
SANT JORDI VALLS
Del 19 al 24 d’abril de 2021

#SantJordiValls #CulturaValls

Programa d’actes

Durant aquests dies. Centres escolars de la ciutat. Lectura en veu alta. La tradicional lectura
compartida a la plaça de Sant Jordi s’adapta a la situació actual i es realitza, aquest any, a cada
una  de  les  escoles  vallenques,  que  comparteixen  els  materials  a  les  xarxes  amb  l’etiqueta
#EnVeuAlta21. Organitza: Òmnium Alt Camp

Dilluns 19 d’abril

19.30 h. Pati de Sant Roc. Presentació del llibre «Per què la independència va fracassar i per què
encara és possible» amb Adrià Alsina, autor del llibre, politòleg i secretari nacional de l’ANC.
Coorganitzen: Institut d’Estudis Vallencs i Valls-Alt Camp per la Independència

Dimarts 20 d’abril

18 h. Taller online: Pop up de la Rosa i el Drac, a càrrec de l'Ester Enrich. A partir de 8 anys. La
llegenda cobra vida. Obre el llibre i descobreix com la flor més vermella de totes i el drac més
simpàtic (o ferotge!) de tots els dracs, es fan realitat. Un llibre desplegable, o fet amb la tècnica
pop-up, és una obra d’enginyeria en paper, on es crea un món nou cada vegada que es passa de
pàgina.  Gratuït  amb  inscripció  prèvia  a  centrecivic@valls.cat o  al  977  609  849.  Organitza:
Centre Cívic de Valls

19.30  h.  Pati  de  Sant  Roc.  Presentació del  conte «La senyora de Valls»,  amb text  de Sergi
Iglesias i il·lustracions de David Rovira, que narra la història de la reina Elionor d’Aragó, reina de
Xipre i senyora de Valls. Coorganitzen: Institut d’Estudis Vallencs i Colla gegantera La Pessigolla

Dimecres 21 d’abril

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli. Concentració per denunciar l’empresonament i l’exili,
i per exigir-ne l’amnistia. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

17.30 h. Teatre Principal. Recital de Sant Jordi a càrrec dels alumnes de piano de la professora
Gemma Batalla de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard. Un variat repertori que abastarà
els diferents nivells i temes interpretats per aquests alumnes d’entre 7 i 20 anys. Organitza: Escola
Municipal de Música Robert Gerhard

18.30 h. Xerrada online: «Voluntariat internacional i camps de treball», a càrrec de Laura Curull,
del Servei Civil Internacional. Tota la informació sobre els camps de treball i els diferents tipus
de  voluntariat  internacional:  funcionament,  requisits  i  passos  necessaris  per  apuntar-t'hi.
Comença a organitzar la teva estada a l'estranger i coneix món contribuint al desenvolupament
directe  de  projectes  locals  de  transformació  social.  Gratuït  amb  inscripció  prèvia  a
centrecivic@valls.cat o al 977 609 849. Organitza: Valls Jove i Oficina Jove de l'Alt Camp
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19  h.  Sala  Sant  Roc.  Inauguració  de  l’obra  pictòrica  «Veu  la  música,  sent  el  color»  de
SomtreSonS+A,  grup  de  creació  artística  multidisciplinar  que  fusiona  música  i  pintura  en
directe. Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

19 h.  Biblioteca Popular.  Presentació de la  novel·la  «No me llames loca»,  Roca editorial,  de
l’alcoverenc Josep Mª Girona, a càrrec de Francesc Domènech i Montse Solé. El 6 d’abril de
1904 neix a Barcelona el germà petit de la Júlia i es converteix en l’hereu de la família Queralt-
Robuster Sugranyes només pel fet d’haver nascut home. A ella li tocarà casar- se amb qui es
determini, però l’àvia Enriqueta la prepararà per quelcom millor: ser la mestressa del seu destí.
Ambientada a principis del segle passat, la novel.la és també el retrat d’una societat convulsa
que acaba abruptament el 1923 amb el cop d’Estat de Primo de Rivera. Per assistir  a l’acte
caldrà inscriure’s prèviament a través del correu electrònic:  nomellamesloca2021@gmail.com
indicant nom, cognoms i número de telèfon de cadascun dels assistents.

Dijous 22 d’abril

Durant  tota  la  jornada.  Places  i  carrers  de  la  ciutat.  Parades  de  llibres  i  roses.  El  format
descentralitzat de celebració del Sant Jordi vallenc fa que algunes llibreries i floristeries surtin ja
a omplir la via pública de cultura i tradició des de la jornada prèvia. La instal·lació de parades
s’allargarà aquest any durant tres jornades, en un format assimilat a la celebració del Dia del
Llibre i la Rosa del passat 23 de juliol, que comptarà amb totes les mesures antiCovid.

17.30  h.  Canal  de  Youtube  de  l’Ajuntament  de  Valls.  El  conte  del  dijous.  «Bibliòfilus».
Contacontes en streaming de la ma del narrador Ruskus Patruskus. Els infants descobriran la
fantasia dels contes, la intriga de les novel·les de misteri i la màgia que s’amaga dins els vells
llibres d’encanteris.  Edat recomanada de 5 a 11 anys.  Es podrà visionar fins al  diumenge 25
d’abril. Organitza: Biblioteca Carles Cardó

19 h. Teatre Principal. Concert. SomtreSons. Música de cambra i pintura en directe. Concert amb
clarinet, oboè i piano i amb pintura en directe de l’artista Ana Beltran. Preu: 15 € (no socis)/ 10 €
(jubilats). Entrades a www.valls.cat  .   Organitza: Amics de la Música de Valls

19.30 h. Pati de Sant Roc. Presentació del llibre «Valls als primers anys del segle XIV» de Rosario
Moya Guerrero. Volum de la col·lecció Biblioteca d’Estudis Vallencs. Organitza: Institut d’Estudis
Vallencs

Divendres 23 d’abril. Sant Jordi. Diada del patró de Catalunya

Des de les 8 h i durant tota la jornada. Places i carrers de la ciutat. Parades de llibres i roses, avui
de la manera més intensiva, en la jornada central de Sant Jordi.

De 9 a 14 h. Plaça del Blat. Exposició dels dracs de Valls. Els més menuts s’atansen al cor del
Centre Històric, al KM0 del món casteller, per veure els éssers més temuts i estimats del nostre
seguici, hores abans que despertin de la seva letargia hivernal. Coorganitzen: Unió Anelles de la
Flama i Ajuntament de Valls

10 h. Canal de Youtube del Centre Cívic de Valls. Recital de Sant Jordi, a càrrec dels i les alumnes
de català del Centre Cívic. Recull de les lectures de fragments literaris interpretats pels i les
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alumnes  del  curs  de  català  i  amb  col·laboracions  puntuals  d'altres  cursos  del  Centre  Cívic.
Organitza: Centre Cívic de Valls

18  h.  Teatre  Principal.  Despertada  dels  dracs.  L’acte  central  de  la  tarda  de  Sant  Jordi  es
reformula aquest any per adaptar-se a les restriccions per a la contenció de la Covid. L’escenari
del coliseu vallenc substitueix l’habitual plaça del Pati, permetent així un aforament delimitat i
el públic assegut. Xiquets i  xiquetes vallencs acompanyaran els dracs de la  ciutat en el seu
tradicional despertar musical, al ritme dels sonadors vallencs La Titaranya i amb les veus dels
cantaires de Cors Alegres. L’acte comptarà també aquest any amb la narració del conte «El
somni  del  drac»  de  Mireia  Besora  i  Anna  Martí,  editat  per  Cossetània  Edicions.  L’acte  es
realitzarà  seguint  totes  les  mesures  de  protecció  antiCovid  dels  Teatres  de  Valls.  Reserva
gratuïta d’entrades a partir del dimecres 14 d’abril a les 12h a  www.valls.cat. Dues invitacions
per persona i reserva. Coorganitzen: Unió Anelles de la Flama, Coral infantil Cors Alegres, Escola
Municipal de Música Robert Gerhard i Xarxa de Cultura

19 h. Teatre Principal. Despertada dels dracs. Segona sessió, en aquesta ocasió amb les veus
dels cantaires del cor de l’EMM Robert Gerhard. L’acte es realitzarà seguint totes les mesures
de protecció antiCovid dels Teatres de Valls. Reserva gratuïta d’entrades a partir del dimecres
14 d’abril a les 12h a www.valls.cat. Dues invitacions per persona i reserva. Coorganitzen: Unió
Anelles de la Flama, Coral infantil Cors Alegres, Escola Municipal de Música Robert Gerhard i
Xarxa de Cultura

Dissabte 24 d’abril

Durant tota la jornada. Places i carrers de la ciutat. Tercer i darrer dia de parades de llibres i
roses al carrer.

10 h. Sala de plens de l'Ajuntament de Valls.  Acte d'entrega de premis del Concurs de relats
breus de Sant Jordi. Organitza: Valls Jove. Col·laboren: llibreries de Valls: Adserà, Ditec, Roca i
Tram; i JCA Cinemes

20 h. Teatre Principal. «La infanticida» de Víctor Català. Neus Pàmies. Òpera electrònica a partir
de l’obra de Víctor Català i composició musical de Clara Peya. Una dona que intenta trobar una
escletxa de llum en un món fosc i desolador. El monòleg dóna veu a una dona, l’autora de la
qual  va haver de silenciar  la  seva pròpia  per poder ser  lliure com a artista.  Caterina Albert
presenta a la Nela, la protagonista d’aquesta història, com una dona valenta i  apassionada.
Preu: 15 €/ Carnet Amics dels Teatres: 12 €. Copresentat amb Marlia Produccions
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EXPOSICIONS

Biblioteca Carles Cardó
Del 19 al 30 d’abril. De dilluns a divendres, de 9.30 a 15 h i de 17 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 13 h.

«Novetats literàries locals» Selecció de nous títols literaris amb temàtica o autoria local o del
territori més proper. Organitza: Biblioteca Carles Cardó i Xarxa de Cultura de Valls

Pati de Sant Roc
Fins al 2 de maig. De dilluns a dissabtes, de 19 a 21 h; diumenges i festius, de 12 a 14 h.

«Marató de llegendes, contalles i tradicions vallenques Sant Jordi 2020». Una mostra recull les
diferents  lectures  fetes  durant  el  confinament  domiciliari  de  2020  la  diada  de  Sant  Jordi.
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

Sala Sant Roc
Del 21 d’abril al 9 de maig. De dimarts a dissabte, 19 a 21 h; diumenges i festius, de 12 a 14 h.

«Veu la música, sent el color» de SomtreSonS+A, grup de creació artística multidisciplinar que
fusiona música i pintura en directe. Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

Vestíbul del Teatre Principal
Fins al 2 de maig. Horari d’obertura habitual durant les representacions teatrals.

«Valls i teatre en femení». La invisabilitat femenina en el món de les arts és evident al llarg dels
segles i encara més si ens centrem en l’art del teatre. La reivindicació i la necessitat d’aportar la
visió de gènere, i  trencar amb els estereotips imposats per la societat heteropatriarcal,  ens
porta a dones sobre l’escenari fent un repàs al teatre vallenc a finals del segle XX. Comissariada
per Aïda Sánchez. Producció: Xarxa de Cultura de Valls


