valls i IEV

Del 15 de desembre 
a 28 de gener 
Correspondència 
femenina
Coorganitzen: Universitat 
de Vic, Arxiu Comarcal de 
l'Alt Camp i Museu de Valls

CAPELLA DE SANT ROC
De dimarts a dissabte 
de 19 a 20.30 h; 
dissabtes i festius de 
12 a 14h  

Del 7 d'octubre 
al 26 de  novembre
Lola Vendetta parla 
amb Déu. Lola  
Vendetta (Raquel 
Riba Rossy)
Organitza: Museu de Valls

Del 16 de desembre 
al 4 de febrer
Angela, 
Angela, Angela! 
La imaginació trans-
formadora, de David 
Minguillón
Organitza: Museu de Valls

CAPELLA DEL ROSER
Del 15 de desembre 
al 2 de febrer 
Pessebre 
monumental 
Pisos Clols

MUSEU DE VALLS
De dimarts a dissabte 
d'11 a 14 h i de 17 
a 20 h; diumenges i 
festius d'11 a 14 h 
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De l'11 d'octubre 
al 10 de desembre
Biennal / premi 
Guasch-Coranty 2017
Organitza: Fundació Ciutat  
i Museu de Valls

PATI DE SANT ROC
De dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i de 16 a 
20.30 h; dissabtes i 
diumenges de 12 a 14 h 

Del 17 al 29 d'octubre 
Xiquets de Valls: 
Quilòmetre 0 del Món 
Casteller

Del 3 al 12  
de novembre
Exposició 500 anys 
de reforma protestant
Organitza: Església Evangèlica

Del 12 al 28 de gener
Exposició Compromís 
i esperança
Coorganitzen: Amics d'ak benn 
i parròquia de Sant Joan.

SALA SANT ROC
De dimarts a dissabte 
de 19 a 20.30 h; 
dissabtes 
i festius de 12 a 14 h

Fins al 15 d'octubre
Calma tensa, pintures 
de Blanca Gibert
Organitza: IEV

Del 20 d'octubre 
al 5 de novembre
Exposició del Taller 
d'Art  de la Diputació 
de Tarragona
Organitza: IEV

Del 10 al 26 
de novembre
10è aniversari de 
la Colla Gegantera 
La Pessigolla
Organitza: Colla G. La Pessigolla

De l'1 al 17 
de desembre
Exposició Roda d'Art 
amb Núria Rion
Coorganitzen: Centre d'Estudis 
Canongins Ponç de Castellví 

Del 22 de desembre 
al 8 de gener
75a Exposició de Nadal
Organitza: Grup de Nadal 
d'Artistes Vallencs

Del 12 al 28 de gener
Compromís i esperança
Coorganitzen: Amics d'ak benn i 
parròquia de Sant Joan.
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Cooperem amb

Vols que les teves activitats es publiquin 
en el programa següent

ENVIA-LES ABANS DEL DIVENDRES 15 DE DESEMBRE A:
Xarxa de Cultura:  Espai Ca Creus.

43800. Valls.
cultura@valls.catValls

ciutat de cultura 
participativa


