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Valls ha recordat des de la festivitat de la Mare de 
Déu de la Candela, quan celebràvem l’11a Nit de 
Castells amb tot el món casteller a la nostra ciutat, 
que enguany es compleixen 150 anys de l’estrena 
l’any 1867 de la composició coral los xiquets 
de Valls. En fou autor Josep Anselm clavé. El 
pervivent lema casteller Força, equilibri, valor 
i seny és un vers d’aquest cor emblema de la 
renaixença catalana, viu en l’imaginari comunitari 
del nostre país. 

L’èxit i el ressò de Los Xiquets de Valls fou ràpid i 
anà més enllà de casa nostra. Així el 1872 el notable 
artista barceloní Simó Gómez Polo publicà una 
il·lustració sobre Clavé, en què apareixen els castells 
i que encapçala aquesta pàgina, esdevenint una de 
les més velles conservades d’aquesta manifestació 
patrimonial. Clavé i el patrimoni immaterial de 
Catalunya que ell cantava eren reconeguts i 
respectats arreu.

Aquesta santa Úrsula Valls farà honor als 
seus xiquets que un cop més han demostrat un 
compromís ferm i sòlid amb catalunya. Novament 
en seran protagonistes cabdals de la celebració. 
Compta amb un programa amb la interpretació de 
fragments destacats de la composició de Clavé per 
la Societat Coral Aroma Vallenca, gestada el 1862 
a recer de la campanya que el poeta i compositor 
engegà arreu del territori, o amb la xerrada de 
l’historiador vendrellenc Pere Ferrando sobre el 
mateix text. 

Els gegants que fan 70 anys i la mulassa que en 
compleix 30 obriran la matinal del dia central 
ursulí que, amb el punt àlgid dels Xiquets de Valls, 
posarà de manifest perquè tot comença a Valls. 
El programa de Santa Úrsula és més que mai 
el resultat de la suma i el resultat dels anhels 
ciutadans, que les institucions catalanes i 
vallenques escolten.

150 anys 
del lema

Força, equilibri, valor i seny

#SantaUrsulaValls
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Divendres 20 d'octubre.  
Obertura FiraCastells i assaigs castellers 

 
Durant tota la jornada en horari comercial. Establiments adherits. Concurs d’aparadors castellers. 
Organitza: Comerç de Valls 

11 a 22 h. Passeig Tarradellas, Fornàs. Mercat d’artesania. Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme 

17 a 21 h. Plaça interior de Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya. Portes obertes. Aquest estiu han 
finalitzat les obres de construcció de la caixa que acollirà el futur equipament cultural i turístic sobre 
aquesta manifestació del Patrimoni Immaterial de la Humanitat amb el segell de la UNESCO. Durant els 
tres dies centrals de Santa Úrsula podrem passejar per la seva plaça interior que connecta les del Blat i 
de l’Oli, així com el carrer Espardenyers que ens duu fins a la de la Biblioteca. 
Una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i la 
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. 
 
17 a 19 h. El Pati. Estand de Hit103. Programa especial “Des de la plaça del Blat”, el programa setmanal 
d'informació castellera emès per Ràdio Valls-Hit 103. Avui no és dimarts ni són les 8 del vespre, però els 
periodistes Francesc Domènech i David Prats fan la prèvia de la FiraCastells. 

17.30 a 20 h. El Pati. 7a FiraCastells. Obertura dels estands. Artesania, marxandatge, entitats, jocs 
educatius, llibres i mitjans de comunicació ocupen més d’una vintena d'estands de productes relacionats 
amb l'univers casteller i el patrimoni immaterial. Un maremàgnum d’aficionats, castellers, periodistes, 
institucions i empreses, així com un nombrós públic familiar àvid de tastar les activitats d’alçada, 
creativitat i joc preparades per als més petits, i trobar llibres, audiovisuals, revistes o objectes que volem 
per a la nostra col·lecció. 
 

ESTANDS 7a FIRACASTELLS 

Artesania i marxandatge 

DAVALLADA  Novetat! 
Van néixer amb la finalitat de fabricar les figures més representatives de les festes majors de Catalunya i 
la cultura popular en ninos de goma. Presenta les diferents figures de castells en diversos materials, tant 
per a canalla com per a decoració. 
 
FET AMB AMOR – ARTESANIA CASTELLERA Novetat! 
Productes de marxandatge, artesania, penjolls, jocs infantils i de decoració elaborats amb imatges, 
motius i identificacions castelleres, per a nounats, infants, joves i adults. 
 
FIGURA'T Novetat! 
És una empresa artesana, l'objectiu de la qual és recordar les joguines de plom dels pares, la imatgeria, 
els balls i els entremesos del patrimoni immaterial català, per fer difusió de la rica i prolífica cultura 
popular del país. 
 
LA BOTIGA CASTELLERA Novetat! 
Jocs, material infantil, producte de decoració, artesania, penjolls, dvds, samarretes… tot el material 
sobre castells. 
 
MANS DE GLÒRIA 

Es presenta per segon cop a la FiraCastells amb totes les seves creacions en patchwork casteller, 
bosses, ronyoneres, carteres, complements de nadons, cintes i bandanes per al cap. 
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RACÓ DE LES FADES 

Taller de creacions que elabora artesania, bijuteria, roba i complements amb motius castellers.  
 

Entitats  

ADIFOLK / FOLK AL BIAIX 

ADIFOLK, té com a objectiu potenciar i dinamitzar la cultura popular del país i donar a conèixer a 
Catalunya arreu del món. Els castells han tingut un gran protagonisme en les accions internacionals. El 
2017 han celebrat la 30a edició de l'Aplec Internacional. 
Folk al Biaix vesteix a grups i entitats de l'àmbit de la cultura popular i d'altres manifestacions culturals.  
 
CASTELLS - COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA 

És una marca registrada impulsada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), que 
agrupa totes les colles castelleres existents. A l’estand trobareu tota la informació institucional relativa 
als castells i a les colles, aspectes de normativa, documentació i vocabulari, seguretat, calendari 
d’actuació i tots els productes associats a la marca Castells. 
 
COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS 

Estand de la colla vallenca amb un taller permanent per fer-te la teva polsera castellera.  Novetat! 
 
COLLA VELLA  DELS XIQUETS DE VALLS  
Estand de la colla vallenca amb un taller permanent per fer-te la teva polsera castellera. Novetat! 
 
Jocs educatius 

 
CAMP D'APRENENTATGE DE TARRAGONA 

El CdA és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que facilita 
als nens i nenes la descoberta del fet casteller a través de tallers, manualitats i activitats lúdiques. 
Mitjançant aquestes propostes aprenen a conèixer i valorar els elements i la realitat dels castells. 
Iniciativa impulsada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. 
 
CIMS / EL CRACK CASTELLER 

CIMS és un joc de construcció basat en els castells que desperta la imaginació, millora la destresa i 
estimula l'enginy.  
El CRACK CASTELLER és un joc de taula de preguntes i respostes per demostrar els coneixements de 
temàtica castellera. 
 
Llibres 

COSSETÀNIA EDICIONS 

Editorial generalista dins el catàleg de la qual destaquen per la seva importància les col·leccions que fan 
referència a excursionisme, turisme, cuina, natura, cultura popular, esports, narrativa i assaig, entre 
altres temàtiques. Compta amb l’única col·lecció dedicada al fet casteller: L’aixecador. 
 
TRADILLIBRERIA 

Una proposta de llibreria de fons, especialitzada en la cultura tradicional, que vol fer més accessibles els 
llibres que fomenten, estudien o es relacionen amb ella.  
 
Mitjans de comunicació 

 
BARÒMETRE CASTELLER ESTRELLA DAMM 

Patrocinat per Estrella Damm, concedeix cada any el Premi Baròmetre en el marc de la Nit de Castells 
que al voltant de la festa de la Mare de Déu de la Candela se celebra anualment a Valls. Degustació 
d'Estrella Damm per a adults amb invitació. 
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HIT 103  
Des de Valls emet aquesta emissora en què la música i les piulades culturals es combinen en una fórmula 
d’èxit. Veurem treballar en directe els seus professionals i convertir-se el seu estand en un escenari de 
música en directe. 
 
REVISTA CASTELLS 

Publicació castellera independent que té com funció informar, debatre, analitzar i viure amb la màxima 
intensitat el món casteller. El juny del 2013 estrenà el format digital, que actualitza de manera diària. Des 
d’aleshores, la revista en paper s’edita un cop l’any, amb un número especial, que recull les dades, 
reportatges i articles de relleu.  
 
XARXA TV LOCALS / TAC 12 

El canal públic de televisió del Camp de Tarragona aposta fort des de fa anys pels castells. A l’estand 
podreu informar-vos de la programació i aprendre com es fa una transmissió televisiva castellera. 
Projecten un visionat continu de les principals diades castelleres d’aquesta temporada i dels reportatges 
més destacats de la Nit de Castells 2017. 

 

Informació i venda de polseres per a les activitats   
L’estand d’informació ven les polseres per participar en les activitats marcades amb **.  
 
17.30 a 20.30 h. El Pati. Fòrum familiar. FiraCastells és la fira en família que us brinda l'oportunitat de 
descobrir, aprendre i experimentar a través del joc i la creativitat en diferents camps. 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: 

* Circuit d’agilitat Txequi. Itinerari amb sis experiències diferents. Diversió, joc i aprenentatge per a 
totes les nenes i nens en un circuit per vèncer proves i desafiaments ** 

* Rocòdrom monolit d’escalada Aventura’t. Estructura de 8,50 m d’alçada amb relleu propi de fisures, 
xorreres i regletes amb 300 preses especials per a infants i no iniciats ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls ** 

* Camp d’Aprenentatge de Tarragona. Tallers creatius sobre elements castellers ** 

17.30 h. Estand Cims. Taller guiat on es proposen diferents construccions, tant amb els Cims com amb els 
Cimets, per provar la teva destresa. 
 

17.30 h.  Estand Racó de les fades. Taller de màscares castelleres. 

17.30 h. Des del passeig dels Caputxins i des del capdamunt del passeig de l’Estació fins davant del 
Centre Cultural. Cercavila de la 18a Mostra de Bestiari Escolar i Infantil. Participen: 
 

• les dues mulassetes i l’oreneta, de  l'Escola Enxaneta 
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• 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  
• el cavall, l’ós 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 
• drac, ós i mulassa petits, de la Unió Anelles de la Flama 
• bou petit de l'Associació el Bou 
• àliga petita 

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 
 
Coorganitzen: Comissió d’escoles, AMPES i Ajuntament 
 
17.30 a 20.30 h. Capella del Roser, carrer de la Cort 24. Exposició fotogràfica “Les Festes de la Mare de 
Déu de la Salut d’Algemesí, Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. 
 

18 h. Estand Cims. Taller guiat on es proposen diferents construccions amb els Cims i els Cimets.  
 
18.30 h. Estand ADIFOLK / Folk al Biaix. Avanç de l'Aplec Internacional Adifolk 2018. 
 
18.30 h. Estand Davallada. Pinta els ninos de goma. 
 
18.30 h. Estand Figura’t. Coneixes la cultura popular catalana?  
 
19 h. El Pati. Passejada inaugural a la FiraCastells. 
 
19 h. Estand Cims. Taller guiat amb els Cims i els Cimets. 
 
19 h. Estand Revista Castells. L’oca castellera: guanya premis mentre progresses fins fer l’aleta. 
 
19 h. Estand Xarxa TV locals / TAC12. Tallers de televisió castellera. Coneix els secrets de les 
retransmissons castelleres i les noves càmeres que permeten una visió més àmplia dels castells i fan que 
l'espectador se senti integrant de la construcció. 
 
19.15 h. Estand de Hit103. Música. Actuacions en directe de Mariona & Gabriel Duet i Elena Volpini. Albert 
Domènech a “La Vanguàrdia” escrivia de la Mariona Escoda el passat abril: “una joia ... de tan sols 15 
anys de la qual se’n parlarà ben aviat. L’Elena obtenia l’any passat el 3r premi al 38è Concurs de Cançó 
de Salitja, La Selva, amb la cançó X. Territori creatiu vallenc. 
 
19 .30 h. Estand Revista Castells. Presentació del nou concurs literari infantil Els Xiquets de Valls. 

 
19.30 h. Estand Fet amb amor. Les tres R: taller de reciclatge amb productes castellers. 
 

19.30 h. Sala Sant Roc. Art. Inauguració de l'exposició del Taller d'Art de Valls de la Diputació de 
Tarragona. Ofereix un lloc de formació no reglada per a les persones amb inquietuds estètiques i 
formatives i un espai per als joves artistes. Ubicada a l'edifici emblemàtic de l'antic Hospital de Sant Roc 
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que data de 1562, ocupa un dels llocs més cèntrics de la ciutat. Ofereix cursos dedicats al coneixement i 
pràctica de procediments pictòrics i tècniques escultòriques, facilitant l'adquisició del domini de les 
eines bàsiques per a la descodificació dels llenguatges visuals i l'expressió personal. Organitza: Institut 
d'Estudis Vallencs 

 
20 h. Estand Baròmetre Casteller Estrella Damm. Presentació dels trofeus del Premi Baròmetre 2017. 
 
22.30 h. Pati i sala d'assaig de la Colla Joves Xiquets de Valls, carrer d’en Gassó 20. Assaig general de 
Santa Úrsula. Organitza:  Colla Joves Xiquets de Valls 

 
22.30 h. Local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, carretera de Tarragona 2. Assaig de castells. 
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls 

 
El desenvolupament de les darreres proves d’aquesta nit dóna pistes als aficionats, periodistes i 
curiosos sobre com anirà la Diada del diumenge imminent.  
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Dissabte 21 d’octubre.  

Vigília de Santa Úrsula i 7è Simposi Casteller de Catalunya  
 
Durant tota la jornada en horari comercial. Establiments adherits. Concurs d’aparadors castellers. 
Organitza: Comerç de Valls 

8.45 h. Convent del Carme, plaça del Carme. Show cooking amb arròs i espineta de corball, i esmorzar 
popular de forquilla. Acció inaugural del 7è Simposi Casteller de Catalunya, a càrrec de Ramon Martí del 
Restaurant El Llagut, de Tarragona. El quilòmetre zero casteller dóna la benvinguda a la cuina 
quilòmetre zero, una proposta gastronòmica amb tècniques de cocció innovadores tot respectant els 
sabors tradicionals i emprant productes locals. Enguany un quart d’hora abans perquè ja sabeu que 
l’arròs no admet trucs ni demores. 
 
10 a 21 h. Plaça interior de Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya. Portes obertes. 
 
10 a 14 h. El Pati. 7a FiraCastells. Obertura dels estands en la seva segona jornada. 

10 h. Estand Cims. Taller d'assaig casteller: aprenem a fer castells. Taller guiat on expliquem com és un 
castell i donem visualització dels seus valors. 
 
10 a 14 h. Capella del Roser, carrer de la Cort 24. Exposició fotogràfica “Les Festes de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí, Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. 
 
10 h. Sala actes convent del Carme, escola Enxaneta, plaça del Carme. 7 è Simposi Casteller. Obertura 
institucional. 
 
10.15 h. Sala actes convent del Carme, escola Enxaneta. 7è Simposi Casteller. Debat L’evolució del món 
casteller a partir de les noves dinàmiques d’assaig implementades per les diferents entitats castelleres.  
En aquest cas l’anàlisi de l’escenari actual es realitzarà des del món del periodisme casteller. Participen: 
 

Josep Almirall i David Prats, del programa radiofònic «3 Rondes» de Catalunya Informació 
Joan Beumala, cronista del diari “El Punt Avui” 
Pau Camprovin, Castellers de Sants 

 
Aquesta taula serà moderada per la periodista vallenca arrelada a Vilafranca del Penedès, Cristina París.   
El Simposi Casteller de Catalunya està adherit al programa “Etnologia en xarxa” de la Xarxa de 
l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, organitzat en diferents seus a Catalunya. 

10.30 h. Davant Masip Estudi de Fotografia, carrer de la Cort, 17. 50è aniversari Masip Estudi de 

Fotografia. Animació infantil amb esmorzar per als nens i nenes. Organitza: Masip Estudi de Fotografia 

10.30 h. Estand El Crack Casteller. Concursa amb una ràpida partida i demostra qui és el crack. Activitat 
amb premi pel guanyador. 
 
10.30 h. Arcs del celler del Paborde, ca Magrané. A la descoberta del Call de Valls. Ruta teatralitzada amb 
l'actriu i cantant tortosina Pilar Cugat. Els assistents a la xerrada del dia 19 d'octubre rebran un passi 
gratuït per assistir a la visita teatralitzada del Call de Valls. Coorganitzen: Regidoria de Comerç i Turisme i 
Campus Extens de la URV 
 
11 a 22 h. Passeig Tarradellas, Fornàs. Mercat d’artesania. Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme 
 
11 a 14 h. El Pati. Fòrum familiar. Obertura de les activitats permanents. Les marcades amb ** necessiten 
una polsera per accedir-hi.  
Preus de la polsera: 
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dissabte o diumenge sencer: 3 € 
 
* Circuit d’agilitat Txequi ** 

* Rocòdrom monolit d’escalada Aventura’t ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls ** 

* Camp d’Aprenentatge de Tarragona. Tallers creatius sobre elements castellers ** 

 
11 h. Estand ADIFOLK / Folk al Biaix. Enregistrament del programa radiofònic Fes ta festa. 
 
11 h. Estand Cims. Taller d'assaig casteller: aprenem a fer castells.  
 
11 h. Estand Racó de les fades. Taller de manualitats. 
 
11 h. Estand Revista Castells. L’oca castellera: guanya premis mentre progresses fins fer l’aleta. 
 
11h. Sala de Plens de l’Ajuntament de Valls. Recepció de l’alcalde a les úrsules amb motiu de la seva 
onomàstica. 
 
11.30 h. Estand El Crack Casteller. Concursa amb una ràpida partida i demostra qui és el crack. Premi pel 
guanyador. 
 
11.30 h. Estand Fet amb amor: Construïm castells amb taps de suro. 
 
11.30 h. Estand Mans de Glòria. Taller de collarets i polseres. 
 
12 h. Des del campanar de Sant Joan. Repic general de campanes anunciant la vigília de la festivitat de la 
patrona. 

12 h. Des de la plaça del Blat. Cercavila de la vigília de Santa Úrsula, amb els gegants de la Ciutat i els 

grallers Bufalodre. Itinerari: Plaça del Blat, carrer de la Cort, Pati (gir a la dreta), Jaume Mercadé, 

Germans Sant Gabriel, Avenir, Vallvera, Passeig de l'Estació, Anselm Clavé, plaça dels Quarters, Teatre, 

Jaume Huguet, Pati, la Cort i plaça Blat. 

12 h. Des de la plaça de la Zeta. Correbous. Itinerari: carrer Sant Antoni, carrer Major, plaça del Blat, 
carrer la Cort, el Pati, plaça dels Alls i plaça de la Zeta.  Organitza: Associació El Bou 
 
12 h. Estand Xarxa TV locals / TAC12. Tallers de televisió castellera. 
 
12.15 h. Sala actes convent del Carme, escola Enxaneta. 7è Simposi Casteller. Debat: Els drets derivats de 
les actuacions castelleres. Possiblement és el tema de l’any pel ressò mediàtic que ha tingut. Posem 
sobre la taula si els castells generen algun tipus de dret, i intentem copsar diverses opinions jurídiques i 
del món visual.    
 
Participen: 
- Jordi Bacaria Martrus, President de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge de 
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 
- Francesc Domènech, periodista vallenc llargament vinculat al món de la televisió i coconductor del 
programa «Des de la Plaça del Blat» de Ràdio Valls/Hit103 
- Alfonso González Bondia, professor titular de l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals al Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili 



 8 

- Elena Griñó Pujol, tècnica del registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya 
- Miquel Àngel Vallès i Blistin, advocat, assessor de la Coordinadora de Colles Castelleres   

 
Moderarà el debat el corresponsal de Rac 1 a Tarragona i periodista col·laborador de “La 

Vanguàrdia”, Esteve Giralt. 
 

12.30 h. Davant Masip Estudi de Fotografia, carrer de la Cort, 17. 50è aniversari Masip Estudi de 

Fotografia. Vermut musical. Organitza: Masip Estudi de Fotografia 

12.30 h. Estand El Crack Casteller. Concursa amb una ràpida partida i demostra qui és el crack. Premi pel 
guanyador. 
 
12.30 h. Estand Mans de Glòria. Taller de collarets i polseres. 
 
12.30 h. Davant Estand Hit Ràdio. El vermut casteller i musical Miró. Tast popular del Vermut Casteller. 
Vermuts Miró es va fundar a la ciutat de Reus el 1957 especialitzant-se en la fabricació de productes 
envasats i, sobretot, en l’elaboració del tradicional Vermut de Reus, estès arreu. Des de 2015 manté un 
lligam destacat amb el món casteller, a travé de l’acord amb la Coordinadora de Colles Castelleres. 
 
13 h. Estand CIMS. Taller d'assaig casteller: aprenem a fer castells.  
 
13 h. Estand Revista Castells. El savi casteller. Endevina què és què en els castells. 
 
13.30 h. Estand El Crack Casteller. Concursa amb una ràpida partida i demostra qui és el crack. Premi pel 
guanyador. 
 
13.30 h. Estand Mans de Glòria. Taller de collarets i polseres. 
 
14 h. Claustre convent del Carme, escola Enxaneta. 7è Simposi Casteller. Vermut tertúlia a 24 hores de la 

diada de Santa Úrsula: Viurem una nova diada de màxims a la plaça del Blat? Santa Úrsula compta amb 

dos nous caps de colla en les dues entitats vallenques: Albert Martínez –Vella– Francesc Ramon –Joves–, 

moderats pel director de la Revista Castells, Santi Terraza.  

14.15 h. Plaça de la Zeta. Dinar popular del correbous. Organitza: Associació El Bou 

19 h, sense hora de finalització. El Pati. 7a FiraCastells. Obertura dels estands. 

19 h, sense hora de finalització. 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 € 
 
* Circuit d’agilitat Txequi ** 

* Rocòdrom monolit d’escalada Aventura’t ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls ** 

* Camp d’Aprenentatge de Tarragona. Tallers creatius sobre elements castellers ** 

19 a 20.30 h. Capella del Roser, carrer de la Cort 24. Exposició fotogràfica “Les Festes de la Mare de Déu 
de la Salut d’Algemesí, Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. 
 
19 h. Vestíbul del Teatre Principal. Espectacle familiar de contacontes casteller amb la narradora i 
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periodista Eli Carnicé. 

19 h. Estand Baròmetre Casteller Estrella Damm. Tutorial sobre l'app i les millors diades de la història. 

19 h. Estand Davallada. Pinta els ninos de goma. 
 
19 h. Estand Figura’t. Coneixes la cultura popular catalana?  
 
19 h. Estand La Botiga Castellera. Taller de tapes castelleres: participa i tasta-les, a càrrec del xef Oriol 
Carbonell. 
 
19 h. Estand Revista Castells. El savi casteller. Endevina què és què en els castells. 

23.30 h. Plaça de l’Oli. Revetlla de l’acordió: Joan Garriga & Galàctic Mariatxis. Cada vigília de Santa 
Úrsula una formació instrumental pren el protagonisme de la nit. Hi han passat gralles i fanfarres. 
Enguany és el torn de l’acordió amb Joan Garriga, ex Dusminguet i líder de la Troba Kung-Fú: “És un 
instrument pensat per cantar cançons, agafar repertori i transmetre’l a la teva manera. És tavernícola, i 
és bonic veure’l així”, assegura. L’acordió, un instrument pensat per fer cantar i ballar  
 



 1

Diumenge 22 d'octubre.  
Diada de Santa Úrsula 

 

Durant tota la jornada en horari comercial. Establiments adherits. 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. Alegres 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. 

Durant les matinades. Casa de la Ciutat. Recepció institucional a les dues colles dels Xiquets de Valls per 
part de l’Alcalde.  
 
Després. Plaça de la Font de la Manxa. Visita al Monument als Xiquets de Valls, de l’artista Josep 
Busquets, un dels punts més emblemàtics de la ciutat. 
 
Durant tot el matí. Establiments d’hostaleria. Generosos esmorzars de forquilla i ganivet. Quan les 
gralles encara refilen, hi ha qui camina cap als llocs on la cuina es posa al servei de castellers i aficionats, 
preàmbul de les glòries que s’esperen a plaça.  
 
10 h. Circuit urbà. 37a. Cursa Popular de Santa Úrsula. Organitza: Patronat Municipal d'Esports. 

10 a 20 h. Plaça interior de Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya. Portes obertes. 
 
10 a 14 h. El Pati. 7a FiraCastells. Obertura dels estands en la tercera jornada. 
 
10 h. Estand CIMS. Taller Els reptes de la Diada de Santa Úrsula.  
 
10 a 14 h. Capella del Roser, carrer de la Cort 24. Exposició fotogràfica “Les Festes de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí, Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. 
 

10.45 h. Des de la plaça del Blat. Anada a ofici amb els quatre gegants de la ciutat, la corporació municipal 
i els músics vallencs de 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 saludada pels gegants. 
 
11 h. Església de Sant Joan. Solemne ofici en honor a Santa Úrsula, copatrona de Valls, amb la 
participació del Cor Koré, cor juvenil de l'Associació Suite Cor en els cants i en els centenaris goigs, 
creats el 1907 per Antoni Tomàs, a partir del text del segle XIX, actualitzat per Joan Roig. 
 
11 h. Plaça del Blat. Exposició dels gegants i de la mulassa, que esperen les rituals balladetes. 
 
11 a 13 h. Plaça dels escolans, porta d'entrada al campanar de Sant Joan. Monuments oberts. Accés al 
campanar amb visites cada mitja hora. Preu per visita: 2 € sense reserva prèvia. Tiquets al mateix 
monument 5 minuts abans de cada visita. Informació: Oficina de Turisme, carrer  de la Cort 61; tel. 977 
612 530 o turisme@valls.cat 
 
11 a 22 h. Passeig Tarradellas, Fornàs. Mercat d’artesania. Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme 

11 a 14 h. El Pati. Fòrum familiar. Obertura de les activitats permanents. Les marcades amb ** necessiten 
una polsera per poder accedir-hi.  
Preu de la polsera diumenge sencer: 3 € 
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* Circuit d’agilitat Txequi ** 

* Rocòdrom monolit d’escalada Aventura’t ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls ** 

* Camp d’Aprenentatge de Tarragona. Tallers creatius sobre elements castellers ** 

 
11 h. Estand CIMS. Taller Els reptes de la Diada de Santa Úrsula.  
 
11 h. Estand Revista Castells. L’oca castellera: guanya premis mentre progresses fins fer l’aleta. 

11.30 h. Fet amb amor. Construïm castells amb taps de suro. 

11.55 h, aproximadament. Plaça del Blat. Balladetes dels gegants i de la mulassa, amb els 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, compassat pel toc d’Entrada. 

Tot seguit. Planta noble de l’Ajuntament. Sorteig de l’ordre de l’actuació entre les dues colles, en 
presència de la representació consistorial. 

12 h. Estand CIMS. Taller Els reptes de la Diada de Santa Úrsula.  
 
12.30 h. Estand Mans de Glòria. Taller de collarets i polseres. 

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 Joves Xiquets de Valls i 
Vella dels Xiquets de Valls. Serà el cinquè frec a frenc d’enguany en el km0 casteller. No es poden 
entendre els castells sense haver sentit com aquesta plaça, origen de les nostres arquitectures humanes 
universals, batega, tremola, esclata, s’emociona.  
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 
espadats de cinc al balcó. 
 
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 Xarxa TV locals / TAC12. Retransmissió castellera en directe per si no pots accedir a la plaça 
del Blat. 
 
16 a 20 h. El Pati. 7a FiraCastells. Obertura dels estands. 

16.30 h. Estand CIMS. Taller infantil: Reproduïm els Castells de la Diada de Santa Úrsula. 
 
17 a 20 h. El Pati. Fòrum familiar. Obertura de les activitats permanents. Les marcades amb * necessiten 
una polsera per poder accedir-hi.  
Preu de la polsera: 3 € 
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* Circuit d’agilitat Txequi ** 

* Rocòdrom monolit d’escalada Aventura’t ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls ** 

* Taller de polseres castelleres de la Colla Joves Xiquets de Valls ** 

* Camp d’Aprenentatge de Tarragona. Tallers creatius sobre elements castellers ** 

 
17 h. Estand Baròmetre Casteller Estrella Damm. Tutorial sobre l'App Baròmetre Casteller. 
 
17 h. JCA Cinemes. Ballet en directe. El Corsario des del Bolshoi Ballet. Inspirat en el poema èpic de Lord 
Byron i reelaborat per Alexei Ratmansky, aquest ballet és una de les produccions més populars del 
Bolshoi. Un gran romanç amb un naufragi impressionant i un paisatge dramàtic. Organitza: JCA Cinemes  
 
17.30 a 20.30 h. Capella del Roser, carrer de la Cort 24. Exposició fotogràfica “Les Festes de la Mare de 
Déu de la Salut d’Algemesí, Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. 
 

17.30 h. Estand CIMS. Taller infantil: Reproduïm els Castells de la Diada de Santa Úrsula. 
 
18 h. Estand Figura’t. Vols ser dibuixant de les nostres figures de plom? 
 
18 h. Estand Racó de les fades. Taller de màscares castelleres. 
 
18 h. Estand Revista Castells. El savi casteller. Endevina què és què en els castells. 
 
18.30 h. Estand La Botiga Castellera. El toc de castells: les diferents variants geogràfiques i tradicionals, 
amb la interpretació de les diverses variables, a càrrec del grup de grallers Si Fa Sol Toquem. 
 
18.30 h. Estand CIMS. Taller infantil: Reproduïm els Castells de la Diada de Santa Úrsula. 
 
18.30 h. Estand Davallada. Com es creen els ninos de goma? 
 
18.30 h. Estand Fet amb amor. Els colors de les colles: endevina i pinta de quin color vesteixen les colles.  
 
18.30 h. Kursaal. Ballables. Preus: 5 €; carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren 

19 h. Estand Revista Castells. L’oca castellera: guanya premis mentre progresses fins fer l’aleta. 
19 h. Escola de Ball Nou Ritme, plaça de la Vil·la Romana 3. Festa salsera. Música per ballar en parella, o 
no, divertir-se i passar-ho bé. Organitza: Escola de Ball Nou Ritme 

 



cooPeren

cooPerem Amb

cooPeren en lA difusió

Amb lA col·lAborAció de 

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

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

Santa Úrsula i la ciutat

Aigua per a les 
diades castelleres
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