NADAL 2020-21
Enlloc com a Valls!
Del 3 de desembre al 6 de gener. Ciutat de Valls.

Aquest Nadal, més que mai, comerç de proximitat. Fem Valls.
#NadalValls #CulturaValls #CulturaSegura
#JoComproAValls #JoEmQuedoAValls
El cicle nadalenc arriba aquest any a Valls marcat de ple per la difícil situació que vivim i per les restriccions
derivades del control de la pandèmia de la Covid19. Malgrat tot, Valls no renuncia a les seves tradicions i costums,
en unes dates especials per a tots i totes, i que enguany s'omplen més que mai d'esperança, optimisme i il·lusió,
amb el desig compartit que arribin, ben aviat, temps millors. És per això que la ciutat brillarà amb força amb totes
les il·luminacions de Nadal, en una aposta decidida per fer costat al comerç de proximitat, un dels sectors afectats
per l'actual crisi sanitària i econòmica. Valls aposta també per la Cultura segura, com ho ha fet des del primer
moment de la pandèmia amb el conjunt de cicles culturals de l'any, i amb un ampli i intens ventall d'activitats
nadalenques, així com també per als seus botiguers i restauradors, veïns i veïnes que ens van fer costat durant els
difícils mesos del confinament i que han patit també de ple els darrers tancaments.
Tot plegat en un Nadal en què comptarem amb novetats destacades com la gran bola de llum a la plaça del Blat, la
preestrena del recuperat orgue de Valls, la nova instal·lació familiar El Regne de les Melodies al Convent del Carme o
la neulada a l'interior de la nau de Sant Joan. Repeteixen propostes d'èxit estrenades l'any passat com La Fàbrica
de les Il·lusions a la Sala de la Cooperativa Agrícola, les Campanades familiars del Carilló –aquest any al Centre
Cultural–, o el cabaret musical de Cap d'Any a l'escenari del Teatre Principal, que avança l'horari de representació.
Personatges tradicionals com l'Home dels Nassos o el Fumera adopten el format de sortida en itinerància, el
Mercat de Nadal omple de nou els carrers –amb expositors distribuïts amb majors distàncies–, Els Pastorets
Principals de Valls es mantindran a la cartellera, i Ses Majestats els Reis d'Orient faran ús de tots els mitjans
telemàtics al seu abast per fer arribar la nit més màgica de l'any a tota la ciutat. En definitiva, un cicle ric i extens on
la tradició i la innovació es donen la mà entre principis de desembre i el dia de Reis. Us convidem a gaudir-ne, amb
totes les proteccions i responsabilitat, en especial a les famílies i als més menuts. Ningú més que ells mereix gaudir
de la màgia d'aquestes dates després d'un any tan difícil. I és que el Nadal no es viu enlloc com a Valls!

Programa d’activitats
Fins al 5 de gener. Comerços i restaurants. El Comerç de Valls s'ho val! Sorteig de vals per gastar al comerç i a la
restauració de la ciutat. Campanya de dinamització comercial que premia els compradors dels establiments
comercials locals. Organitzen: Comerç de Valls, Associació de Restauradors i Ajuntament de Valls.
Fins al 6 de gener. Establiments comercials. Obertura de la Mostra d’Aparadors de Nadal. L'ornamentació dels
comerços al detall i de proximitat s'omple de motius nadalencs. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria
Durant els dies centrals de la campanya de Nadal. Eixos comercials de Valls. Grups musicals itinerants, que
ompliran de sons i melodies els carrers per acompanyar la campanya nadalenca dels comerços vallencs.
Fins al 16 de desembre. Xarxes socials del CB Valls. Activitats del Club Bàsquet Valls amb La Marató de TV3.
Donatius mitjançant transferència bancària o a les oficines del club de dilluns a divendres de 18 a 20 h. Per cada 5€
de donatiu s'assignarà un número per al sorteig de diumenge 20 de desembre. Més informació i detalls al web
www.cbvalls.com/la-marato. Organitza: Comissió social del CB Valls.
Dijous 3 de desembre. Encesa de l’enllumenat de Nadal i obertura del Pessebre municipal
11 h. Xarxes socials de l'Ajuntament de Valls. Setmana de les Capacitats. Lectura virtual del manifest en
commemoració del Dia Internacional de les persones amb diversitat funcional. Organitzen: entitats integrants de
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la Taula de les Capacitats.
17.20 h. Canal de Youtube de l'Ajuntament de Valls. Acte d'encesa de l'enllumenat de Nadal amb la participació del
nan Arlequí, en representació dels Nans de Valls, del Fumera, dels nens i nenes representants de les escoles de la
ciutat, de l'alcaldessa Dolors Farré i de la presidenta de Comerç de Valls, Rosa Baseda. Aquest any la pandèmia de
la Covid19 no ens permet gaudir, a peu de carrer, de la multitudinària encesa de l'enllumenat nadalenc. Malgrat
tot, i com ja és costum, la ciutat de Valls donarà, amb aquest acte, el tret de sortida a les celebracions nadalen ques, aquest any amb més il·lusió i esperança que mai, enmig d'aquests temps difícils. Acompanyeu-nos, a través
de la retransmissió telemàtica de l'acte, a donar inici a un Nadal que viurem enlloc com a Valls. Organitza: Ajuntament de Valls. Col·laboren: Unió Anelles de la Flama, Associació Afuma i Comerç de Valls.
Tot seguit. Carrers i places de la ciutat. Primer vespre d'encesa de l'enllumenat de Nadal, que durant totes les festes omplirà de llums, màgia i colors els carrers i places. La ciutat llueix fins a 382 motius ornamentals que guarniran
55 carrers i places. Una il·luminació a la que aquest any se suma, a partir de l'11 de desembre, un dels nous atrac tius: una gran bola de llum instal·lada a la plaça del Blat, al cor del Centre Històric.
A continuació. Casa de la Vila. Obertura del Pessebre municipal, ubicat a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament.
Les talles representen la postal del naixement i destil·len essència nadalenca. Es podrà visitar fins al 4 de gener: dilluns de 10 a 14h, de dimarts a dissabtes de 10 a 14h i de 17 a 20h i els diumenges i festius de 10 a 14h.
17.30 h. Canal de Youtube de l'Ajuntament de Valls. Cicle de contacontes a la Biblioteca. El conte dels dijous: El follet pastisser, a càrrec d'Eva Gonzàlez. Es podrà veure fins al 9 de desembre. Organitza: Biblioteca Carles Cardó
19 h. Sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs. Cineclub Valls. Projecció de la pel·lícula La odisea de los Giles, de
Sebastián Borensztein. Inscripcions al telèfon 977 600 660 o al correu electrònic iev@iev.cat. Organitza: Cineclub
Valls/Institut d'Estudis Vallencs
19 h. Centre Cultural. Nits de Clàssics. Concert Frederic Mompou. Danses i cançons, amb Maria Canyigueral al piano.
Preu: 15€/ Jubilats: 10€. Organitza: Amics de la Música. Joventuts Musicals de l'Alt Camp.
20.30 h. Teatre Principal. El lloc? De ser nosaltres. Festival Guant. Pep Aymerich construeix en fusta la rèplica exacta
del seu cos i el de la seva filla Sira, en forma de marionetes de fusta articulades. Combinant la dansa, la música, el
moviment i la performance aquesta nova proposta modela la matèria i dialoga amb la relació entre dos cossos.
Una experiència que posa en relleu la qualitat gregària de l'espècia humana. (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Preu: 15€. Preu amb carnet Amics dels Teatres: 12€. Promoció jove 3x30x30. Entrades
disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
Divendres 4 de desembre.
JCA Cinemes Valls. Reobertura de les sales de cinema en l'actual fase de represa, després del tancament per les
darreres restriccions decretades pel Govern de Catalunya per a la contenció de la segona onada de la Covid19.
Programació i entrades: www.jcacinemes.com
Fins al 5 de gener. Establiments associats. Decoració dels aparadors amb motius ornamentals i d'il·luminació
durant tota la campanya nadalenca. Organitza: Comerç de Valls
17.15 h. Taller de titelles. Miniteatrí de les tres erres per a titelles de pal. Festival Guant. Cia Escenaris Naturals. Paula
Casanova ens porta un taller on podreu crear un teatrí en miniatura portàtil: per poder-lo dur a tot arreu amb
vosaltres. Seguirem el principi de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Per accedir al taller cada participant ha
de portar un quilo d'aliment, que anirà a benefici del menjador social La Taulada. Reserves a cultura@valls.cat.
18.30 h. Teatre Principal. Fragile. Festival Guant (El Principal Familiar). LaBú Teatre. La fragilitat també pot ser bella
i poderosa. LaBú Teatre us convida a sentir, a emocionar-vos, a perdre-us... A través del moviment, dos actors cre en quadres visuals suspesos en un espai indefinit i vulnerable. Una reflexió, des d'una mirada poètica, de la fragili tat humana. A on anem quan caiem de la corda fluixa de la vida, com és aquesta fragilitat dins nostre? (Espectacle
amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Recomanat des dels 5 anys. Preu: 8€. Preu amb carnet Amics
dels Teatres: 6€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
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19 h. Centre de Lectura. Cicle de cinema Escriptores de cine. Conferència inaugural a càrrec de Raül Contel. Organitza: Centre de Lectura.
Dissabte 5 de desembre
12 h. Plaça dels Pins. Presentació del conte Que ve en Fumera! de Míriam Culleré i David Rovira. Aquest nostrat personatge nadalenc s’endinsa per primer cop al món del llibre en una aventura fantàstica. Organitza: Associació Afu ma
18 h. Teatre Principal. Mil bocins. Festival Guant (El Principal Familiar). Zipit Company. Heu sentit mai que alguna
cosa s'ha trencat dins vostre? Hi ha un lloc on fa tant que no plou, que la terra es trenca en mil bocins. Aquí viuen
una nena i la seva àvia, tenint cura de cada gota d'aigua que surt per l'aixeta. Tot jugant, la nena trenca per equivocació la canonada, deixant-les sense l'aigua que necessiten per viure. La nena se sent tan malament per l'error co mès que es trenca amb mil bocins, com la terra. (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura.
Recomanat des dels 5 anys. Preu: 8€. Preu amb carnet Amics dels Teatres: 6€. Entrades disponibles a les taquilles
del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
Diumenge 6 de desembre
11.30 h. Teatre Principal. Maüra, filla de la terra. Festival Guant (El Principal Familiar). Cia Sifó. Encara que sembli
mentida, la literatura neix per explicar el món. Maüra, filla de la terra, conta d'on va sorgir el sol, la lluna i les estre lles, inspirada en l'obra de Joan Miró. Conta que, fa molts i molts anys, el cel i la terra estaven enganxats, que Maü ra es va posar a moldre sense adonar-se que picava en cel amb el morter i sense fer cas a la papallona, l'oreneta i
l'àguila que l'avisaven i que... Voleu saber-ho? Us hi esperem! (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Recomanat des dels 2 anys. Preu: 8€. Preu amb carnet Amics dels Teatres: 6€. Entrades disponibles a
les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
18 h. Teatre Principal. Cocoué. Festival Guant (El Principal Familiar). Cia Petit Bonhom. Dins la foscor algú va comen çar a cantar i s'encengué una espurna i amb els trossos d'un paisatge va construir un ninot. Cocoué desperta per
primera vegada i els seus peus comencen a caminar. A cada passa que fa un nou món es dibuixa. Un viatge que el
portarà a conèixer curiosos personatges amb qui experimentarà emocions i sentiments fins ara desconeguts. (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Recomanat des dels 4 anys. Preu: 8€. Preu amb car net Amics dels Teatres: 6€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
Dimecres 9 de desembre
11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli. Organitza: Avis i àvies per la Llibertat.
19. 30 h. Pati de Sant Roc. Presentació del nou volum de la col·lecció El racó dels jeroglífics: + de 600 jeroglífics de
rius i muntanyes de Catalunya, de Josep Maria Calbet i amb il·lustracions del JAN i dels alumnes de l'Escola d'Art i
Disseny de Tarragona (EADT): Maria Banús, Laura Cuenca, Laia Font, Carlos González, Xènia Molné, Judit Nicolàs,
Stiven Ravelo, Gerard Redondo, Mar Sendra i Noèlia Torras. Es lliuraran dos exemplars de la col·lecció a tots els
assistents. Edita: La Torratxa. Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
Dijous 10 de desembre
18.30 h. Centre de Lectura. Cicle de cinema Escriptores de cine. Projecció de la pel·lícula Àgora. Presentació i
col·loqui a càrrec de Pere Cano. Organitza: Centre de Lectura.
Divendres 11 de desembre. La gran bola de llum
Des d'avui i fins al 6 de gener. Plaça del Blat. Estrena de la gran bola de llum, un dels nous atractius del Nadal
d'aquest any a Valls, instal·lada al cor del Centre Històric, al Km0 casteller. Descobreix aquesta bola nadalenca de
grans dimensions creada a partir de petits llums màgics.
Dissabte 12 de desembre. Mercat de Nadal i Mercat d'Art Jove.
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Des d'avui i fins al 6 de gener. El carrer de la Cort fem el pessebre! Un dels principals eixos comercials de la ciutat viu
el Nadal com mai, amb diversos quadres del pessebre que omplen de màgia nadalenca els aparadors. Passeja, mira
i compra. Ninots de neu i arbres de Nadal guarneixen també el carrer. Organitza: Botiguers del Carrer de la Cort
10 a 21 h. El Pati i carrers de la Cort, Jaume Huguet i Jaume Mercadé. Mercat de Nadal i Fira de motius nadalencs.
Degut a la pandèmia, el mercat adopta aquest desembre un format descentralitzat, amb parades espaiades i distribuïdes al voltant del Centre Històric, i amb totes les mesures de seguretat i protecció antiCovid. De manera excepcional i extraordinària, el certamen renuncia aquest any a la fira de capons i aviram, mentre que manté els exposi tors amb els motius nadalencs. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria
10 a 21 h. Plaça de l'Oli. Mercat d'Art Jove. Dinovena edició del mercat d'art juvenil, en el marc del mercat de Nadal
de la ciutat. Un espai amb mesures de seguretat i protecció antiCovid on s’exhibeixen i es venen els treballs i
productes dels i les joves artistes creadores del territori. Acosta't i fem un Nadal Km0! Organitza: VallsJove
A partir de les 10 h. Sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs. VII Jornades Narcís Oller. L'antic Hospital de Sant
Roc acull la reprogramació de les jornades d'estudi al voltant de l'escriptor vallenc, cita on aquest any es tractaran
qüestions sobre la fotografia i Narcís Oller, la música i la gastronomia en temps d’Oller. Hi participaran com a ponents Jep Martí, Francesc Cortès i Jaume Fàbrega. També es presentarà el darrer volum de l’Obra Completa de
Narcís Oller que ha publicat Cossetània Edicions, De tots colors. La presentació la realitzarà la historiadora i prologuista d’aquest volum, Margalida Tomàs. Inscripcions al telèfon 977 600 660 o als correu electrònics info@narcisoller.cat i iev@iev.cat. Organitza: Societat Narcís Oller. Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
De 16.30 a 19.30 h. Església de Sant Joan. Primeres visites a l'orgue de la ciutat de Valls, que mostra per primer cop
al públic la seva espectacular façana, després que se'n retiri la gran bastida amb la que s'ha forjat la seva laboriosa
construcció. En grups reduïts i accessos esglaonats, aquesta primera jornada queda reservada als padrins i
padrines que han fet possible, amb les seves aportacions, la recuperació de l'instrument. Reserves prèvies al
correu electrònic orguevalls@gmail.com. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
19 h. Teatre Principal. Nits de Clàssics. Concert Josep Carner i el Lied català, amb el tenor David Alegret i Rubén
Fernández Aguirre al piano. Cicle Gerhard - Beethoven - Carner. Preu: 15€/ Jubilats: 10€. Organitza: Amics de la Música. Joventuts Musicals de l'Alt Camp.
Diumenge 13 de desembre
10 a 21 h. El Pati i carrers de la Cort, Jaume Huguet i Jaume Mercadé. Mercat de Nadal i Fira de motius nadalencs.
Organitza: Cambra de Comerç i Indústria
De 12 a 14 h. Església de Sant Joan. Primeres visites a l'orgue de la ciutat de Valls, en la seva segona jornada, oberta
al públic general, per descobrir-ne la façana. Reserves prèvies per a visites, en grups reduïts i accessos esglaonats,
al correu electrònic orguevalls@gmail.com. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
18 h. Teatre Principal. El Petit de Cal Eril. Energia fosca. Deu anys amb un dels noms inquiets de la música del país.
L'expansió accelerada de l'univers no s'explica sense la presència d'una misteriosa energia fosca, que s'intueix que
ha d'existir però que ningú no ha pogut percebre mai. Un nou recull de cançons que travessen el cosmos per gene rar al seu voltant una força gravitacional imparable. (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Preu: 15€. Preu amb carnet Amics dels Teatres: 12€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al
web www.valls.cat)
Dilluns 14 de desembre. Inici de la venda d'abonaments dels Teatres de Valls
Des d'avui i fins al 6 de gener. Horari comercial. Botigues al carrer. Els comerços participants surten al carrer per
exposar els seus articles de cara a la campanya de Nadal. Coorganitzen: Comerç de Valls i Ajuntament de Valls.
10 h. Taquilles del Teatre Principal i valls.cat. Inici de la venda de Nadal i Reis dels abonaments de la nova
temporada dels Teatres de Valls. Regala #CulturaSegura. Si la Cultura et toca, ara et toca a tu. La millor opció per
aquestes festes, on els equipaments escènics de la ciutat són, ara més que mai, còmplices del Tió i els Reis
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d’Orient. Aquest any amb promoció exclusiva, on els Teatres de Valls i JCA Cinemes sumen esforços perquè la
Cultura no s'aturi. Per la compra d'un abonament s'obsequia una entrada de cinema, vàlida des del 15 de gener i
durant un any. Preus: 55 €, Carnet Amics dels Teatres: 45 €. Horari intensiu de venda en horari de matí i tarda fins la
vigília de Reis (del 14 de desembre al 5 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h. Dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener
únicament de 12 a 14 h)
Dimarts 15 de desembre
19 h. Pati de Sant Roc. Inauguració de l'exposició Quan parles fas màgia. Organitza: Direcció general de Política Lingüística i Consorci per la Normalització Lingüística. Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs. Aforament limitat.
Dimecres 16 de desembre. Inici de la visita dels Patges i Carters Reials a les escoles
Des d'avui i fins al 22 de desembre. Visita dels Patges i Carters Reials als centres escolars de Valls. Degut a la pandè mia, aquest any els emissaris reials canvien el seu punt de recollida estable a la planta baixa de la Casa de la Vila per
la visita personalitzada als diversos centres educatius vallencs, on recolliran, dels nens i nenes de la ciutat, les car tes amb els seus desitjos per Ses Majestats els Reis d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli. Organitza: Avis i àvies per la Llibertat.
Dijous 17 de desembre
17.30 h. Biblioteca Carles Cardó. Cicle de contacontes a la Biblioteca. El conte dels dijous: Un Nadal ple de contes, a
càrrec de Joan de Boer. Organitza: Biblioteca Carles Cardó
19 h. Teatre Principal. Nits de Clàssics. Concert Geistertrio, amb Eliona Sitnikova al violí, Marta Mulero al violoncelo i
el vallenc Medir bonachí al piano. Preu: 15€/ Jubilats: 10€. Organitza: Amics de la Música. Joventuts Musicals de l'Alt
Camp.
Divendres 18 de desembre. Obertura de l'Exposició del Grup de Nadal d’Artistes Vallencs
De 16.30 a 20.30 h. Plaça Pilar Prim. Fem cagar el tió! La Colla Gegantera la Pessigolla acompanyarà un any més la
tradicional cagada del tió organitzada des del Centre Cívic. A cops de bastó, el Tió cagarà llaminadures i altres
sorpreses per als nens i nenes de Valls que s’hi vulguin apropar. Important: aquest any no us oblideu de portar el
vostre bastó! (Gratuït amb reserva prèvia. Cada entrada és per una unitat de convivència i correspon a una ronda
de bastonades de màxim 5 persones i de la mateixa unitat. Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les
taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
18.30 h. Centre de Lectura. Cicle de cinema Escriptores de cine. Projecció de la pel·lícula Matar a un ruiseñor.
Presentació i col·loqui a càrrec de Pere Cano. Organitza: Centre de Lectura.
19 h. Sala Sant Roc. Obertura de la 78a Exposició del Grup de Nadal d'Artistes Vallencs. Set dècades avalen que l'art
també deixa la seva petjada en el Nadal vallenc, en una de les activitats amb major continuïtat d'aquestes celebracions. Fins al 6 de gener. Organitza: Grup de Nadal d'Artistes Vallencs. Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
Dissabte 19 de desembre
A partir de les 10 h. Plaça de l'Oli. Entrega i degustació del caldo de Nadal, cita gastronòmica tradicional, amb la dis tribució de 400 degustacions en tassa, obsequi logotipat amb la imatge gràfica del Mercat de Valls. Les degustaci ons es serviran en racions individuals i seran per emportar. Gratuït. Qui ho vulgui podrà també emportar-s'ho a
casa en envàs. Coorganitzen: Associació de Restauradors de Valls i regidoria de Comerç i Turisme.
11 h. Pati de Sant Roc. Lectura dramatitzada i ruta històrica, a càrrec de Joan Martínez i Francina Fernàndez, i Fran cesc Murillo, respectivament. VII Jornades Narcís Oller. Inscripcions al telèfon 977 600 660 o al correu electrònic
iev@iev.cat. Organitza: Societat Narcís Oller. Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
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11.30 h. Carrers i places de la ciutat. Sortida del Fumera, que es passejarà amb la seva carrossa itinerant. L'espieta
dels Reis d'Orient arriba de nou per veure i explicar si la mainada s'ha portat bé. Organitza: Associació Afuma
18 h. Teatre Principal. El Faune, el drac i el dimoni. El Principal Familiar. Cia. Eudald Ferré i Adam Purtí. Un calderer
ambulant ven per fires amb el seu ajudant. Per tenir clientela explica les aventures de diversos personatges. Li
agrada xerrar i de seguida els contes que explica van a parar al món màgic i misteriós. Les històries tenen a veure
amb les peripècies estranyes en què ells diuen que s'han trobat. (Espectacle amb mesures de protecció per a una
Cultura segura. Recomanat des dels 4 anys. Preu: 8€. Preu amb carnet Amics dels Teatres: 6€. Entrades disponibles
a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
18 h. Església de Sant Joan. Acte de lliurament de diplomes als padrins de l'orgue de Valls. Una de les darreres en tregues públiques de diplomes, que té lloc abans de la seva imminent estrena i després de cinc anys de projecte de
mecenatge i reconstrucció d'aquest històric instrument. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
Diumenge 20 de desembre. La Marató de TV3 per la Covid19. Preestrena de l’orgue de Valls
Durant tota jornada. La Marató de TV3, aquest any dedicada a la lluita contra la pandèmia de la Covid19. La gran
cita solidària catalana es viurà aquest any en directe des dels centres sanitaris del país, des d'on es posarà de manifest com està afectant la crisi del coronavirus arreu de Catalunya. Organitza: Fundació La Marató de TV3
12.30 h. Església de Sant Joan. Primer concert de preestrena de l'orgue de la ciutat de Valls per a padrins, mecenes
i col·laboradors, a càrrec de l'organista Josep Mateu. Abans de la seva estrena pública i oficial amb motiu de la fes tivitat de la Mare de Déu de la Candela de 2021, i després de cinc anys intensos de campanya de recuperació
d'aquest element d'important valor patrimonial i musical, els primers acords de l'instrument surten de la caixa expressiva, a través dels tubs, per a totes aquelles persones, entitats, empreses i col·laboradors que hi han sumat esforços perquè fos una realitat. L'accés a la nau s'iniciarà 30 minuts abans de l'inici de l'acte i cada padrí o padrina
disposarà de dues entrades per a assistir-hi, que caldrà reservar al correu electrònic orguevalls@gmail.com. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
17 h. Església de Sant Joan. Segon concert de preestrena de l'orgue de la ciutat de Valls per a padrins, mecenes i
col·laboradors. L'accés s'iniciarà 30 minuts abans de l'inici de l'acte i cada padrí o padrina disposarà de dues entra des. Reserves al correu electrònic orguevalls@gmail.com. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
18.30 h. Església de Sant Joan. Tercer concert de preestrena de l'orgue de la ciutat de Valls per a padrins, mecenes
i col·laboradors. L'accés s'iniciarà 30 minuts abans de l'inici de l'acte i cada padrí o padrina disposarà de dues entra des. Reserves al correu electrònic orguevalls@gmail.com. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
19. 30h. Teatre Principal. T'estimo si he begut. Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre. Una comèdia musical a partir
de relats d'Empar Moliner. Un espectacle de cançons a partir dels relats de l'autora, adaptats al teatre per ella mateixa. Històries esbojarrades i contradictòries que fascinen per la seva singularitat, protagonitzades per uns personatges no gens carismàtics, no gens agraciats i potser una mica còmics. (Espectacle amb mesures de protecció per
a una Cultura segura. Preu: 22/24€. Preu amb carnet Amics dels Teatres: 18/20€. Promoció joves 3x30x30. Entrades
disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat)
Dimecres 23 de desembre. Obertura de la bústia dels Reis d'Orient
Des d'avui i fins al 5 de gener. Casa de la Vila. Obertura de la bústia de Ses Majestats els Reis d'Orient, punt fixe de
recollida de cartes a l'Ajuntament. Dilluns de 10 a 14 h; dimarts a dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges i
festius de 10 a 14 h. Diumenge 13 de desembre també de 17 a 20 h amb motiu del Mercat de Nadal. Organitza:
Associació per la Cavalcada de Reis.
11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli. Organitza: Avis i àvies per la Llibertat.
18.30 h. Centre de Lectura. Cicle de cinema Escriptores de cine. Projecció de la pel·lícula Asesinato en el Orient
Express. Presentació i col·loqui a càrrec de Pere Cano. Organitza: Centre de Lectura.
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19 h. Biblioteca Popular. Obertura de l'exposició Casa Gelambí. El llegat de Cal Coco (1857-2020). Des de 1857 la casa
Gelambí, ubicada al Portal Nou i coneguda popularment com a Cal Coco, ha estat testimoni de la història de la
nostra ciutat. I n'ha conservat un bon nombre de documents, dels quals ara se'n mostren una selecció. Fins al 21 de
febrer. Organitza: Museu de Valls
Dijous 24 de desembre. Nit de Nadal. Neulada, Cant de la Sibil·la i Missa del Gall
Des d'avui i fins al 2 de febrer. Església de Sant Joan. Neulada. Valls recupera aquest Nadal la tradició de decorar
l'interior de la nau de l'església arxiprestal de Sant Joan amb neules. No penseu, però, que les trobareu cargolades
com quan les mengem a casa. Es tracta d'una expressió de cultura popular referenciada abundantment entre els
segles XIV i XIX arreu dels Països Catalans i que encara es manté viva a Centelles i Mallorca. En els últims anys, la
pràctica s'ha restituït en altres poblacions catalanes com Barcelona, Sant Cebrià de Vallalta o Igualada. A la capital
de l'Alt Camp, el guarniment es troba documentat fins la primera dècada del segle XIX, d'una manera testimonial.
Organitza: Unió Anelles de la Flama. Col·labora: Parròquia de Sant Joan
Durant el matí. Església de Sant Joan. Desenramada de la creu de la imatge de Sant Joan de l'altar major, les flors
de la qual hi han romàs des de la vigília de Sant Joan i que es dipositaran ara en la representació del Naixement al
temple.
20 h. Santuari de la Mare de Déu del Lledó. Missa del Pollet
Durant el vespre. Església de Sant Joan. Cant de la Sibil·la. Als Països Catalans hi va haver una gran tradició del Cant
de la Sibil·la la Nit de Nadal, perpetuat ininterrompudament a l'illa de Mallorca i a l'Alguer, a Sardenya. Recuperat a
Valls, és el cant dramatitzat d'un poema sobre el judici final, el Judicii Signem, que reprodueix les profecies del
personatge religiós i alhora teatral de la sibil·la pregonant la vinguda de Jesucrist com a jutge i també els successos
de l'arribada de la fi del món. Coorganitzen: Amics de la Música de Valls i Parròquia de Sant Joan (L'horari de l'acte
queda supeditat a la publicació i concreció de les restriccions del toc de queda nocturn per la nit de Nadal)
Tot seguit. Església de Sant Joan. Missa del Gall. Organitza: Parròquia de Sant Joan (L'horari de la celebració queda
supeditat a la publicació i concreció de les restriccions del toc de queda nocturn per la nit de Nadal)
Divendres 25 de desembre. Nadal
10.30 h. Campanar de Sant Joan. Toc de Nadal, amb les campanes del campanar més alt de Catalunya, que anuncien la jornada a tots els vallencs i vallenques. Els campaners locals recuperen la seva interpretació manual. Organit za: Campaners de Valls. Col·labora: Parròquia de Sant Joan Baptista
11 h. Església de Sant Joan. Missa de Nadal
11.30 h. Santuari de la Mare de Déu del Lledó. Missa de Nadal
19 h. Santuari de la Mare de Déu del Lledó. Missa de Nadal
Dissabte 26 de desembre. Diada de Sant Esteve. Primera representació dels Pastorets
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls. Un any més els Pastorets vallencs tornen a l'escenari. Un
2020 marcat per la Covid19 i el confinament no deixarà indiferent als pastors protagonistes, Garrafó i Fredolic, i les
seves parelles Mariana i Sulina, que es mouen entre escenes bíbliques i d'altres de còmiques, cançons interpreta des amb orquestrina en directe, i referències sobre l'actualitat local. Un espectacle per a públic familiar, pensat
perquè tothom pugui gaudir-ne. (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Preu: 8,5€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup del Teatre Principal
Diumenge 27 de desembre
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Preu: 8,5€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup del
Teatre Principal
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18.30 h. Església de Sant Joan. Quart i últim concert de preestrena de l'orgue de la ciutat de Valls per a padrins, me cenes i col·laboradors. L'última de les sessions estarà dedicada als mecenes de fora vila, d'acord amb el calendari
de represa fixat pel Govern de Catalunya, en el que ja es preveu la possibilitat de mobilitat territorial fora del muni cipi. L'accés s'iniciarà 30 minuts abans de l'inici de l'acte i cada padrí o padrina disposarà de dues entrades. Reserves al correu electrònic orguevalls@gmail.com. Organitza: Comissió ciutadana de l'orgue de Valls.
Dilluns 28 de desembre. Obertura d'El Regne de les Melodies
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. Estel·la Poinsettia, concertista, viu amb
l’obsessió de crear la melodia més màgica que s’hagi escoltat mai. Per tal d’aconseguir-ho, decideix viatjar al
Regne de les Melodies, buscant els elements necessaris per aconseguir el seu objectiu. Durant el viatge, divertits
personatges i sorprenents aventures l’ajudaran a descobrir l’autèntica màgia que amaguen les melodies. La seva
vela és a punt de viatjar al Regne de les Melodies. L’acompanyeu? L'espai circense de la Cia Passabarret acull
aquesta nova proposta teatral i familiar, adreçada a tots els públics. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
Dimarts 29 de desembre
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
Dimecres 30 de desembre
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli. Organitza: Avis i àvies per la Llibertat.
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
20 h. Teatre Principal. Un Cap d'Any a l'Infern. Les portes de l'Infern s'obren de nou per acomiadar un any difícil i donar la benvinguda al 2021 amb molta música, festa i cabaret. Després de l'èxit de l'any passat, torna, enguany amb
doble funció, aquest espectacle de varietats renovat amb nous números, sorpreses i tocs d'humor. Aquest any
abans de l'hora que és habitual, degut a les restriccions pel toc de queda nocturn, els espectadors rebran el cotilló
per celebrar, com cal, les dotze campanades. El que passa a l'Infern, es queda a l'Infern. (Espectacle amb mesures
de protecció per a una Cultura segura. Preu: 25€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web
www.valls.cat) Organitza: Grup del Teatre Principal
Dijous 31 de desembre. L'Home dels Nassos i la nit de Cap d'Any
Durant el matí. Places i carrers de la ciutat. Passejada de l’Home dels Nassos, que sortirà un any més pels carrers
de la ciutat per saludar tota la mainada, durant el matí de l’últim dia d’aquest any 2020. Organitza: Colla Gegantera
La Pessigolla.
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
11 h. Centre Cultural. Cap d'Any Infantil. Els més menuts de la ciutat celebren les seves pròpies campanades. Una
proposta d’humor de la companyia La Tal que ens portarà fins a la maquinària d’un enorme rellotge des d’on
sorgiran diferents personatges a ritme de carilló. Un espectacle familiar amb el que celebrarem plegats les dotze
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campanades. (Degut a les mesures antiCovid, no es podrà entrar menjar ni cotilló dins el Centre Cultural. Preu: 2€.
Entrades disponibles a partir del 16 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
Organitza: Centre Cívic de Valls
12 h. Campanar de Sant Joan, Sant Antoni i el Carme. Toc per la pau al món. Les campanes dels tres campanars res sonaran per reclamar un món sense conflictes, on tothom pugui viure en pau i dignitat. Organitza: Campaners de
Valls. Col·labora: Parròquia de Sant Joan Baptista
20 h. Teatre Principal. Un Cap d'Any a l'Infern. (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura.
Preu: 25€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup del Tea tre Principal
Divendres 1 de gener
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura
segura. Preu: 8,5€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup
del Teatre Principal
Dissabte 2 de gener. Obertura de La Fàbrica de les Il·lusions
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
11 a 13h. El Pati. L'Estrella d'Orient. L'estel que guia Ses Majestats els Reis d'Orient ja ha arribat a la ciutat i s'instal·la
exposada, durant els dies previs a la seva arribada, al bell mig de la ciutat, al Pati, per tal que els Reis puguin trobar
el camí fins totes les llars de les nenes i nens vallencs. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
10 a 13.30 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Torna aquesta proposta de Nadal, estrenada l'any
passat, amb un espectacle familiar ple de llums, música, colors i molta màgia. La Cooperativa Agrícola de Valls es
transforma en un espai on tot és possible. Un viatge espacial per les estances de la Fàbrica on podràs ajudar a fer
possible que els nens i nenes de tota la ciutat aconsegueixin rebre els seus desitjos la nit més màgica de l'any. Ho
aconseguiràs? (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups. Entrades disponibles a partir del 16 de desembre a les
taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
17 a 20.30 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. (Preu: 2€. Entrades disponibles a partir del 16 de
desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
17 a 20h. El Pati. L'Estrella d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Preu: 8,5€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup del
Teatre Principal
19 h. Carrers i places de la ciutat. Sortida del Fumera. Organitza: Associació Afuma
Diumenge 3 de gener
10 a 13.30 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. (Preu: 2€. Entrades disponibles a partir del 16 de
desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
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Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
11 a 13h. El Pati. L'Estrella d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
11.30 h. Carrers i places de la ciutat. Sortida del Fumera. Organitza: Associació Afuma
17 a 20.30 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. (Preu: 2€. Entrades disponibles a partir del 16 de
desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
17 a 20h. El Pati. L'Estrella d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls (Espectacle amb mesures de protecció pe a una Cultura segura. Preu: 8,5€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup del
Teatre Principal
Dilluns 4 de gener
10 a 13.30 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. (Preu: 2€. Entrades disponibles a partir del 16 de
desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
10 a 13 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
11 a 13h. El Pati. L'Estrella d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
17 a 20.30 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. (Preu: 2€. Entrades disponibles a partir del 16 de
desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat) Organitza: Centre Cívic de Valls
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. El Regne de les Melodies. (Preu: 2€. Accés esglaonat en petits grups.
Entrades disponibles a partir del 9 de desembre a les taquilles del Teatre Principal o al web www.valls.cat)
17 a 20h. El Pati. L'Estrella d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
Dimarts 5 de gener. Nit de Reis
Durant tota la jornada. Pastisseries i forns. Exposició i venda dels tradicionals tortells de Reis, amb figureta i fava.
11.30 h. Carrers i places de la ciutat. Última sortida del Fumera abans de l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat. Or ganitza: Associació Afuma
18.30 h. Canal de Youtube de l'Ajuntament de Valls. Retransmissió de l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a
la ciutat de Valls, acompanyats dels seus patges i heralds. Benvinguda als Reis d’Orient per part de l’alcaldessa, Dolors Farré, que els lliura la clau de la ciutat, que obre totes les cases, i paraules de salutació de Ses Majestats a les
nenes i nens, vallenques i vallencs, abans que comenci el repartiment de milers de joguines per als que us hagueu
portat bé i engrunes de carbó per als que no. Nit d’il·lusions, nervis i somnis. Organitza: Associació per la Cavalcada
de Reis.
A partir de les 19h i fins la mitjanit. Videotrucades de Ses Majestats els Reis d'Orient a tots aquells nens i nenes que
ho hagin sol·licitat als Patges Reials durant la seva visita a les escoles. En una innovadora iniciativa, i per evitar les
restriccions i distàncies, els Reis d'Orient s'adreçaran personalment als xiquets i xiquetes vallencs a través de les
noves tecnologies, per tal de saludar-los individualment. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
Dimecres 6 de gener. Dia de Reis
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18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls (Espectacle amb mesures de protecció per a una Cultura segura. Preu: 8,5€. Entrades disponibles a les taquilles del Teatre Principal i al web www.valls.cat) Organitza: Grup del
Teatre Principal
RESERVA D'ENTRADES
Taquilles del Teatre Principal
Web www.valls.cat
Ja disponibles: tots els espectacles de la temporada estable dels Teatres de Valls
A partir del 9 de desembre: Fem cagar el tió! i El Regne de les Melodies
A partir del 14 de desembre: Abonaments de la nova temporada de Teatres de Valls per Nadal i Reis
A partir del 16 de desembre: Cap d'Any infantil i La Fàbrica de les Il·lusions
Horaris habituals: dimecres no festius de 18 a 21 h i divendres no festius de 12 a 13.30 h
Horaris intensius: del 14 de desembre al 5 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener únicament de 12 a 14 h
MESURES DE PROTECCIÓ
per a una #CulturaSegura
- Els aforaments estan limitats al 50% de la capacitat habitual
- Els espectacles es realitzen amb localitats preassignades i amb registre de dades dels espectadors
- L'ús de mascareta i de gel hidroalcohòlic és obligatori en els diferents espais
- Cal mantenir les distàncies de seguretat en tot moment
- L'accés i la sortida es realitzen de manera esglaonada. Es prega arribar amb antelació suficient.
- Es recomana l'ús de dispositius mòbils, evitant utilitzar entrades en paper.
PESSEBRE MUNICIPAL
Pessebre municipal
Planta baixa de la Casa de la Vila
Del 3 de desembre al 4 de gener
Dilluns de 10 a 14h
De dimarts a dissabtes de 10 a 14h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
(Diumenge 13 de desembre també de 17 a 20h amb motiu del Mercat de Nadal)
EXPOSICIONS
Museu de Valls
Dimarts a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h; diumenges i festius, 11 a 14 h
CovidArt i Gonzalo Lindin,. Paisatges retrobats. Donació al Museu de Valls
Fins al 13 de desembre
Biblioteca Popular
Dimarts a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h; diumenges i festius, 11 a 14 h
Casa Gelambí. El llegat de Cal Coco (1857-2020)
Del 23 de desembre al 21 de febrer
Organitza: Museu de Valls
Capella Sant Roc
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Dimarts a divendres, 18 a 20 h; dissabtes, 12 a 14 h i 19 a 20.30 h, i diumenges i festius, 12 a 14 h
Suar iogurt, carbó, greix i tinta, de Lluc Mayol i La Figuera
Fins al 20 de desembre
Organitza: Museu de Valls
Pati Sant Roc
Dimarts a divendres, 18 a 20 h; dissabtes, 12 a 14 h i 19 a 20.30 h, i diumenges i festius, 12 a 14 h
Mostra de treballs del Concurs de fotografia Patrimoni Vallenc
Fins al 13 de desembre
Organitza: Casal Popular La Turba
Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
Quan parles fas màgia
Del 15 de desembre al 7 de gener
Organitza: Direcció general de Política Lingüística i Consorci per la Normalització Lingüística
Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
Sala Sant Roc
Dimarts a divendres, 18 a 20 h; dissabtes, 12 a 14 h i 19 a 20.30 h, i diumenges i festius, 12 a 14 h
78a Exposició del Grup de Nadal d'Artistes Vallencs
Del 18 de desembre al 6 de gener
Organitza: Grup de Nadal d'Artistes Vallencs
Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs
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