


SANT JOAN. FESTA MAJOR DE LA CIUTAT DE VALLS
Per Sant Joan, tot comença a Valls!
Ciutat de Valls, juny 2017
#SantJoanValls

Valls, ciutat bressol dels castells, Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Sant Joan a les xarxes socials. Segueix-nos!
FB Sant Joan. Festa Major de la Ciutat de Valls 
TW @SantJoanValls @moncasteller @km0casteller @VisitaValls
Valls APP
 
Informació

Per telèfon: 977 636 003 / 977 612 530 / 977 636 010 (OAC)
Per email: cultura@valls.cat  turisme@valls.cat

Descobreix el seguici cerimonial a:
www.valls.cat/seguici-cerimonial

L’inici de les festes majors del Camp de Tarragona i de la temporada castellera tradicional

Una festa patrimonial
150 anys de l’estrena de la composició «Los Xiquets de Valls», de Josep Anselm Clavé, amb el lema 
«Força, equilibri, valor i seny», el 1867
120 anys de la inauguració del campanar de l’església de Sant Joan el 1897, projectat per Francesc de 
Paula del Villar i Carmona i construït per Joan Oller i Sans 
70 anys del Gegant de la Porra i Geganta actuals, des del 1947
50 anys de l’agermanament d’Andorra la Vella i Valls el 1967
50 anys de la mort del pintor Jaume Mercadé el 1967
45 anys de la Unió Anelles de la Flama, des del 1972
40 anys del Congrés de Cultura Catalana amb Valls com una de les seus, el 1977
30 anys de la recuperació de la Mulassa el 1987
25 anys del Tomb del Poble el 1992
25 anys de la recuperació del ball de bastons el 1992
25 anys de la colla actual dels Geganters Ciutat de Valls el 1992

Entitats, col·lectius, altres agents culturals i institucions participants en l’organització del
Sant Joan vallenc

AAEET 
Armand
Associació A Jud-Àfrica
Associació cultural Verge de la Candela
Associació de Restauradors
Associació de veïns barri de les Comarques
Associació juvenil Big Fam
Associació Suite Cor
Atlètic Valls
Ball dels Cercolets
Boom Boom Produccions SL
Bou
Calyioga, Yoga'n'sun
Casa Bonifàs
Casal Popular la Turba



Circoteca de la cia Passabarret 
Club Futsal
Club Nàtrix
Colla gegantera El Calçot
Colla Joves Xiquets de Valls
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Comerç de Valls
Cor Audite
Cor Koré, agrupació juvenil de Suite Cor
Coral Espinavessa 
Coral Infantil Cors Alegres 
Coral Terpsícore
El Gintonenc
Escola La Candela
Escola Municipal de Música Robert Gerhard
Grup del Teatre Principal
Igman Acció Solidària
Institut d’Estudis Vallencs
JCA Cinemes
Kids & Us
La Peça, escola de Teatre 
La Turbina
Llibreria Tram
Museu de Valls
Òmnium Cultural Alt Camp
Parròquia de Sant Joan Baptista
Parròquia del Lledó 
Patronat Municipal d’Esports 
Regidoria de Comerç i Turisme
Regidoria de Territori i Medi Ambient
Residència Alt Camp
Societat Coral Aroma Vallenca 
Timbalers de la Confraria de Lepant
Unió Anelles de la Flama 
Valls Jove
Vendetta Crew 

Balls, entremesos, balls parlats, colles i sonadors del Seguici Cerimonial

El drac, amb els xeremiers de Son Roca, Mallorca.
El ball de diables, amb els seus timbalers.
L’ós, amb la cobla Punt de Malura, de Valls i el Penedès.
El ball de gitanes, amb els grallers els Vinardells, del Penedès.
Els nans de la Ciutat, amb els grallers Blus, de Valls.
Els gegants de la Ciutat –Lladrefaves, gegantona, gegant de la porra i  geganta-, amb els
grallers Els Vernets, de Vilafranca del Penedès. 
El bou, amb els grallers de l’Espardenya, de Valls.
El ball de vells, amb la cobleta Els Teclers, de Tarragona.
El ball dels cercolets, amb la  cobleta Tocats del grall, de Granollers i Vilafranca.
El ball de bastons, amb el flabiol, tamborí i violí de l’Associació Verge de la Candela, de Valls.
El ball de pastorets, amb la mitja cobla Set Vetes de l’Espardenya, de Valls.
El bou tradicional, amb els grallers de l'Esperidió, de Tarragona.



La mulassa, amb la Fanfara de Torredembarra.
El ball de la primera, amb els grallers els Cofins, de l’Arboç.
La moixiganga, amb So Nat-Grallers de Tarragona.
El lleó, amb els ministrers Solstici, de Valls. 
L’àliga de la Ciutat i els aligons, amb la cobla de ministrers Bufalodre, de Valls
La Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb els seus grallers i timbalers.
La Colla Joves Xiquets de Valls, amb la seva Escola de grallers.

L’organització de la Festa Major de Sant Joan 2017 compta amb els següents vuit grups de
treball:

Actes rituals i Seguici Cerimonial
Xiquets de Valls
Músiques modernes
Imatge gràfica
Pirotècnia grups de foc
Castell de focs
Barres
Taula de treball de Sant Joan: Xiquets de Valls, Seguici, Parròquia de Sant Joan.

El ball de bastons, la imatge de Sant Joan

Enguany la Festa Major de Sant Joan de la ciutat de Valls també tindrà un marcat accent
humà en la imatge gràfica. El ball de bastons, que compleix 25 anys de la recuperació, en
serà el  protagonista i  ha estat  plasmat a  través  de les  figures  dels  seus  integrants.   La
dissenyadora  ha  estat  Itziar  Solla,  creadora  basca  de  l’estudi  de  disseny  gràfic  i  digital
Gecko. 
A diferència de les darreres edicions, el cartell no està protagonitzat per la imatgeria de la
celebració ni per elements materials com fou l’estampat de la moixiganga de l’any passat,
sinó que pren més força que mai el valor de les persones. Així, l’autora de la imatge hi fa
èmfasi:  «Una festa  major  no s’entén  sense  la  participació  directa  de  les  persones,  que
mouen les figures de la imatgeria  i  del  bestiari  o que fan possible que es trenin  cintes,
s’executin escenes plàstiques o, com en aquest cas, es piquin bastons».
Per  això,  Solla  s’ha inspirat  en els  moviments dels  balladors durant les   evolucions  que
realitzen els dies de la Festa Major de Sant Joan. Explica que «dues persones, una noia i un
noi, ballen i piquen els seus bastons, copsant els detalls més significatius del grup com els
mateixos estris, els colors de la indumentària, el corbatí vermell, el faldellí blau candeler, els
picarols o les filigranes de les armilles i també als mateixos camalls, que han estat les parts
que m’ha exigit més dedicació».
Itziar Solla és una dissenyadora gràfica que va estudiar a ESDI, l'Escola Superior de disseny
de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Va néixer a Getxo (Algorta), a Euskadi, però  ha
viscut  entre  Barcelona,  Salou  i  Tarragona.  Ha  treballat  a  diferents  empreses  de  Valls,
Tarragona  i  Barcelona,  i  des  de  2003  ho  fa  com  a  freelance/autònoma.  El  2015  va  ser
seleccionada per realitzar la imatge gràfica de la Fira de Santa Úrsula, i també guanyà el
concurs de la imatge gràfica de les Festes de Santa Tecla de Tarragona del mateix any,  així
com la del Concurs de Castells de 2016.



PREN SANT JOAN A CASA

Novetat La joguina de goma de l’àliga
Casa  Bonifàs  aporta  una  nova  figura  a  la  col·lecció  de  joguines  de  goma  del  seguici
cerimonial, que ja compta amb la mulassa, el gegantó Lladrefaves, el gegant de la porra, la
geganta, els pilars de les dues colles dels Xiquets de Valls i el bou. És el torn de l’àliga.

Novetat El ventall de ball de vells  > Col·laboració: 2 €
Arriba el cinquè ventall de la col·lecció, enguany de color groc i amb una col·laboració de 2 €.
Punts de venda: Llibreria Roca, El Safareig, Lluïsa Vives Joguets i també a cada una de les
representacions i sortides del ball de vells

Novetat Vinils de la mulassa i l'ós
Punts de venda: Show-room i Floristeria Freixa 

Novetat El conte de ‘L’Esperidió’ > Preu: 10 €
L’Esperidió és el renom d’un casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que para el mític
4d9 sense folre del 1881,  i  que ha estat el  protagonista del  primer núm. de la col·lecció
Personatges castellers. 
Punts de venda: Llibreries Adserà, Roca i Tram

El ‘Rotllo’ del seguici i els Xiquets de Valls en pòster > Preu: 1 €
Valls  té  el  primer  ‘rotllo’  del  seguici  del  país.  L’il·lustrador vallenc Lluís  Albert plasma el
seguici  cerimonial  en format de renglera com el  veiem avançar pels  carrers.  S’anomena
‘rotllo’ perquè s’enrotllava per conservar-lo. Aquesta és una antiga praxis coneguda en les
celebracions més notables del Corpus i de les festes patronals.  Us el podreu emportar en
format de pòster per aferrar-lo a la vostra habitació, o emmarcar-lo.  
Punts de venda:  llibreries Adserà, Ditec, Roca, i oficina de turisme del carrer de la Cort

Quadern ‘Colors de festa. Valls’, de l’il·lustrador Armand > Preu: 3€
Un quadern imprès per pintar , de 20 pàgines il·lustrades amb blanc i negre per gaudir amb
les festes de Valls. Dóna color al patrimoni immaterial i omple de colors els gegants, els
nans, el drac, l'àliga, els bous, els castellers, l'ós, els gegantons, el lleó, el gegant Calçot i la
mulassa. 
Punts de venda: Llibreria Roca i Casa Bonifàs

El retallable del  seguici > Preu: 6 €
Obra de David  Rovira,  hi  apareix el  seguici  cerimonial,  distribuït  en cinc làmines que es
venen de manera conjunta.
Punts de venda:  Llibreries de Valls

El domàs de la Festa Major, de la Unió Anelles de la Flama > Preu: 9 €
Inspirat en els diversos elements del Seguici vinculats a aquesta entitat. Ideal per penjar a
finestres i balcons.
Punts de venda:  Teixits Cortès, Moda Roylle, El Safareig, Cistelleria Roca, Calçats Alentorn,
Show-room Floristeria Freixa 



PROGRAMA D’ACTES
Les senyeres i els domassos a les vostres finestres i balcons seran signe inequívoc de l’inici
de Sant Joan!!!

DIVENDRES 16. ELS ASSAIGS

Des d’avui fins a la cloenda de la Festa Major, els domassos grana i la senyera presideixen la
balconada central de la Casa de la Ciutat pregonant la celebració de Sant Joan Baptista,
gloriós patró de Valls.

9 h.  Teatre Principal. Mostra de Teatre. 
Organitza: Escola La Candela

18 h.  Plaça dels  Alls.  Espectacle familiar.  Música en viu per als petits  de la casa.  Dracs,
princeses i cavallers ens convida a un viatge per diferents històries en què els protagonistes
no són ni tan valents, ni tan ferotges, ni tan delicats com aparentment pugui semblar. Cada
cançó és un petit conte, i cada conte s’explica a través d’una cançó.
Organitza: Llibreria Tram

18 a 24 h. Plaça Vil·la Romana, el Vilar. Gastronomia. 2a edició Festival Kissa - Valls. Cervesa,
tapes i música. 
Organitza: Associació de Restauradors. Col·labora: Regidoria de Comerç i Turisme

19.30  h.  Centre  cultural.  27a  Nit  de  l'Esport. És  el  moment  de l’any  per  homenatjar  als
esportistes, entitats i clubs que han destacat els darrers 365 dies.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports

20 h. Pati de Sant Roc. La Parra/Activitats de petit format.  Concert Seasons of love del Cor
Koré. Un viatge musical  per  diversos  estils  i  procedències,  amb un eix comú:  l'amor,  el
sentiment que més tonades ha inspirat en la història. 
Organitza:  Cor  Koré,  agrupacIó  juvenil  de  l'Associació  Suite  Cor.  Col·labora:  Institut
d'Estudis Vallencs

20.30 h.  Plaça de l’Oli.  Assaig  al  carrer  de les  balladetes  dels  gegants.  Una de les  dues
nostres places porxades, al barri antic, ja desprèn els aromes de prèvia.
Organitza: UAF. Col·labora: Espai Trad 

22 h. Plaça Vall d’Aran, barri de Les Comarques. Sopar de Festa Major i grup musical ROL'S.
Preu: 20 €. 
Organitza: Associació de Veïns del Barri de Les Comarques

22 h. Locals colles Joves i Vella. Assaigs castellers de Sant Joan. Els del carrer d’en Gassó i els
del Portal Nou novament seran protagonistes de les diades de Completes i Sant Joan, quan
es veuran junts per primer cop a plaça en aquesta Ciutat dels Castells. L’assaig previ del
divendres anterior, a una setmana de la primera gran cita,  és un terratrèmol de sensacions.
Coorganitzen: Colla Vella dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls



24 h. després de l’assaig. Local social Colla Joves Xiquets de Valls. Nit de Dj's. 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

DISSABTE 17

Durant tota la jornada. Plaça del Titit.  Bàsquet. 3X3. 
Organitza: Club Bàsquet Valls

10 a 14 h. El Pati. 7è Mercat del RECanvi. Espai de trobada per fomentar la prevenció de
residus. Podreu intercanviar i  donar els objectes que ja no vulgueu per altres coses que
necessiteu,  sense  contraprestació  econòmica.  Inscripcions:  977  636  007  o
sostenibilitat@valls.cat
Organitza:  Regidoria  de  Territori  i  Medi  Ambient.  Col·labora:  Agència  de  Residus  de
Catalunya

10.30 h. Carrer Forn Nou, 17. Arts visuals. Valls Jove: Murs de festa. Intervenció artística amb
grafits sobre el seguici cerimonial, l'aspecte de la Festa Major escollit per a aquesta acció
plàstica al carrer. Després de l’acció de l’any passat a l’aparcament del barri antic, enguany
un altre espai del nucli  històric es tenyirà de colors en el marc del1r Concurs de grafits i
murals de Valls. El premi està valorat en 500€ i material divers i hi poden participar joves
d'entre 14 i 30 anys. El termini per a presentació dels esbossos és fins al 2 de juny a les
dependències de Valls Jove (C/St.Pere, 2, despatx 1ª planta de l'edifici Ca Creus).  Bases:
www.vallsjove.cat 
Organitza:  Associació Juvenil  Big  Fam. Col·laboren:  Valls  Jove,  Pintures  Solé i  Montana
Colors

11 a 15 h. Plaça Vil·la Romana, el Vilar. Gastronomia. 2a edició Festival Kissa - Valls. Cervesa,
tapes i música. 
Organitza: Associació de Restauradors

11 h. Museu de Valls. Arts visuals. Visita comentada a l'exposició  Jaume Mercadé. Els llocs
pintats.  Commemoració  del  50è  aniversari  de  la  mort  de  l’artista  vallenc  amb  aquesta
mostra centrada en els llocs on va pintar, amb algunes peces mai exposades a la nostra
ciutat. 
Organitza: Museu de Valls 

11  h.  Casal  Popular  La  Turba.  Espectacle  familiar.  Contacontes:  La  Xipus  té  raó,  amb  la
narradora  tarragonina Rat  Cebrian.  La Xipus,  una  gata nova al  barri,  ens  mostra que la
valentia i l'amistat són molt bones companyes a la vida, i no només a les set que tenen els
gats. Als humans potser ens convé aprendre dels animals per si mai ens arriben a passar
situacions semblants. 
Organitza: La Turbina

11 h. Residència Alt Camp, camí del Bosc, 16. Espectacle per a les usuàries i usuaris. 
Organitza: Servei d’Animació

11.30 h.   Des  del  carrer  Jaume Huguet,  davant  de l’Institut  d'Estudis  Vallencs.  Cercavila
inaugural  del  Ball  dels  Cercolets  de Valls,  acompanyats  pels  Cercolets  de Vilafranca  del
Penedès que actuen com a padrins. El Ball dels Cercolets formava part del seguici cerimonial



de Valls, però des de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de 1881 no ha
tornat a sortir al carrer.  Hauria nascut en les festes i  veremes de les zones vinícoles del
Camp de  Tarragona i  el  Penedès.  Ha  estat  recuperat  per  l'Associació  Cultural  Ball  dels
Cercolets de Valls amb el suport de l'Escola de Dansa Adagi. La música per a gralla i timbal
ha estat creada per Francesc Sans, la coreografia per Roser Carbonell i el vestuari per Blanca
Ferré.
Itinerari: el Pati, carrer de la Cort i plaça del Blat.
Organitza: Associació Cultural Ball dels Cercolets. Col·laboren: Lear Corporation, Diputació
de Tarragona, UAF i mecenes col·laboradors al totSuma

12 h. Plaça del Blat. Presentació del Ball dels Cercolets de Valls apadrinats pels Cercolets de
Vilafranca del Penedès, acompanyats dels respectius grups de músics. 
Organitza: Associació Cultural Ball dels Cercolets. Col·laboren: Lear Corporation, Diputació
de Tarragona, UAF i mecenes col·laboradors al totSuma

12  h.  Plaça  dels  Alls. Recital  de  poesia  i  vermut.  Un  vermut  diferent,  acompanyat  de
compromís, humor i ironia de la mà de Jaume Forés i Laura Riera, que donaran la veu al
poeta Pere Quart (Joan Oliver).
Organitza: Llibreria Tram

12 h. Amfiteatre del Mas Miquel. Vermut electrovallenc solidari amb dj's. Beneficis destinats
a  l'associació  Associació  contra  els  problemes  cardiovasculars  infantils  Cor  Avant.
Organitza: Vendetta Crew

12.45 h. Casal Popular La Turba, plaça de la Zeta. Presentació del Bou petit de Valls. La figura
del bestiari del seguici cerimonial veu néixer la rèplica petita, que també comptarà amb el
seu ball. La peça ha estat construïda pel mestre d’imatgeria Eudald Ferré, seguint la bèstia
gran, que ell mateix projectà.
Tot seguit, vermut i dinar popular. Tiquets al Casal Popular La Turba dijous i divendres a la
tarda i al Safareig. 
Coorganitzen: Bou, AAEET i Casal Popular La Turba

17 h. Residència Alt Camp. Cant coral. 
Organitza: Servei d’Animació

17 h. Casal Popular La Turba, plaça de la Zeta. Gimcana popular Ser de Valls no és fàcil, oberta
a tothom, petits i grans. Veniu a demostrar el vostre vallenquisme! 
Coorganitzen: Bigfam i Casal Popular La Turba

17.45 h. Plaça del Carme. 19a trobada de Gegants. Exposició de les figures participants:
El Guillem i la Poculula dels Amics de la Riba
La Saura i el Miquel d'Alcover
El Magí i la Tecla del Passeig Torroja de Tarragona
El Mateu i la Marta d'Esplugues de Llobregat
El Lluís i la Coloma de Santa Coloma de Queralt
L'Antonet i l'Angelina de la Colla el Calçot-AAEET de Valls
L'Almira i la Saurina d'Alforja
El Jaume i la Loreto de Bràfim
La Reina Elionor de Xipre i en Pere de Lusignan de la Colla Pessigolla de Valls



La Peronella i en Ramon Berenguer de les  Borges Blanques
El Pere i la Carme de Calafell
Els Manotes de la Central Cultural de Valls amb el Bomber, el Mut, el Milionari i el Bruixot
El Ramon i la Dolça de Bellpuig
La Magdalena i l'Hipolit de la Selva del Camp 
Gegants de la ciutat de Valls, amb el Lladrefaves, la gegantona negreta, el gegant de la porra i
la geganta 
Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET

18 h. Teatre Principal. Teatre. La Peça presenta les versions d’El petit Príncep i  La vida és
somni. Els  alumnes de l'escola  de teatre ofereixen  el  treball  de final  de curs  amb dues
adaptacions teatrals,  dos  reptes interpretatius  que sorprendran i  faran gaudir  al  públic.
Organitza: La Peça, escola de Teatre

18 h. Claustre de Casa Caritat. Cant coral. Concert de cloenda del curs de la Coral Infantil
Cors Alegres. 
Organitza: Coral Infantil Cors Alegres

18 h. Call jueu. Ruta teatralitzada. La visita de Blanca la jueva. Representació teatralitzada
amb  cants  sefardites  i  cants  jueus  catalans  amb  acompanyament  musical.  Inscripcions
gratuïtes a l'OMIT o per telf al 977 612 530.
Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme

18 a 24 h. Plaça Vil·la Romana, el Vilar. 2a edició Festival Kissa - Valls. Cervesa, tapes i música.
Organitza: Associació de Restauradors

18.45 h. Des de la plaça del Carme. Inici de la cercavila gegantera. 
Itinerari: Carrer del Carme, Carnisseria, Sant Antoni, Peixateria, Forn Nou, plaça dels Alls,
González Alba i el Pati.

En finalitzar les cercaviles, al Pati, balls de gegants, balladeta dels gegants de la Ciutat de
Valls i, tot seguit, ballada conjunta de tots els gegants.

Finalment,  cercavila  gegantera  de retorn  pel  carrer  de  la  Cort,  plaça  del  Blat,  Església,
Tomàs Caylà i Portal Nou.

19  h.  Call  jueu.  Ruta  teatralitzada.  La  visita  de  Blanca  la  jueva.  Organitza:  Regidoria  de
Comerç i Turisme

19.45 h. Plaça de l'Oli. Mostra de Balls de bastons. Concentració de les colles participants:
Montblanc, Esbart Santa Tecla de Tarragona, l'Arboç, Igualada, i les colles gran i infantil del
Ball de Bastons de Valls.
Els bastoners vallencs compleixen 25 anys de la seva recuperació. I ho volen celebrar amb
els que foren els seus padrins i amb alguns grups amb el segell més patrimonial, com els de
l’Arboç  i  Tarragona,  pertanyents  a  festes  patrimonials  d’interès  nacional,  o  com  el  de
Montblanc que actuà a Valls una bona pila d’anys quan el ball local havia desaparegut.  
Organitza: Associació Cultural Verge de la Candela



20 h. Call jueu. Ruta teatralitzada. La visita de Blanca la jueva. Inscripcions gratuïtes: OMIT o
per telf al 977 612 530. 
Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme. 

20 h.  Des de la plaça de l'Oli.  Mostra de Balls  de bastons. Cercavila  amb els  respectius
acompanyaments musicals.
Itinerari: carrers de la Peixateria, Sant Antoni, Sant Pere, placeta de la Biblioteca, Forn Nou,
plaça dels Alls, el Pati, carrer de la Cort i plaça del Blat
Organitza: Associació Cultural Verge de la Candela

21  h.  Plaça  del  Blat.  Mostra  de  Balls  de  bastons.  Exhibició  de  les  colles  participants.
Organitza: Associació Cultural Verge de la Candela

22 h. Passeig President Tarradellas, el Fornàs. Festa de presentació del festival Festiuet, que
l’empresa Boom Boom Produccions organitzarà a Valls l’11 i 12 d'agost, amb l’actuació dels
dj's PlanB i  Setilla. 
Organitza: Boom Boom Produccions SL

23 h. Plaça Vall d’Aran, barri de Les Comarques. Ball de Festa Major amb el grup Jamaica.
Organitza:  Associació de Veïns del Barri de Les Comarques

DIUMENGE 18. DIADA DEL CORPUS

Durant tot el matí. Itinerari de la processó: plaça del Blat, carrer de la Cort, Peixateria, Sant
Antoni, carrer d'en Bosc, El Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa i passeig dels Caputxins.
Elaboració de catifes artesanals per part del veïnat i de diverses entitats. Aquestes obres
d’art efímer i expressió cultural que engalanen les nostres places i carrers formen part de la
tradició festiva.
Organitza: Comerç de Valls

Durant el matí. Església de Sant Antoni. Enramada del temple i muntatge de l’altar al carrer.

9 h. Des del carrer Sor Filomena Ferrer, davant Restaurant Gourmet. 28a Pujada a Miramar 
en BTT. Inscripcions www.aaeet.com o presencialment al local de l'AAEET ( Muralla Sant 
Antoni, 35 baixos) de dilluns a divendres de 19 a 21 h.

11 a 15 h. Plaça Vil·la Romana, el Vilar. Gastronomia. Darrera jornada de la 2a edició Festival
Kissa - Valls. Cervesa, tapes i música. 
Organitza: Associació de Restauradors

11 h. Des de la plaça President Companys. Cercavila extraordinària pel 30è aniversari de la
recuperació de la mulassa. 
Itinerari:  carrers  Francesc  Gumà  i  Ferran,  del  Tren,  passeig  de  l'Estació,  Anselm  Clavé,
Germans Sant Gabriel,  muralla del Castell,  plaça Sant Francesc, muralla del  Carme, plaça
Portal Nou, Tomàs Caylà, plaça de les Garrofes, Carnisseria, Major, Sant Oleguer i plaça de
l'Oli.
Organitza: UAF.  Col·laboren:  Espai  Trad, Grallers del  Calçot,  Colla  Pessigolla,  Colla  Joves
Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Xaranga sense nom



12  h.  Centre  Cultural.  Valls  canta.  27a  Trobada  de  corals  vallenques.  L’instrument  més
ancestral de la humanitat, la veu, s’aplega en el preàmbul de la Festa Major vallenca. 
Coorganitzen:  Cor  Audite,  Associació  SuiteCor,  Coral  Espinavessa,  Coral  Infantil  Cors
Alegres, Coral Terpsícore i  Societat Coral Aroma Vallenca

12 h. Plaça de l'Oli. Assaig públic de la moixiganga, amb l'acompanyament de l'acordió de
Guillem Anguera i el contrabaix de Lluís Chabuch. Aquesta representació de teatre popular
prepara  a  porta  oberta  les  onze  figures  o  misteris  que transporten  l'espectador  per  la
Passió de Jesucrist dins el nostre seguici cerimonial. 
Organitza: UAF. Col·labora: Magatzem del Vermut

12 h. Local social de la Colla Joves Xiquets de Valls. Assaig especial casteller obert.
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

12 h. Local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Assaig especial de Sant Joan. Organitza:
Colla Vella dels Xiquets de Valls

12 a 21 h. Plaça Vall d’Aran, barri de Les Comarques. Activitats familiars amb motos, trenet i
inflables. 
Organitza: Associació de Veïns del Barri de Les Comarques

14 h. Plaça de l’Oli. Vermut popular pel 30è aniversari de la recuperació de la mulassa.
Organitza: UAF. Col·labora: Magatzem del Vermut

14.30 h. Local social de la Colla Joves Xiquets de Valls. Dinar popular després de l'assaig
especial. Preu: 5 €. Tiquets fins al 16 de juny al local en horari d'assaig, dimecres de 20.30 a 21
h i divendres de 21 a 23.30 h. 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

16 h. Local social de la Colla Joves Xiquets de Valls. Ball de gralles amb l'Escola de Grallers de
la Colla Joves Xiquets de Valls. Petits i  grans ballaran amb els gegants de la Colla Joves.
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

18.30 h. Església de Sant Joan Baptista. Cant de Vespres davant el Santíssim Sagrament amb
motiu de la festivitat del Corpus .
Organitza: Parròquia de Sant Joan

19 h. Església de Sant Joan Baptista. Celebració de l’Eucaristia amb motiu de la festivitat del
Corpus, amb col·lecta especial per a Càritas
Organitza: Parròquia de Sant Joan

19 h. Plaça del Blat. Exposició dels gegants de la ciutat. Abans d’anar a processó, el gegant de
la porra i la geganta ja lluiran la nova encarnació de cares i mans realitzada en l’històric taller
d’imatgeria Casserras,  de Solsona. Néta i  filla de mestres geganters,  Teresa Casserras,  ha
agafat les regnes del taller de construcció i restauració de gegants, un dels obradors més
antics de Catalunya, que conserva tots els mètodes tradicionals, des del material  fins a la
pintura.



20 h. Des de la plaça del Blat. Processó de Corpus, que sabem que ja existia l’any 1320 quan
l’esposa d’Arnald Ferrari fa en el testament una deixa per cera per tal que es faci servir durant
l’acte i també durant l’elevació del Santíssim a l’església de Sant Joan.
L’obren els  quatre gegants de la  ciutat,  acompanyats  enguany pels  Vernets  -  Grallers  de
Vilafranca, seguits de la creu processional, els cirials, els fidels, les entitats amb banderes, els
nens i nenes de la primera comunió,  l’àliga al so de la cobla de ministrers Bufalodre de Valls, i
presidida pel Santíssim Sagrament sota tàlem. Els assistents podran portar ciri, o adquirir-lo a
la parròquia de Sant Joan Baptista. 
L’organització  fa  la  crida  perquè  els  veïns  del  recorregut  de  la  processó  endomassin  i
engalanin les finestres i els balcons. 
Itinerari: plaça del Blat, carrer de la Cort, Peixateria, Sant Antoni, carrer d’en Bosc, El Pati,
Jaume Huguet, Font de la Manxa, passeig dels Caputxins i parròquia de la Mare de Déu del
Lledó

Des  del  campanar  de  l’església  de  Sant  Antoni,  al  pas  de  la  processó,  tocs  manuals  de
campanes i pluja de pètals sobre el Santíssim.

En arribar al Pati, lectura de la paraula de Déu i pregària. 

Tot seguit, també al Pati. Ritual balladeta de l’àliga i aligons davant del Santíssim Sagrament,
al  so  de  Bufalodre.  Aquesta  bèstia  de  la  imatgeria  popular  realitza  les  balladetes
històricament al Pati i a la plaça del Blat, mentre que desfila solemne en la resta d'actuacions.

Finalment, al Pati. Benedicció del Santíssim Sagrament.

En arribar la processó a la parròquia del  Lledó, al  capdamunt del  passeig dels Caputxins.
Cloenda de la processó, amb el cant del Credo i la benedicció del Santíssim Sagrament.

A continuació, des del Lledó. Tornada de processó amb els quatre gegants i l’àliga de la ciutat
fins a l’Ajuntament.
Itinerari: passeig dels Caputxins, Font de la Manxa, carrer Jaume Huguet, El Pati, carrer de la
Cort i plaça del Blat.

I per acabar, plaça del Blat. Balladetes de lluïment dels gegants i l’àliga. 

DILLUNS 19

18 h. Carrer de la Cort. Presentació de la joguina de goma de l’àliga. Casa Bonifàs aporta
aquesta  nova  figura  a  la  col·lecció  de  joguines  de  goma  del  seguici  cerimonial,  que  ja
compta amb la mulassa, el gegantó Lladrefaves, el gegant de la porra, la geganta, els pilars
de les dues colles dels Xiquets de Valls i el bou. 
L’acte s’embolcallarà d’una fira familiar  de jocs  de taula.  Des  de fa  un temps que Casa
Bonifàs, juntament amb Com s'hi juga, es dedica a fer tallers de jocs de taula moderns i
educatius  a  les  escoles  i  festes  majors.  Els  infants  també  podran  gaudir  d’un  berenar
popular de coca i rajoles de xocolata. Activitat recomanada per a nens i nenes de 3-4 anys
acompanyats amb els pares, adolescents amb amics i també adults. 
Organitza: Casa Bonifàs



19.30  h.  Sala  d'actes  de  l'Institut  d'Estudis  Vallencs.  Presentació  del  llibre  Llegendes,
contalles i tradicions de Valls, a cura d'Àngel Gasol. Nou volum de la col·lecció de l'IEV «Per
conèixer Valls», un llibre sobre les llegendes i tradicions de la nostra ciutat, històries, reals o
no, que s'han tramès per tradició oral de pares a fills al llarg dels anys.
Organitza: Institut d'Estudis Vallencs 

DIMARTS 20. LA SORTIDA DE L’ÀLIGA AL BALCÓ PER CONVIDAR A LA
FESTA MAJOR

11 h. Residència Alt Camp, camí del Bosc, 16. Teatre amb els alumnes de 5è de primària del
col·legi del Lledó. 
Organitza: Servei d’Animació

18 h. Plaça del Blat. Lliurament dels xumets a l’ós.  L’ós és la primera bèstia que es deixa
veure  per  la  Festa  Major.  Tot  i   pertànyer  al  grup  de  les  ferotges,  els  més  menuts  hi
acudeixen per atorgar-li un present molt estimat, el xumet que els ha acompanyat des del
bressol. 
Organitza: UAF

19 h. Casa de la Ciutat. Proclamació del Santjoaner 2017. Reconeixement a la trajectòria fes-
tiva a mossèn Josep Bofarull Veciana, rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls.
Ha cooperat en tots els aspectes en què el seguici cerimonial i el ritual de la Festa Major es
donen la mà amb el vessant religiós. L’impuls de les Completes, els ajustaments horaris dels
oficis per facilitar les balladetes i els castells, o la ritualitat dels tocs de campanes no haurien
estat possibles sense la seva implicació enorme, com també ho féu en les darreres Festes
Decennals i altres moments del calendari festiu anual.
A proposta de la comissió de ritual, l’Ajuntament li reconeix i li lliura la bandera de la Ciutat
que durà en l’anada a tronada i també en la presidència del Tomb del Poble, on tornarà a
participar després d’anys de no fer-ho.

Durant l’acte també la Ciutat lliurarà les sabates consuetudinàries als aliguers, seguint el vell
costum retrobat ara fa un any. 

19.30 h. Plaça del Blat.  Cerimonial sortida de l’àliga al balcó del saló de plenaris de la Casa de
la Ciutat. La més cerimonial de totes les bèsties, la que sintetitza el simbolisme de ciutat i el
religiós farà esclatar la festa amb tots els ets i uts.  Ho fa als acords de la cobla de ministrers
Bufalodre, mentre que, per primer cop durant Sant Joan, les vallenques i vallencs aixequem
el cap amunt.

Tot seguit, des del balcó principal de l’Ajuntament, el pregoner introdueix el Conte de la
Festa Major,  enguany dedicat al  gegant de la porra i  la geganta que arriben al  seu 70è
aniversari, per la qual cosa lluiran el seu nou lífting. Per segon any, la veu la posarà Pep
Callau, figura que transmet humor i bon ambient al Camp Nou del Barça des de 2009. Està
en les prèvies de tots els partits a casa i en les celebracions compartint la seva energia amb
l'afició. Aixequem el cap per segona volta.

Finalment, a la plaça del Blat, la petada de globus vermells i blancs a càrrec d’Olga Trilles.
Per tercer cop vallenques i vallencs mirem amunt.



19.30  h.  Casal  Popular  La  Turba  -  plaça  de  la  Zeta.  6a  boladissada  popular,  pregó
reivindicatiu i concert de Pupil·les i Dj Rule, acompanyat per la beguda de la Festa Major.
Pupil·les és un grup valencià format per dues veus femenines i un discjòquei, que fusionen
el rap amb lletres de denúncia i reivindicació des del feminisme: Les Silenciades.
Organitza: Casal Popular La Turba

19.30 h. Centre Cultural. Concert final de curs. 
Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard

19.30 h. Sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs. Audiovisual sobre el Nepal a càrrec de
Pep Masip. Una nova edició d'aquest refrescant cicle ens recorda que l'estiu és imminent.
Ens atansa la  realitat  social,  cultural  i  paisatgística del  Nepal,  bona manera de conèixer
noves cultures o de preparar un futur viatge. 
Organitza: Institut d'Estudis Vallencs

20 h. Des de la plaça del Blat, pel carrer de la Cort, i fins al Pati. L’Anada a la Tronada, amb el
personatge del pregoner a cavall,  el seu timbaler, la participació especial del gegant i  la
geganta en el 70è aniversari acompanyats dels fidels Lladrefaves i gegantona, els grallers
Els Vernets, la senyera de la Ciutat portada pel Santjoaner 2017, i la corporació municipal,
compassada pels ministrers Bufalodre. Una gernació de famílies rodeja aquesta desimbolta
corrua festiva per anar a tronada. 
Coopera: Societat Sant Antoni

20.30 h. Des de Sant Joan. Tritlleig de campanes d’anunci de la festa. Des dels 74 metres del
campanar més alt de totes les esglésies parroquials de Catalunya, que enguany compleix
120 anys de la seva construcció, sonen els instruments per pregonar el Sant Joan vallenc.

20.30 h. El Pati. Tronada inaugural aviada per la Pirotècnia Catalana, de Vimbodí i Poblet, i
precedida dels tres morterets d’avís encesos per part dels geganters, el Santjoaner 2017 i
l’Alcalde.  El  mestre  pirotècnic  calarà  la  tronada,  caldrà  tapar-se  les  orelles  per  resistir
l’atronador espetec que fa tremolar les cases i l’aire s’omplirà del fum amb l’olor de sofre. 

Tot seguit, pel carrer de la Cort fins a la plaça del Blat, la Tornada des de la Tronada, amb el
personatge del pregoner a cavall, el timbaler, els gegants, els grallers els Vernets, la senyera
de la Ciutat en mans del Santjoaner 2017, la corporació municipal i els ministrers Bufalodre.

En arribar, a la plaça del Blat, comiat amb una balladeta extraordinària dels gegants pel seus
70 anys.

21 h, capella del Roser, carrer de la Cort.  Concert de músiques d’arrel: cobla de ministrers
Bufalodre. Valls ja tenia la seva pròpia cobla de ministrers al segle XVII. Aleshores i ara eren
protagonistes dels acompanyaments de cerimònies festives de carrer i també de concerts
com el d’aquest vespre.

23  h.  Plaça de l’Oli.  La Primera  Nit  no et  perdis  la  Mitjanit.  Concert  revetlla:  Orquestra
Mitjanit. Els manresans ens porten com a eix vertebrador les seves versions de rock, ska,
reggae, folc, hardcore, pop, rumba i disco... un grapat de música festiva i reivindicativa en
català, italià, castellà, euskera, anglès i, sobretot, llenguatge santjoaner. 



DIMECRES  21. EL  SOLSTICI  D’ESTIU  i  DIA  INTERNACIONAL  DE  LA
MÚSICA

4.24 h. Solstici d’estiu: entrem a l’estiu.

Des de primera hora fins a la posta del sol, plaça del Blat. L’àliga al balcó de la Casa de la
Ciutat. L’au insígnia del Sant Joan vallenc ens saluda cada cop que passem pel volcà de la
festa.

19  h.  Placeta  de  la  Biblioteca.  Espectacle  familiar  amb  la  Circoteca  de  la  companyia
Passabarret,  oferint la mostra de fi  de curs dels  alumnes. L’escola d’aquesta companyia
circense vallenca exhibeix els exercicis preparats a les calderes creatives. 
Organitza: Circoteca de la cia Passabarret

20 h. Pati i Sala Sant Roc. Inauguració de l'exposició Joan Serafini (1931-2017).  Setanta anys
de  trajectòria  artística.  Mostra  en  record  de  l'artista  vallenc,  mestre  escultor  amb  una
experiència  de  més  de  60  anys,  i  adepte  de  l'estil  figuratiu  que  també  aprofundí  en
l'escultura cinegètica. Destacà per la utilització de la fusta, bronze i terra-cuita. La seva obra
està extensament representada a Valls i és un testimoni viu de la seva creació artística. 
Coorganitzen: Museu de Valls i Institut d'Estudis Vallencs 

20 h. Local social Colla Joves Xiquets de Valls. Assaig casteller, l’últim abans de les diades de
Completes i Sant Joan. 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

20.30 h. Plaça de la Zeta. 2a Espardenyada antifeixista i feminista + PD Frida Sound System,
per reivindicar l'espardenya com a calçat de Festa Major, amb un mural i un sopar popular
d'espardenya. 
Coorganitzen: Bigfam i Casal Popular La Turba

22 h. Plaça de la Zeta. Concert. Sara Hebe, la cantant i compositora amb més projecció de
l'escena rapera argentina i  una  de les  veus  principals  de l'underground  sudamericà del
moment. 
Coorganitzen: Bigfam i Casal Popular La Turba

23  h.  Plaça  de  l’Oli.  Concert.  Cesk  Freixas  presenta  el  seu  nou  disc  Proposta.  Amb  sis
enregistraments,  ha  recuperat  l'essència  crítica  de  la  cançó  d'autor  més  compromesa:
vehicle de la construcció nacional, de la lluita per la justícia social, i de la reivindicació de la
llengua i la cultura catalanes.

DIJOUS 22

Des de primera hora fins a la posta del sol, plaça del Blat. L’àliga al balcó de la Casa de la
Vila. 

18.30 h. Arcs del Celler del Paborde, ca Magrané. Inici de la primera tarda d'actuacions del
ball  de  vells,  farsa  històricament  lligada  al  gremi  de  sabaters.  Matrimonis  emprenyats,
marits  iaios  i  garrepes,  joves  mullers  exuberants,  autoritats  esperpèntiques  i  diables
burlescos, aixequen el teló de les places del barri antic.



18.30 h. Plaça de l'Oli. Representació dels quatre balls parlats vallencs, que comença amb el
ball de pastorets (18.30 h), continua amb el ball de gitanes (18.50 h) i el ball de vells (19.15 h),
per cloure amb el ball de diables (19.45 h).  L’humanisme empeltà els seguicis de carrer amb
textos teatrals, que sobretot a partir de la guerra del Francès esdevingueren marcadament
satírics.

19 h.  El Pati. Espectacle familiar. Contacontes en anglès: Storytime Gina Ginger & Charlie
Chives. El Charlie està secretament enamorat de la Fina Ginfer, la seva veïna, però sempre
es barallen i discuteixen. Com poden fer les paus? 
Organitza: Kids&Us

20 h. Plaça de les Escudelles. Ball de vells

20 h. Amfiteatre del Mas Miquel. Dia Internacional del Ioga. Classe oberta de Hatha Ioga a
l'aire lliure i adreçada a tots els nivells amb diversos professors del Camp de Tarragona. No
cal tenir experiència prèvia. Porteu roba còmoda i estoreta o tovallola. Organitza: Calyioga,
Yoga'n'sun

20.45 h. Plaça Jaume I. Darrera actuació de la jornada del ball de vells.

21 h. Centre Cultural. Humor. Faemino y Cansado:  ¡Quién tuvo retuvo!
L'incomparable duet còmic porta el seu nou i darrer espectacle ¡Quién tuvo retuvo! Capaços
de seduir al públic més divers, des del de les programacions més desenfadades fins al de
prestigiosos festivals, el muntatge manté els principis inalterables de l'humor psicodèlic de
la parella, amb noves històries que els confirmen com l'aposta més interessant de l'humor
estatal, tant en la forma com en el contingut. 
Localitats ja a la venda a ticketea.com (24 hores) , telf.  902 044 226 i  taquilles del Teatre
Principal els dies d’espectacle una hora abans de cada funció, i també els 16, 17, 19, 20, 21 i 22
de juny de 18 a 21 h. El mateix dia de la representació de Faemino y Cansado, taquilla del
Centre Cultural oberta des de les 20 h.

21.15 h. Des del Pati. Correfoc infantil amb el drac petit, el ball de diables petit i el drac petit
de La Geltrú.
Itinerari: el Pati, carrers d'en Bosch. Sant Antoni, Sant Sebastià,  Santa Úrsula, Escudelles,
Santa Margarida, Carnisseria, Major i Blat

21.30  h.  Muralla  del  castell,  39.  Antiga  casa  pairal  de  César  Martinell.  Obertura  de  la
capelleta votiva de Sant  Joan Baptista.  La moixiganga recupera l'obertura de la  capella
popular dedicada al gloriós sant patró amb l'enramada i l'encesa de la llàntia amb motiu de
la festa. En els dies propers a la festa de Sant Joan, des de temps immemorials, la devoció
popular obria les portes de la capelleta i es deixava al descobert el magnífic relleu barroc del
baptisme del Senyor amb Sant Joan, esculpit pel notable escultor Lluís Bonifàs, que durant
tot l’any romania ocult. Enguany es reprèn aquest típic costum després de molts anys de no
fer-se. Un cop passada la Festa Major la capella es tornarà a tancar fins a l’avantvigília de la
festa de l’any següent. Per a l'ocasió es recupera un fragment de la tonada de l'antic ball
parlat  de Sant  Joan,  ara amb la  melodia versionada per aquest acte i  mesclada amb la
melodia pròpia de la Moixiganga 
Organitza: UAF



22.30 h. Arcs del Celler del Paborde, ca Magrané. Representació completa de la moixiganga.
Les festes majors amb segell patrimonial compten amb un espai temporal dins el programa
per gaudir de tots els quadres de la moixiganga en un únic escenari. Valls retroba aquest
costum també per la seva Festa Major. 
Organitza: UAF

22.30 h.  Plaça de l’Oli. Concert amb l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard. L’escola
ofereix un concert amb diverses formacions del seu planter d’alumnes: territori vallenc.

DIVENDRES 23. LA VIGÍLIA DE SANT JOAN i LES COMPLETES

Des de primera hora fins a la posta del sol, plaça del Blat. L’àliga al balcó de la Casa de la
Ciutat

Durant tota la jornada, a les pastisseries i els forns. Les patrimonials coques de Sant Joan
vesteixen  els  aparadors  i  mostradors  de  la  ciutat  amb  la  multicolor  fruita  confitada,
pregonera de la nit més curta l’any.

Durant tot el dia, en diversos indrets. Construcció de foguerades per diverses entitats per
ser enceses al vespre i il·luminar la foscor de la nit. 

10 h. Església de Sant Joan. Enramada amb flor vermella de la creu de la imatge de Sant
Joan Baptista que presideix el retaule de l’altar major. Ritual recuperat l’any passat, segons
la tradició, la creu roman engalanada fins a la vigília de Nadal, quan el poble pren les flors i
els hi atribueix propietats remeieres i místiques.

11 a 21.30 h. Passeig de l'Estació. Mercat d'artesania.

12 h. Des del campanar de Sant Joan. Venturós tritlleig de campanes de la vigília de la festa
gran. 

12 h. Des de la plaça del Blat. Sortida dels gegants de la Ciutat en la vigília de Sant Joan
anunciant la festa per la població, tal com havia estat consuetud. Algunes festes majors del
país  encara  mantenen  la  sortida  del  seguici  al  complet  al  punt  del  migdia.  A  Valls  ho
tornaran a fer els gegants.
Itinerari:  plaça del Blat, carrers Major, Carnisseria, del Carme, plaça del Carme, muralla del
Carme,  Portal  Nou, muralla de Sant Antoni,  carrers Cor de Maria,  Abat Llort,  Miralbosc,
muralla del Castell, Jaume Huguet, el Pati, la Cort i plaça del Blat. 

12.30 h. Plaça de l’Oli.  Concert vermut sota el  tendal i  tast popular  de vermut. Com ens
agrada assaborir  aquesta  plaça del  barri  antic,  especialment  durant  la  Festa  Major.  Per
estrenar els  concerts  on els  instruments  que sonen gràcies  a  les  canyes, gaudirem dels
grallers penedesencs els Vinardells, els Cofins de l’Arboç, els So Nat i l’Esperidió, ambdós de
Tarragona, dels del ball de bastons de Valls, dels de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, així
com de la cobleta Tocats del grall, de Granollers i Vilafranca.
Coopereu amb la neteja  de la plaça retirant els  residus de les taules  i  dipositant-los als
contenidors.



18 h. Plaça de l’Oli. Cafè concert sota el tendal. Valls ha sabut conservar aquest espai musical
de sobretaula amanida amb els sons dels músics que acompanyen les figures i els balls més
estimats.  Aquesta tarda escoltarem els  Xeremiers de Son Roca,  de Mallorca,  les  mitges
cobles Punt de Malura i Set Vetes, els grallers Els Blu's, els de l’Espardenya i els de la UAF
tots tres de Valls,  els ministrers Bufalodre, i la Fanfara de Torredembarra.

18.30 h. Plaça del Carme. Inici de la segona tarda d'actuacions del ball de vells

19.15 h. Plaça de les Garrofes. Ball de vells

19.15 h. Des de vora la comissaria dels Mossos d’Esquadra, pel passeig president Tarradellas,
carrers Avenir i Anselm Clavé, i Font de la Manxa, fins al Pati. Entrada a la ciutat de la flama
del Canigó, portada en relleus en diferents trams per atletes voluntaris. 
Coopera: Patronat Municipal d’Esports

19.30  h.  El  Pati.  Lliurament  per  part  dels  corredors  del  foc  del  Canigó  a  la  diablessa,
encenedora dels diables, qui el traspassa a Llucifer, capitost de l’avern.

A continuació, des del Pati, pel carrer de la Cort, i fins a la plaça del Blat. Trasllat del foc del
Canigó, amb els personatges del ball de diables Llucifer i la diablessa, la mulassa, la mulassa
petita, les colles geganteres el Calçot i  la Pessigolla, que s’incorpora per primer cop a la
Festa Major, i els representants dels barris i entitats fogueraires. Enguany l’acte té el seu
punt de sortida directament des del Pati, sense el passeig previ des de la plaça del Blat.

20 h. Plaça del Blat. L’encesa de la graella de Valls pel Llucifer del ball de diables amb el foc
del Canigó i lectura de la proclama de la diada, a càrrec de la UAF.  El foc nacional romandrà
encès durant les actuacions de Completes.

Seguidament, a la mateixa plaça, veredicte del concurs de fogueres i encesa conjunta dels
representants de les entitats i barris perquè traslladin el foc a les seus socials per celebrar la
Nit de Sant Joan.  Amb la coordinació d’Òmnium Alt Camp, un dels municipis de la comarca
recull el foc per repartir-lo a la resta de pobles de l'Alt Camp.
El periodista i speaker esportiu i cultural, David Prats Barbarà, conduirà l’acte.

20 h. Església de Sant Joan. Eucaristia de la vigília. 

20.30 h. Casal popular La Turba, plaça de la Zeta. Sopar revetlla al costat del fogueró. Preus:
8 € socis, 12 € no socis. Tiquets a La Turba dijous i divendres a la tarda i al Safareig.
Organitza: Casal Popular la Turba

21.25 h. Des de la plaça del Blat. L’Anada a Completes marcada pels morterets pirotècnics.
Primera sortida del seguici cerimonial de la ciutat de Valls, al complet, amb el drac, el ball de
diables,  l’ós amb els trabucaires, el ball de gitanes, els nans, els quatre gegants, el bou, el
ball de vells, el ball dels cercolets –en estrena oficial-, el ball de bastons, les bèsties sense
foc del bou tradicional i la mulassa, el ball de la primera, la moixiganga, el lleó, la Colla Vella
dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, l'àliga de la ciutat amb els aligons i els
grups musicals,  que precediran la  bandera de la  ciutat,  la corporació municipal  amb les
xarpes de setí carmesí i borles daurades, escortades per la policia local de gala. 



Amb motiu dels 25 anys de la seva recuperació, els dies 23 i 24 el ball de bastons sortirà
acompanyat de flabiol, tamborí i violí, com donen fe antics testimonis, i inclourà melodies
documentades que fins ara no es ballaven.
Els nans  de l’Armat del bigoti i el Català han estat apriats per Lluís Musté, en el marc del
conveni entre la UAF i l’Ajuntament.
Itinerari:  des de la plaça del  Blat,  pels carrers Major,  Jueus, Escrivania i  l’Església fins al
temple de Sant Joan. 

21.25 h.  Retransmissió de la Nit de Completes per TAC12.

21.55 h. Plaça de l’Església. Entrada de Completes amb el seguici cerimonial i els pilars de les
dues colles dels Xiquets de Valls, mentre que des del campanar de l’església de Sant Joan
sona el Toc de Completes amb el repic general de les campanes, i al cel crepuscular esclaten
els morterets aviats per la Pirotècnia Catalana.

Al llindar de l’església. Rebuda per part de l’arxiprest, Josep Bofarull, de la senyera de la
ciutat  i  la  corporació,  que  entren  a  l’església  precedides  de  l’àliga,  amb  els  ministrers
Bufalodre. Durant les Completes la bèstia coronada roman vora l'altar major, als peus del
dosser que guarda la relíquia de Sant Joan Baptista, i al costat de la bandera de la ciutat. 

Tot seguit, des de la sagristia de l’església. Entrada solemne de la relíquia del nostre patró,
el  gloriós  Sant  Joan  Baptista,  fins  a  l’altar  major,  acompanyada  del  Toc  d’ofertori  dels
grallers  So  Nat.  El  reliquiari  barroc  passarà  entremig  dels  pilars  de  la  dificultosa  i
espectacular  figura  de  la  moixiganga  coneguda  com  a  «Quan  el  baixen  de  la  creu»,
executada  al  creuer  de  l’església.  Enguany  es  recupera  aquest  aspecte  ritual  dins  la
cerimònia de les Completes. 

La relíquia del sant és exposada a l’altar major durant les Completes.

22 h. Església. Cant de les Completes Solemnes en honor a Sant Joan, hereves dels temps
medievals en què les hores canòniques organitzaven els temps de pregària. Les Completes
anuncien l’arribada de la nit.

Acabat el cant, vallenca execució del Toc de castells amb l’orgue per Josep Mateu, d’acord
amb la  partitura rescatada pel  vallenc Joan Dasca a  l’obra “Els  castells  dels  Xiquets  del
Valls”, de Francesc Blasi i Vallespinosa. 

Tot seguit, l’arxiprest alça la relíquia del patró per convidar l’àliga a ballar.

Atàvic ball de l’àliga davant de l’altar major i en honor a Sant Joan, al so dels ministrers
Bufalodre.

Un cop acabat el ball, l’àliga precedeix l’arxiprest, la senyera i la corporació municipal fins a
la porta, acompanyats dels ministrers.

Tot seguit, des de l’església de Sant Joan fins a la plaça del Blat. Apoteòsica sortida de
Completes,  amb  el  seguici  cerimonial  al  complet  en  la  ballada  conjunta,  les  colles  dels
Xiquets de Valls sostenint els pilars que s’enfilen al cel, l’orquestra de plurals instruments, el
simfònic  repic de totes  les  campanes,  els  cadenciosos  morterets,  la  cascada de foc,  els



incendis  acolorits  i  els  focs d’artifici  de la Pirotècnia Catalana, fan que la plaça proclami
universalitat festiva.

A continuació,  plaça del  Blat.  Bullicioses  balladetes  de Completes amb les  figures  de la
imatgeria: el drac, l’ós, els nans, la jota dels gegants, el bou, el bou tradicional, la mulassa, el
lleó i l’àliga amb els aligons. Els grups de grallers i les mitges cobles, que seran amplificats,
interpreten les tonades des de la balconada central de Ca Segarra.

23 h,  aproximadament.  Plaça del  Blat.  Històrics castells  a l’antiga per la  Colla  Vella dels
Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls, que es tanquen amb els pilars de cinc al
balcó. En aquesta pervivència de castells aixecats segons la vella consuetud vuitcentista,
l’actuació es regeix per un format sense rondes establertes, en què cada colla completa tres
castells i un espadat. 
Col·labora: Sorea

23 h. Retransmissió castellera en streaming a càrrec d’El Vallenc.

24.15 h, acabats els Xiquets de Valls. Plaça de l’Oli.  Concert.  Maria Jacobs en Acústic. La
cantautora vallenca que ha presentat el seu primer disc 7teen Secrets arriba a la Festa Major
en  el  format  més  adient  per  a  aquesta  plaça  porxada.  Produït  per  l'exguitarrista  de
Whiskyn's, Xavier Llorach, explora diferents colors i textures per treure el millor de cada
sentiment.

24.15 h, acabats els Xiquets de Valls. El Pati. Ballables amb l’Orquestra La Principal  de la
Bisbal. Consolidada entre les cobles orquestres de més prestigi -és també la Cobla Oficial de
la Generalitat de Catalunya-, la Principal ha obtingut un gran nombre de guardons, com el
Premi  Nacional  de  Cultura  i  la  Creu  de  Sant  Jordi,  i  s'ha  convertit  en  una  autèntica
ambaixadora de la cultura catalana arreu. 
Venda anticipada de taules i cadires a ticketea.com (24 hores) , telf.  902 044 226 i  taquilles
del Teatre Principal els dies d’espectacle una hora abans de cada funció, i també els 16, 17,
19, 20, 21, 22 i 23 de juny de 18 a 21 h.
Preu anticipat. Taules:  18 €. Llotges: 28 €. 
Preu el mateix dia 23. Taules:  20 €. Llotges: 30 €. 

24.30 h. Aparcament barri antic. Concert de solsticidi:  Alejo Stivel, exTequila + Los Manolos
+ Ebri Knight

Alejo Stivel, exTequila: “La noche más movida”, el grans èxits dels 80 i de Tequila
Stivel amb Ariel Rot fundaren els Tequila el 1977. Sonaran cançons seves com “Rock and roll
en  la  plaza del  pueblo”,  “Quiero besarte”,  “Dime que me quieres” o “Salta”,  i  himnes
versionats  que han traspassat  generacions  com “Enamorado de la moda juvenil”,  “Qué
hace una chica como tú en un sitio como éste” o “Hoy puede ser un gran día”. “Ni una
menos” ha estat el seu cant contra la violència de gènere penjat a les xarxes el dia de la
dona treballadora 2017.

Los Manolos 
Són unes de les llegendes vives de la rumba catalana. Tornen a la carretera per celebrar els
seus  25 anys  de  trajectòria  propulsada  pels  mítics  Jocs  Olímpics  de Barcelona’92,  quan



milions de persones entonaren “Amigos para siempre”. Han arrecat gira al  Festival  Viña
Rock a Villarrobledo que ha retronat amb “All My Loving” i el seu crit de guerra «Nainoná».

Ebri Knight

Els maresmencs són un grup de directe i  generen una festa sense aturador.  Beuen de la
tradició per  reinventar  l’espectacle,  dur  amb tota l’energia  una música a  cavall  entre la
memòria i el projecte, entre el passat i el futur, però sempre amb els peus posats al present.
Perquè que allò popular no pot deixar de ser enèrgic i el folk té tota la força del poble que
té al darrere i de tot aquell que vol canviar el món.

Espai coorganitzat per Associació cultural L’Aleta, Associació Veïns Barri de les Comarques,
Atlètic Valls,  Big Fam Associació de Joves, Casal  popular  La Turba,  Club Futsal  Valls,  Club
Nàtrix, Associació A Jud-Àfrica, El Gintonenc, Igman Acció Solidària, Timbalers de la Confraria
de Lepant, i Ajuntament de Valls

DISSABTE 24. DIADA DE SANT JOAN

8 h.   Immemorial toc de matinades pels grallers i timbalers:
des de la plaça del Blat: Escola de grallers Colla Joves, EspaiTrad i grallers de la UAF
des dels habitatges de la Colla Vella: Vella dels Xiquets de Valls
des de l’estació de ferrocarril: els Cofins 
des del convent de les Mínimes, c. Sor Filomena Ferrer: els Vernets 
des de l’hotel Class: L'Esperidió 
des de la Creu Roja:  els Vinardells 
des de la Font de Santa Magdalena: So Nat 
des de la plaça del Carme: els Blu's
Ja es de dia i els grallers, timbalers i castellers escampen la celebració arreu de la ciutat.  Els
sonadors de les colles renoven la cita  amb el monument als Xiquets de Valls, mentre que la
majoria de formacions acaben al quilòmetre zero casteller.

Durant tota la jornada. Casa de la Ciutat i Capella del Roser. Exposició de la imatgeria del
Seguici Cerimonial: gegants, ós, bous, mulassa, lleó i àliga. 

8.30 h. Carrer Major. Esmorzar de Festa Major dels balladors de la UAF.

9 h. Des del passeig de l’Estació. Galejades pels trabucaires de la UAF. Itinerari: passeig de
l’Estació, Anselm Clavé, Quarter, Teatre, Jaume Huguet i el Pati
Organitza: UAF

10.30 h. Des de la plaça del Blat. L’Anada a Ofici, amb el drac, el bou tradicional i l’ós que
s’incorporen a aquest acte, els quatre gegants,  el ball  dels  cercolets, la mulassa, el lleó,
l’àliga de la ciutat amb els aligons i els grups de sonadors, davant la bandera de la ciutat i la
corporació municipal, escortades per la policia local de gala. Enguany ja seran vuit els grups
que van a ofici en una sortida amb colors, olors i sabors molt patrimonials. 
Itinerari:  des de la plaça del  Blat,  pels carrers Major,  Jueus, Escrivania i  l’Església fins al
temple de Sant Joan. 



Tot seguit,  plaça de l’Església.  Elegant Entrada de la bandera de la ciutat, saludada pels
elements  del  seguici  cerimonial  i  pels  morterets  de  la  Pirotècnia  Catalana,  mentre  el
campanar efectua el toc d’entrada a l’Ofici cridant a la celebració eucarística.

Durant l’ofici les figures de la imatgeria romanen a la plaça de l’Església.

11 a 21.30 h. Passeig de l'Estació. Mercat d'artesania.

11 h. Església de Sant Joan. L’Ofici solemne en honor del gloriós patró, Sant Joan Baptista.
La  seva  relíquia  s’exposa  a  l’altar  major  durant  la  cerimònia  litúrgica,  compassada
musicalment per l’orgue i per la Coral Suite Cor.

Acabat l’ofici. Des de la porta de Sant Joan. Tornada del drac, l’ós, els gegants, el ball dels
cercolets, el bou tradicional, la mulassa, el lleó i l’àliga, la bandera de la ciutat i la corporació
fins a la Casa de la Ciutat.

12.15 h. Plaça del Blat. Les balladetes del migdia amb la participació del drac, l’ós, la conjunta
dels nans i gegants, el bou, el bou tradicional, la mulassa, el lleó i l’àliga amb els aligons. Els
grups de grallers i les mitges cobles interpreten les tonades des de la balconada central de
Ca Segarra.

12.30 h. Plaça del Blat. Entrada a plaça de les colles dels Xiquets de Valls al ritme de les
gralles i timbals amb l’alegre Toc d’Entrada, havent-se concentrat als respectius locals.

Acabades les balladetes.  Plaça del  Blat.  interpretació d‘Els  Segadors’, himne nacional de
Catalunya per la Fanfara de Torredembarra.

13 h. Plaça del Blat. L’actuació castellera de la Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels
Xiquets de Valls. Cada colla completa el seu torn en la ronda abans de donar pas a l’altra
agrupació, mentre que la diada es desenvolupa amb tres rondes més una de pilars. Es clou
amb els clàssics pilars de cinc al balcó.
Col·labora: Sorea

13 h. Retransmissió castellera en streaming a càrrec d’El Vallenc.

13 h. Retransmissió castellera en directe per TAC12 i la Xarxa de Televisions Locals.

18 h. Plaça de l’Oli. Cafè concert sota l’ombra del tendal. L’aroma del cafè, possiblement
batejat amb algunes gotes generoses de licor o acompanyat d’algun boladís, flirtegen amb
les melodies dels grallers penedesencs els Vinardells, els Vernets de Vilafranca, els Cofins de
l’Arboç, els So Nat i l’Esperidió, la cobleta Els Teclers i el grup Solstici. 

18.30  h.  Davant  de  Ca  Dulsures  al  carrer  de  la  Cort  i  al  Pati.  Castells  d’homenatge  a
l’esmentat establiment i al monument al Casteller respectivament per part de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls.

19 h. Des de la plaça del Blat. Tomb del Poble. En aquesta comitiva cívica i ciutadana, que
avança  amb  els  seus  balls  itinerants  pel  barri  antic  de la  ciutat,   hi  participa  el  seguici
cerimonial de la ciutat de Valls, en la seva segona sortida al complet, integrat pel el drac, el



ball de diables,  l’ós amb els trabucaires, el ball de gitanes, els nans, els gegants, el bou, el
ball de vells, el ball dels cercolets, el ball de bastons, el bou tradicional, la mulassa, el ball de
la primera, la moixiganga, el lleó, els grups de músics, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla
Vella dels Xiquets de Valls i l’àliga amb els aligons davant la bandera de la ciutat, portada pel
Santjoaner 2017, mossèn Josep Bofarull, amb els seus cordonistes. Acompanya musicalment
la bandera la Banda Escola Municipal de Música"Mestre Montserrat", de Vilanova i la Geltrú,
dirigida pel mestre Emilio Serrano i que ha assistit les dues darreres processons de la Mare
de Déu de la Candela i de la Mare de Déu del Lledó.
Nou itinerari: plaça del Blat, carrers de la Cort, Peixateria, Sant Antoni, Sant Pere, placeta de
la Biblioteca, carrer del Forn Nou, plaça dels Alls, el Pati amb la volta completa, carrer de la
Cort per retornar a la plaça del Blat. 

A la sortida de la bandera, aviada de les vint-i-una salves pirotècniques.

Durant el Tomb, davant l’església de Sant Antoni. Toc manual de campanes.

Carrer  de  Sant  Pere.  Enramada  de  plantes  aromàtiques  que  perfumaran  el  pas  de  la
comitiva. Coopera: Centre Cívic

El Pati. Balladeta de l’àliga compassada pels ministrers.

Finalment, cap a les 21 h. Plaça del Blat. L’Entrada de l’àliga i  de la bandera de la ciutat,
enmig de músiques, balls, gegants, bèsties, pilars i focs d’artifici. És un dels instants màgics
de Sant Joan per l’esclat compartit d’energies desembarcades en aquest epicentre festiu i
km 0 casteller.

Plaça del Blat. Balladeta final de l’àliga.

23.30 h. Plaça de l’Oli. Concert. Tribut a Fito y Fitipaldis amb la banda Acabamos de llegar.
Porten deu anys rendint homenatge a un dels grans del rock’n’roll i que alhora compta amb
audiències més àmplies. El mateix Fito va dissenyar el logotip de la banda.  Pura energia. 

23.30 h.  Aparcament barri antic. Concert de solsticidi:  Animal + Aspencat + Green Valley +
Dj Boi

Animal.
Els seus singles, com «Només amb tu», han estat capaços d’arribar amb pocs mesos de vida
als números u de les llistes de les ràdios musicals catalanes i d’assolir rècords, parlant de
milions,  de  visualitzacions  a  les  xarxes.  Han  vingut  per  quedar-se  barrejant  sonoritats
íntimes i contundents amb aires de pop, reggae, soul i mestissatge que conviden a ballar. 

Aspencat.
Els valencians es retiren fent cap a una de les cites que els ha vist triomfar i fer-se grans.
Teclats, cors, veus, guitarres, trompetes, trombó, bateria i acordió per fer reggae, dancehall
o dubstep, amb la denominació d’origen tel·lúrica de La Marina Alta, on l’espencat es fa
torrant la albergínia, amb pebrera roja i verda, all i tomaca. Tot ben esgarrat a tires fines, i
segons la temperatura de la nevera, o anxova, o capellà o abadejo cru esgardat.

Green Valley.



Sis músics alabesos i catalans conserven un petit ecosistema on creixen el reggae i el dance-
hall. A partir d'una sorprenent posada en escena, conviuen lletres reivindicatives i missatges
positius que encomanen i consciencien als seus espectadors.

Dj Boi  tancarà la nit. 

DIUMENGE 25 DE JUNY. EL VOT DEL POBLE A LA MARE DE DÉU DEL
LLEDÓ

Des de primera hora fins a la posta del sol, plaça del Blat. L’àliga petita al balcó de la Casa de
la Ciutat.

11 a 21.30 h. Passeig de l'Estació. Mercat d'artesania.

11 h. Des de la plaça del Blat. Anada dels quatre gegants de la ciutat cap a l’església del Lledó
amb el  so  de  les  gralles  del  Museu  de  Valls.  Aquesta  anada a  ofici  ha  esdevingut  una
veritable passejada  dels  esvelts  personatges  envoltada de petits  i  grans,  durant  la  qual
s'interpreta el repertori musical històric i  tradicional conservat dels gegants de la Ciutat.
Itinerari: plaça del Blat, Cort, Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa i passeig dels Caputxins.

12 h. Davant de la Gasolinera de Les Palmeres.  Meta volant de la Volta Ciclista a Tarragona.
La cursa baixa per la carretera de Tarragona N-240 i gira cap a la carretera d'Alcover C-37.

12 h. Santuari de la Mare de Déu del Lledó, passeig dels Caputxins. Ofici del Vot del poble a
la Mare de Déu del Lledó. Renovació del Vot del poble per part de l'Ajuntament en nom de
la ciutat de Valls que consuetudinàriament hi portava l’oli per a la llàntia i ara ho fa amb
l’encesa simbòlica de la llum. Les gralles del Museu acompanyen la renovació del Vot amb
un toc d’ofertori. 
Organitza: Parròquia del Lledó

Un cop acabat l’Ofici, cap a les 12.45 h. Davant del Lledó. Balladeta dels gegants.

Tot seguit, des del Lledó. Tornada d’ofici dels gegants de la ciutat.
Itinerari: passeig dels Caputxins, Font de la Manxa, Jaume Huguet, Pati, Cort i plaça del Blat.

Finalment, plaça del Blat. Darreres balladetes dels gegants per aquesta Festa Major. 

13  h.  Plaça  de  l’Oli.  Concert  vermut  sota  l’ombra  del  tendal  i  tast  popular  de  vermut:
Xeremiers de Son Roca, Mallorca, i Escola de Grallers de la Colla Jove Xiquets de Valls.  El
segon concert vermut s’empelta del so dels Països Catalans amb els vents que bufen des de
Mallorca.  La  sonoritat  dels  xeremiers  és  un  tresor  ben  viu  heretat  dels  avantpassats.
Obriran el migdia els grallers dels diables vermells vallencs. 
Coopereu amb la neteja  de la plaça retirant els  residus de les taules  i  dipositant-los als
contenidors.

18 h. Des de la plaça del Blat. El Tombet. Sortida del seguici petit, amb la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, el drac petit, el ball de diables petit, l’ós petit, el Lladrefaves petit –com a
primera sortida dins el Sant Joan vallenc-, el bou petit –en estrena oficial-, el ball de gitanes
petit, el ball de pastorets, el ball de bastons, la mulasseta, el ball de la primera, la Colla Joves



Xiquets de Valls, l'àliga petita  i els grups de sonadors. Enguany col·labora el Col·legi Lledó
com a portadors de la mulasseta 
Itinerari: carrer Major, Sant Antoni, en Bosc, el Pati, la Cort i plaça del Blat.

Tot seguit, plaça del Blat. Balladetes del seguici petit.

20.15  h.  El  Pati.  Concert  familiar  amb Dàmaris  Gelabert.  Dos  dies  abans  que la  cantant
predilecta del públic infantil torni a fer temporada al Teatre Victòria de Barcelona, celebrarà
amb tots  nosaltres el  Sant Joan vallenc.  La creadora del  mètode Totsona d'estimulació
musical s'ha convertit en tot un fenomen per l'àmplia difusió que han tingut a les escoles les
seves cançons per als més menuts. 

23 h. Plaça de l’Oli. Concert. Ramon Mirabet presenta el seu segon disc, Home is where the
heart is, a les portes d’un estiu que el veurà actuar al prestigiós Festival de Cap roig, a Calella
de Palafrugell. És d’aquells artistes que demostren que si tens talent -amb esforç i treball- es
pot aconseguir tot el que et proposis. Actuant molts anys com a músic de carrer, ara és una
de les veus més admirades del moment en el panorama català. Segur que molts de vosaltres
vàreu taral·lejat la cançó de l’anunci d’Estrella Damm 2016, 'Those Little Things', del qual
n'és l'autor i el cantant. O també l'heu escoltat fent duet amb Paula Valls per interpretar la
sintonia de la darrera edició de la Marató de TV3. 

23.30  h.  Aparcament  barri  antic.  Concert  de  solsticidi:   Roba  estesa  +  Amparanoia  +
Lendakaris muertos

Roba estesa.
Originàries del Camp de Tarragona, aquestes sis joves autodefineixen la seva sonoritat com
folc calentó, tota una declaració d'intencions que abasten de la dona fins a la lluita i la festa.

Amparanoia.
Amparo Sánchez  compleix  20  anys  de  l’edició  del  seu  primer  i  rodó  treball  discogràfic
convertida  en  tot  un  referent  musical.  Aquell  cd,  El  poder  de  Machín, segueix  sonant
increïblement  actual  i  modern,  tant  per  la  vigència  de les  lletres  com per  la  producció
musical.

Lendakaris muertos.
El punk dels de Pamplona, ortodox, de gran velocitat, amb temes molt curts i cors continus,
culmina els concerts del Sant Joan 2017. Lletres iròniques, amb la seva particular acidesa
que resulta de combinar  l’humor amb la crítica social i política.

DILLUNS 26 DE JUNY. CLOENDA DEL SANT JOAN 2017

12.30 h. plaça de l’Oli. Darrer concert vermut sota l’ombra del tendal amb La Portàtil FM i
tast  popular  de  vermut.  Són del  Maresme,  del  Vallès  i  de Barcelona,  i  han  trepitjat  els
festivals de música d’arrel de més trajectòria així com una bona colla de festes majors amb
aromes patrimonials. Són músics desitjosos de tocar melodies convençudes que van fent el
seu camí. Música d’aquí, dels Països Catalans i música d’on sigui per tal de captivar el públic.
Coopereu amb la neteja  de la plaça retirant els  residus de les taules  i  dipositant-los als
contenidors.



18 h. JCA Cinemes Valls. Una pel·li per la Festa Major: pel·lícula infantil sorpresa. Sessió molt
especial per a tots els membres de la família. El títol de la pel·lícula es desvetllarà uns dies
abans de l'activitat.  Entrades a les taquilles a partir del divendres 23 de juny.
Organitza: JCA Cinemes 

19 h. Casal Popular La Turba, plaça de la Zeta. L'últim boladís + DJ Elvis. Per acabar la Festa
Major amb bon gust  res millor que poder degustar un últim boladís a ritme de la música
caribenya de DJ Elvis. Organitza: Casal Popular La Turba

19 h. El Pati. Ballada de sardanes. Cobla Cossetània. Aquesta formació adoptà el nom de la
regió habitada pel poble iber dels cossetans, que tenia la ciutat de Kesse com a capital. Fou
creada el 2008 per un grup de músics amb les ganes de difondre la sardana.

20.45 h. Des de la plaça del Blat. Pujada dels dracs de Valls. 
Itinerari: carrer de la Cort, El Pati

21 h. Des del Pati. Espurnejant correfoc amb el drac de Valls, el ball de diables de Valls, el
bou tradicional de Valls i el drac de la Geltrú.
Itinerari:  carrer Jaume Mercadé, Germans Sant Gabriel,  Avenir,  Francesc Gumà, i  passeig
president Tarradellas.

22.55 h.  Passeig  Tarradellas,  Fornàs.  Ballada de cloenda del  correfoc  amb el  drac  i  bou
tradicional.

23 h. Passeig Tarradellas, Fornàs. Extraordinari Espectacle Piromusical: Pirotècnia Peñarroja,
de la Vall d’Uixó, País Valencià. El castell de focs d’enguany serà acompanyat per la música.

Amb més de 100 anys de tradició familiar, des de 1895, i amb cinc generacions de treball en
l’art de la pólvora, Peñarroja s'ha convertit en una de les pirotècnies de referència a  l’Estat.
Prova d'això són els premis i reconeixements aconseguits en les darreres tres dècades en
els certàmens més importants. Destaquen els dos primers premis assolits al concurs de més
prestigi a l’Estat, el de San Sebastián. Hi ha obtingut  la Concha de Oro el 2004, i la mateixa
Concha de Oro cinc anys després, el 2009, i el primer Premi del Jurat Jove.

També ha estat una de les pirotècnies que ha fet el salt internacional, en esdeveniments
destacats com la Cloenda del Mundial d'Atletisme 2003 a l'estadi de Saint Denis de París, la
capitalitat europea de la cultura de Lille (França) el 2004, el macroespectacle Les enfants du
Bouregreg a Rabat-Salé (Marroc) el 2008. Altres focs molt importants han estat els de la
proclamació del Misteri d’Elx i el Palmerar també d’Elx com a Patrimoni de la Humanitat el
2002;  la  inauguració  de  l’Any  Sant  Lebaniego  a  Cantàbria  el  2006;  el  piromusical  del
mil·lenari de la fundació de l’antic regne de Badajoz el 2014; la inauguració de la prestigiosa
Quinzena Musical de San Sebastián també el 2014; o l’encesa de la Focara de Novoli, a Itàlia,
el 2015, festa proclamada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Fou  pionera  en  la  creació  d’espectacles  pirotècnics  amb  la  música  en  directe,  com
l’Homenatge al pintor valencià Joaquín Sorolla, que el 1997 conjugà per primera vegada a
l’Estat música, dansa i focs artificials en un muntatge en què van participar 200 actuants.



Des d’aleshores han estat nombroses les oportunitats en què ha acompanyat la música
d’orquestres clàssiques en directe.

D’altra banda, és experta en posar els efectes pirotècnics al servei de l’art i l’entreteniment.
Ho demostra la seva habitual col·laboració amb la prestigiosa companyia de teatre de carrer
de gran format Xarxa Teatre, amb moments tan destacats com la inauguració del Festival
de  Teatre  Clàssic  de  Mérida  el  2009,  o  el  seu  paper  com  a  pirotècnics  en  el  popular
programa de televisió «El Hormiguero», d’Antena 3, des de fa nou anys. 

Segueix sent fidel a les celebracions més patrimonials com les de les Festes de la Magdalena
de Castelló, on ha obtingut primers premis del concurs de mascletaes, com els de  2016,
2007 i 1999. La nissaga familiar començà amb José Peñarroja Huguet, el besavi de l’actual
propietari; continuà amb José Peñarroja Cubelch, l’avi; amb Vicenta Peñarroja Fas "Vicentica
la coetera de la Vall",  la mare; i  actualment amb Pepe Nebot Peñarroja i  el seu fill  José
Vicente Nebot Navarro, qui actuarà com a director artístic de l’espectacle piromusical de
Valls.  

FES FESTA MAJOR AMB LES EXPOSICIONS

Arrugats, mostra d’esmalts sobre coure i aquarel·les, d'Isabel Boltà
Sala Sant Roc, c. Jaume Huguet, 1
Fins al  diumenge 18 de juny
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs 

Jaume Mercadé. Els llocs pintats
Museu de Valls, passeig dels Caputxins 18
Fins al diumenge 25 de juny
De dimarts a dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d'11 a 14 h
Organitza: Museu de Valls

Joan Serafini (1931-2017). Setanta anys de trajectòria artística
Institut d'Estudis Vallencs, c. Jaume Huguet 1
Pati de Sant Roc, del 21 de juny al 28 de juny
Sala Sant Roc, del 21 de juny al 9 de juliol
De dimarts a dissabte de 19 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14h
Coorganitzen: Museu de Valls i Institut d'Estudis Vallencs

La Casa de la Festa
Biblioteca Popular, passeig dels Caputxins.
Del 2 al 18 de juny
Dilluns tancat. Dimarts, de 17 a 20 h. De dimecres a dissabte, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diu-
menge, d'11 a 14 h
Visites concertades organitzades amb les escoles
Organitza: UAF

Tacar un paisatge. Cicle pintura mural
Capella de Sant Roc, c, Jaume Huguet 1



Del 10 de juny al 30 de juliol
De dimarts a dissabte de 19 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14h
Organitza: Museu de Valls

BASES DEL CONCURS DE CATIFES DEL CORPUS

Comerç de Valls amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls convoca un concurs de catifes
de Corpus coincidint amb la processó diumenge 18 de juny sobre temes al·lusius al Corpus
i/o  motius florals.

Participants
Hi  podran  participar  grups,  com  a  mínim  de  cinc  persones,  pertanyents  a  col·lectius,
entitats, associacions... de tota la ciutat. La ubicació de la catifa la concretarà Comerç de
Valls en el recorregut de la processó. Com a mínim, haurà de tenir 7 metres de llarg.
Els  materials  d’elaboració  seran  sempre  productes  naturals:  plantes,  flors,  turba,  arròs,
serradures, marmolina...
En el cas d’utilitzar tints serà indispensable fer ús d’una pel·lícula de plàstic a la base per no
tacar la via pública.
El cost dels materials anirà a càrrec de l’associació o entitat participant.

Termini i lloc d’inscripció
Cada associació  haurà de formalitzar la inscripció a la seu de Comerç de Valls (Pl. dels Alls 7,
de Valls) de dimarts a dijous de 9 a 13 h, abans del 29 de maig, a les 13 h.

Premis
• Al mèrit artístic de la millor catifa,amb una dotació de 150€
• A l’originalitat,amb una dotació de 100€ 
• A l'esforç i treball en equip, amb una dotació de 100€

Es valorarà la vistositat i colors, treball artístic,l’extensió i treball en grup.
L’entrega del premi es farà en un acte públic el dimarts 27 de juny a les 20.15 h a la seu de
Comerç de Valls.

Jurat
Atorgarà els premis: al mèrit artístic, a l’originalitat, i a l'esforç i treball en equip.
La composició del jurat serà la següent:
1. El/a president/a de Comerç de Valls, amb veu i sense vot, excepte en cas d'empat. Llavors
podrà fer ús del vot de qualitat.
2. Un artista.
3. Un representant de l’església designat conjuntament per totes les parròquies de Valls.
4. Un regidor/a de l’Ajuntament de Valls
5. Un membre de l'Associació de Floristes de Valls
6. Un dissenyador gràfic
7. Jurat popular
8. Un/a secretari/ària sense vot.

El jurat popular
El seu veredicte tindrà el valor d'un vot en el Jurat.



El jurat popular estarà constituït pel vot de tots els vallencs i vallenques que ho desitgin. A
partir de les 15 h de la tarda del  mateix dia,  podran dipositar les butlletes editades per
aquest  fet  a:  la  parròquia  del  Lledó,  parròquia  de  Sant  Joan  i  Gelateria  La  Jijoneca  (al
passeig dels Caputxins i al Pati).
Les butlletes estaran al mateix lloc on hi hagi les urnes de la votació.
Tots els participants en el vot popular entraran en un sorteig de 3 vals de compra de 50€.
El veredicte serà el resultat de la mitjana dels vots emesos pels membres del jurat. En cas
d’empat prevaldria el vot del president/a de Comerç de Valls en qualitat de president del
jurat.

Clàusules addicionals
λ La inscripció al concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.
λ Qualsevol fet no previst a les bases serà resolt pel mateix jurat o Comerç de Valls
λ El veredicte del jurat serà inapel·lable.
λ  El  jurat podrà concedir mencions honorífiques que consideri oportunes, sense dotació
econòmica.

BASES DEL CONCURS DE FOGUERES
Organitza: Òmnium Cultural de l’Alt Camp

• Poden participar totes les entitats de Valls.
• Les fogueres estaran muntades a les 16 h del dijous 23 de juny.
• Es recomana que totes les fogueres s’encenguin a la mitjanit.  
• Les fogueres no superaran 1 metre cúbic de volum de material combustible.
• Es valorarà la composició artística, els detalls i els acabats del Ninot que culmini la

foguera.
• Cada foguera portarà un lema.
• Les  ubicacions  hauran  de  comptar  amb  l’informe  favorable  i  autorització  de

l’Ajuntament.
• Els organitzadors de cada foguera tindran cura de la seguretat.
• Caldrà que es disposi d’un punt d’aigua vora les fogueres, per procedir a la seva

completa extinció un cop finalitzada la crema.
• Premis:

1r premi: dotat amb 150 €
2n premi: dotat amb 100 €

• Els organitzadors de cada foguera tindran un record d’agraïment per la participació.
• El jurat estarà format per cinc persones: dues del món de l’art, una del món de la

cultura popular, una de l’organització i una de la Federació d’Associacions de Veïns.
• Les sol·licituds per participar al concurs s’han de presentar a l’Ajuntament de Valls

fins al divendres 9 de juny. 
• El veredicte es farà públic el 23 de juny al vespre, a la plaça del Blat, durant l’acte de

la proclama de la Flama del Canigó.
• La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases, així com dels acords

presos pel jurat, que seran inapel·lables



EL FÒRUM CASTELLER DE CATALUNYA, PER LA FIRA DE SANTA ÚRSULA A VALLS
Inscripció d’estands i activitats

Del 16 al 22 d’octubre celebrarem Santa Úrsula. La Fira acollirà el Fòrum Casteller de 
Catalunya, que inclourà el 7è Simposi Casteller i la 7a FiraCastells. 

Enguany el Simposi del dissabte 21 d’octubre té dos eixos temàtics:
• Els drets d’imatge en el fet casteller
• L’evolució del món casteller a partir de les noves dinàmiques i eines d’assaig

Més informació: simposicastells@tinet.cat 

Fins al dia 28 juliol, si esteu interessats a reservar un estand a la FiraCastells o presentar algun 
producte de temàtica castellera, podeu fer-ho a través de l’email gestio@hydramedia.info 

El  termini  d’inscripció de les  activitats per a  Santa Úrsula és obert fins al divendres 8 de
setembre.

UNA FESTA MAJOR ENCARA MÉS CÍVICA

Les vallenques i els vallencs, així com els visitants, fem possible que cada any la Festa Major
de Sant Joan sigui un dels nostres punts àlgids de cohesió social, d’identitat i de projecció
de la ciutat. Enguany les diferents comissions han treballat en el foment del civisme com un
element indestriable a potenciar. Aquests dies l’alegria i la gresca s’apoderen de tots. Fem,
però, un #SantJoanValls

Més net> utilitzem els wc instal·lats:
Del 20 al 26:
* aparcament carrer Sant Antoni
* plaça del Blat
Del 23 al 25:
* el Pati
* aparcament del barri antic

Amb menys vidre> utilitzem els gots reutilitzables
A  l’escenari  de  l’aparcament  del  barri  antic  totes  les  begudes  se  serveixen  en  gots
reutilitzables.  En la resta d’espais, els establiments hauran d’evitar el vidre a l’hora de servir
begudes durant els actes de Festa Major. Evitem també les llaunes. En tot cas, llencem els
envasos al contenidor corresponent.

Amb menys cotxets
En els espais més concorreguts de la Festa Major, els cotxets poden esdevenir un obstacle
tant  per  a  les  evolucions  del  seguici  i  altres  actuants  com  un  perill  potencial  per  a  la
seguretat de les persones. 

Amb menys coets durant altres actes de Festa Major
L’ús de petards i altres articles pirotècnics és consubstancial a Sant Joan. Fem-ne un bon ús i
evitem  disparar-los  en  llocs  on  ja  es  desenvolupen  actes  de  Festa  Major.  L’assistència



multitudinària  de  participants  és  incompatible  amb  la  seva  encesa  i  acaba  produint
cremades innecessàries als assistents.

Menys sexista
Evitem les discriminacions per raons de sexe i  respectem les decisions de cada persona
prevenint les relacions abusives i discriminatòries de gènere. 

Amb més consum responsable
Reduïm els riscos en el  consum d’alcohol i  altres substàncies i  garantim una dispensació
responsable d’alcohol per part de les barres i dels establiments comercials.  Si beveu, feu-ho
amb moderació.


