


SANT JOAN. FESTA MAJOR DE LA CIUTAT DE VALLS
Per Sant Joan, tot comença a Valls!
Ciutat de Valls, juny 2016
#SantJoanValls

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

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

Patrimoni any rere any
650è aniversari de la troballa de la imatge de la Mare de Déu del Lledó el 1366
65è aniversari dels actuals nans, des de 1951
65è aniversari de l'arribada de la gegantona negra el 1951
50è aniversari de la coronació canònica de la Mare de Déu del Lledó el 1966
40è aniversari del Club Tennis Plana d'en Berga 
30è aniversari de la Capella de Sant Roc com espai d'art contemporani
25è aniversari de la recuperació de la moixiganga el 1991
10è aniversari del Tombet del seguici petit creat el 2006
5è aniversari del lleó, des de 2011

Entitats, col·lectius, altres agents culturals i institucions participants en l’organització del
Sant Joan vallenc
AAEET, Amics de la Música, Armand Il·lustració, Associació A Jud-Àfrica,  Associació cultural
L’Aleta, Associació cultural L’Espardenya, Associació de Restauradors, Associació Veïns Barri
de  les  Comarques,  Atlètic  Valls,  Big  Fam Associació de Joves,  Cambra de Comerç,  Casa
Bonifàs, Casal Popular la Turba,  Circoteca de la cia Passabarret,  Club Bàsquet Valls,  Club
Futsal  Valls,  Club Nàtrix,  Club Tennis  Plana d'en Berga,  Colla gegantera El  Calçot-AAEET,
Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls,  Cor Audite, Cor Divisi, Coral
Espinavessa, Coral Infantil  Cors Alegres, Coral Terpsícore, Cossetània Edicions, Creu Roja
Joventut, El Gintonenc, Elisenda Nadal, Escola Baltasar Segú, Escola La Candela, Escola Les
Comes de Rodonyà, Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella, Escola Sant Sebastià de
Nulles,  Federació d'Associacions  de Veïns,  Forns  i  pastisseries,  Fundació Ciutat  de Valls,
Grup del Teatre Principal, Igman Acció Solidària, Institut d’Estudis Vallencs,  JCA Cinemes,
Kids&Us, La Peça escola de Teatre, La Xarxa de Televisions Locals, Museu de Valls, Oficina
de  Turisme,  Parròquia  del  Lledó,  Parròquia  de  Sant  Joan  Baptista,  Patronat  Municipal
d’Esports,  Setmanari  El  Vallenc,  Societat  Coral  Aroma  Vallenca,  TAC12,  Timbalers  de  la
Confraria de Lepant, Unió Anelles de la Flama, Valls Jove, Vendetta Crew, ZER Atzavara 

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  Els  Blu's,  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 de bastons, amb els grallers de
l’Associació Verge de la Candela, 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  seus
ministrers. 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.

PROGRAMA D’ACTES

DIVENDRES 17. 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,
patró de Valls.

10 h, plaça de l'Oli. 2a Trobada d'escoles flabiolaires de l'Alt Camp. Els petits tenen ganes de
Sant Joan! L'alumnat de primària que realitza aprenentatge musical amb el flabiol ofereix
un concert i comparteix experiències amb companys d’altres centres educatius, també de
localitats veïnes. 
Coorganitzen: Escola Baltasar Segú, Escola La Candela, i escoles Sant Sebastià de Nulles, Les
Comes de Rodonyà, i Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella ( de la Zer Atzavara). Cooperen:
Aura Roca Disseny, EspaiTrad, AMPA Nulles, Ajuntament de Nulles, AMPA Vilabella, AMPA
Baltasar Segú, AMPA La Candela i AMPA Rodonyà

18  a  24  h,  davant  del  Centre  Cultural.  Festival  Kissa  -  Valls. Cervesa,  Tapes  i  Música.
Organitza: Associació de Restauradors

19 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls en categoria
mixta. Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

19.30 h, Centre cultural. 26a Nit de l'Esport Vallenc.  L’homenatge als esportistes, entitats i
clubs que han destacat durant l’any se serveix en safata de gala. L’esport és consubstancial
a Valls. Organitza: Patronat Municipal d’Esports

20  h,  santuari  del  Lledó.  Duodenari  en  honor  a  la  Mare  de  Déu  del  Lledó.  Predicació,
pregària i missa. El primer dia del Sant Joan vallenc s’enllaça amb aquest acte devocional
estès durant dotze jornades en una Festa Major en què el Lledó tindrà un protagonisme
especial. 
Organitza: Parròquia del Lledó

20.30 h, plaça de l’Oli. Assaig al carrer de les balladetes dels gegants. Tot i que la tronada
encara  no ha  esclat,  el  barri  antic,  volcà  del  Sant  Joan  vallenc,  veu  com alguns  espais
emblemàtics respiren aromes de prèvia.
Organitza: Unió Anelles de la Flama. Cooperen: Espai Trad i Estrella DAMM

22 h, locals colles Joves i  Vella. Assaigs castelleres de Sant Joan. Els del carrer d’en Gassó i
els del Portal Nou ja fa dos mesos que han posat els folres sobre les pinyes.  Per Completes i
per Sant Joan es veuran per primer cop a plaça. En el darrer assaig de divendres ja es respira
aquesta atmosfera distintiva, perquè Valls és Ciutat de Castells.
Coorganitzen: Colla Vella dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls



DISSABTE 18. EL SORTEIG

9 a 20 h, plaça del Titit. 3 x 3 del Club Bàsquet Valls. Organitza: CBV

10 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls en categoria
mixta. Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

11 a 15 h, davant del Centre Cultural. Festival Kissa - Valls. Cervesa, Tapes i Música. Organitza:
Associació de Restauradors

11.30 h, plaça de la Zeta. Agafem el bou per les banyes!!!! Presentació del bou de joguina i
concert de 2princesesbarbudes.  El bou és la nova joguina tova i amb les cames que giren,
de  Casa  Bonifàs.  Tot  seguit,  entre  guitarres  roses,  maraques-granota  i  trompetes
plasticoses, trobem Marc Marcé i Helena Casas fent música baixeta per a gent baixeta: un
barbut que és princesa i una princesa que és barbuda. 
Coorganitzen: Casal Popular la Turba, AAEET i Casa Bonifàs

11.45 h, fonts del Mas Miquel. Vermut electrovallenc. Festa solidària amb música, menjar i
beguda amb les actuacions de Gree Goor, Dago Kareli,  Fredy, Minibeatz i Biel Garzia. Els
fons recaptats són destinats a l'associació que lluita contra els problemes cardiovasculars
infantils ACCIC Cor Avant. 
Organitza: Vendetta Crew

12 h, plaça del Blat. Presentació del conte "Els gegantons i les faves meravelloses", amb text
de Jordi de Bofarull i  il·lustracions d'Idoia Oliver. Arriba el tercer títol de la col·lecció Els
contes  de  la  festa  major  de  Valls.  Després  de  la  mulassa  i  l'àliga,  ara  és  el  torn  del
Lladrefaves i  la gegantona, benvolguts personatges emblemàtics de la ciutat.
Organitza: Cossetània Edicions

17.45 h, Portal Nou. 18a trobada de Gegants. Exposició de les figures participants:
Llumeneta de Perafort
Colla gegantera La Mafumada, de la Pobla de Mafumet, amb el Joanet i la Lladoneta
Colla gegantera de Móra la Nova, amb el rei Domènec i la reina Remei 
Colla gegantera del Pla de Santa Maria, amb la Marinada i el Serè
Colla gegantera Amics de la Riba, amb en Guillem i la Poculula
Gegants de L’Embruix, d’El Morell
Colla gegantera d’Alcover, amb la Saura i el  Miquel
Colla gegantera de Calafell, amb el Jaume de cal Noi i la Pepa Barretines
Associació l’Indiot, de Nulles
Gegants  de la plaça de Sant Miquel,  de Tarragona,  amb Ramon Berenguer IV  i  Peronella
d'Aragó
Colla gegantera de Masllorenç
Colla de geganters i grallers de les Borges del Camp, amb la Marinada i el Serè 
Colla gegantera del Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant,  amb l’infant Pere i  Blanca
d’Anjou
Colla gegantera de Santa Coloma de Queralt, amb Lluís i Coloma, comtes de Queralt
Amics dels Gegants de Montblanc, amb els veguers de Montblanc 
Els Manotes de la Central cultural, de Valls, amb el Bomber, el Mut, el Milionari i el Bruixot
Els gegants de la Unió Anelles de la Flama de Valls, amb en Pau i la Isabel
Colla gegantera la Pessigolla de Valls, amb la reina Elionor de Xipre i en Pere de Lusignan



Colla gegantera El Calçot-AAEET de Valls, amb l’Antonet i l’Angelina
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, plaça del  Blat.  Proclamació de l'Ambaixador dels Xiquets de Valls 2016 i  sorteig de
l’ordre d’actuació de la Diada de Sant Joan.  A diferència de la gran majoria de cops, per
Sant Joan el sorteig és públic i s’oficia al quilòmetre zero casteller.
Coorganitzen: Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Ajuntament

18  h,  Teatre  Principal.  Teatre.  Final  de  curs  de  La  Peça,  escola  de  Teatre,  amb  la
representació de “Els grans grecs” i “El malalt imaginari”. Per una banda, els més petits
escenifiquen un muntatge teatral basat en la mitologia grega, i els mitjans interpreten una
versió del clàssic de Molière. Organitza: La Peça, escola de Teatre

18 h, Casa Caritat. Cant coral. Concert de cloenda del curs de la Coral Infantil Cors Alegres.
Els cantaires de la coral infantil brinden el repertori assajat durant tot l'any. La tarda acabarà
amb un berenar. Organitza: Coral Infantil Cors Alegres

18  a  24  h,  davant  del  Centre  Cultural.  Festival  Kissa  -  Valls. Cervesa,  Tapes  i  Música.
Organitza: Associació de Restauradors

18.45 h, des del Portal Nou. Inici de la cercavila gegantera. 
Itinerari: Tomàs Caylà, plaça de les Garrofes, 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 de retorn amb totes les figures juntes pel carrer de la Cort, plaça del
Blat, Església, Tomàs Caylà i Portal Nou.

19 h, Arcs de Ca Magrané. Dansa contemporània. Microdansa sota el campanar. Espectacle
de dansa teatre de curta durada amb taquilla inversa. Intèrprets: Laura Pérez, Txell Fontova,
Cristina Lozano, Cristina Rodon, Tàbata Sànchez. Organitza: Elisenda Nadal

20 h, Arcs de Ca Magrané. Dansa contemporània. Microdansa sota el campanar. 2n passi.
Organitza: Elisenda Nadal

20  h,  santuari  del  Lledó.  Duodenari  en  honor  a  la  Mare  de  Déu  del  Lledó.  Predicació,
pregària i missa. 
Organitza: Parròquia del Lledó

20 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Desfilada Avantage Fashion Night per celebrar els 40
anys de l’entitat. Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga
 
20.30 h, Centre Cultural. 33a Nit de Premis de Valls 2016. Valls homenatja el seu teixit social,
associatiu i econòmic amb aquests guardons anuals.
Coorganitzen: Cambra de Comerç, Fundació Ciutat de Valls i Ajuntament



DIUMENGE 19 

9 h, des del carrer de les Vinyes, davant la Creu Roja. 27à Pujada a Miramar en BTT. Nova
edició d’aquesta prova esportiva competitiva fins al bell llogarret de Miramar. Recorregut
popular  de  14,3km  per  bonics  indrets  fins  a  la  creu  de  Miramar.  Després  de  l'esforç,
esmorzar. 
Organitza: AAEET Grup Atlètic

10 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls en categoria
mixta. 
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

11 a 15 h, davant del Centre Cultural. Festival Kissa - Valls. Cervesa, Tapes i Música. Organitza:
Associació de Restauradors

11.30 h, local de la Colla Vella. Assaig obert al poble. 
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls

12 h, plaça de l'Oli.  Assaig obert de la moixiganga amb acompanyament de l’acordió de
Guillem Anguera i el contrabaix de Lluís Chabuch. Aquesta representació de teatre popular
compta amb un destacat protagonisme no sols per Sant Joan, sinó també en la diada de la
Mare de Déu de la Candela cada 2 de febrer quan actua a l'interior del temple de Sant Joan
Baptista. Avui despullaran les interioritats dels seus assaigs, habitualment a porta tancada,
per  preparar  les  onze  figures  o  misteris  que  transporten  l'espectador  per  la  Passió  de
Jesucrist. 
Organitza: UAF

18 h, Centre Cultural. Valls canta. 26a Trobada de corals vallenques. Les veus dels sis cors i
corals de la ciutat fan brillar la síntesi entre la música i el moviment associatiu, des de les
formacions més històriques fins als cors infantils i joves.
Coorganitzen: Cor Audite, Cor Divisi,  Coral Espinavessa, Coral Infantil  Cors Alegres,  Coral
Terpsícore i  Societat Coral Aroma Vallenca

20  h,  santuari  del  Lledó.  Duodenari  en  honor  a  la  Mare  de  Déu  del  Lledó.  Predicació,
pregària i missa. 
Organitza: Parròquia del Lledó

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

18 h, plaça del Blat. El xumet de l’ós.   Hi ha qui fa estona qui fa cua; d’altres arriben amb
pressa.  La primera tarda del pinyol central de la Festa Major és presa per les bèsties. La
primera és l’ós, a qui els menuts respecten i alhora estimen. Avui bescanviaran el xumet per
un dolç objecte. Organitza: UAF

18.15 h, capella del Roser, carrer de la Cort. Espectacle familiar de contes infantils. Assumpta
Mercader  presenta  ‘Faules  de  Ramon  Llull’.  Diuen  que  Ramon  Llull  fou  el  primer  gran
escriptor català. Va morir fa 700 anys. Escrivia per ensenyar coneixements i per ensenyar a
pensar.  Entre els seus escrits trobem moltes faules, contes d’animals que parlen. Serps,
corbs,  rates  i  d’altres  protagonitzen  uns  relats  que  ens  volen  ensenyar  coses.  Ens  ho



passarem  d’allò  més  bé  explicant-los,  hi  participarem  tots  i  farem  servir  màscares  i
disfresses.

19 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls - Categoria
mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

19 h, Casa de la Vila. Proclamació dels Santjoaners 2016. Reconeixement a la trajectòria festi-
va als obradors artesans de les coques de Sant Joan, ara en actiu i amb cinquanta o més
anys de treball: Fabra, Forn del Carme, La Barcelonesa, Manel, Pié, Santacana i Ca les Taron-
ges. 
Entre tots han permès que arribin fins avui dites com “Per coques i balls no hi ha com a
Valls” o “A Valls processons, coques i aufersons”. Són tan consubstancials a la nostra festa
que sovint n’oblidem la importància.  Les coques són un dels grans anuncis del nostre Sant
Joan. Els colors de la fruita confitada i el sucre explosionen sobre la pasta de brioix. Aromes
de la infància que ens agrada retrobar any rere any. L’Ajuntament els reconeix la feina i els
lliura la bandera de la Ciutat que duran en l’anada a tronada.
Lliurament de les sabates als aliguers. Enguany els aliguers tornaran a ballar amb sabates
després que el costum es perdés durant alguns anys. L’Ajuntament els en fa entrega.

19.30 h, plaça del Blat.  Cerimonial sortida de l’àliga al balcó del saló de plenaris de la Casa de
la  Vila.  A  Valls  sabem  que  aquesta  bèstia  és  la  més  cerimonial  de  totes  i  sintetitza  el
simbolisme de Ciutat i el religiós.  No hi ha cap altra localitat que ho evidenciï tan clarament:
fins que ella no surt al  balcó, la festa no esclata amb tots els  ets i  uts.   Ho fa amb els
compassos  musicals  de  la  cobla  de  ministrers  Bufalodre,  mentre  tots  aixequem  el  cap
amunt.

Tot seguit, des del balcó principal de l’Ajuntament, el pregoner introdueix el Conte de la
Festa Major, enguany dedicat als nans que arriben al seu 65è aniversari. La veu la posarà
Pep  Callau, figura  que  transmet  humor  i  bon  ambient  al  Camp  Nou  del  Barça.  Molts
segurament  no  el  coneixeu  pel  nom,  però  potser  precisament  sí  per  la  seva  veu.  És
l'animador del Barça i  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 les vallenques i els vallencs mirem amunt.

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 dels nans en el 65è
aniversari, la senyera de la Ciutat portada pels Santjoaners 2016, i la corporació municipal,
amb els ministrers Bufalodre que hi posen la banda sonora. Una gernació de famílies rodeja
aquesta desinvolta corrua festiva per anar a tronada. Els nans de la Noia Maca i de la Dona
de  l'Ullet  han  estat  restaurats  per  Lluís  Musté,  en  el  marc  del  conveni  entre  la  UAF  i
l’Ajuntament. Coopera: Societat Sant Antoni

20  h,  plaça  de  la  Zeta.  5a  boladissada  popular,  pregó  alternatiu  i  concert  de  Morena
Tradipatxanga, acompanyat per la beguda de la Festa Major. Morena és un grup atípic que
versiona els hits de música lleugera i patxanguera de les darreres dècades, posant-los una
lletra en català que fa girs constants als textos originals i que defensa l’humor i  la bona
música.



Organitza: Casal Popular La Turba

20  h,  santuari  del  Lledó.  Duodenari  en  honor  a  la  Mare  de  Déu  del  Lledó.  Predicació,
pregària i missa. 
Organitza: Parròquia del Lledó

20.30 h, des de Sant Joan. Tritlleig de campanes d’anunci de la festa. Els instruments més
alts de la ciutat sonen per primer cop per predicar 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  nans,  els  Santjoaners  2016 i
l’Alcalde. Tot seguit, com narrava Narcís Oller a “Vilaniu’’,  el 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 que en diem de sofre. L’eixordadora remor de pólvora anuncia
Sant Joan.

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 nans, la senyera de la Ciutat en mans dels
Santjoaners 2016, la corporació municipal i els ministrers Bufalodre.

En arribar, a la plaça del Blat, comiat amb el ball de nans.  

21 h, capella del Roser, carrer de la Cort.  Concert de músiques d’arrel: cobla de ministrers
Bufalodre. Hereus de cobles antigues com la de la família Marimon del segle XVII, aquest
vespre  no  sonen  amb  el  lleó,  l’àliga  o  la  corporació  municipal,  sinó  que  amb  els  seus
instruments de vent i percussió abandonen el brogit del carrer perquè parem bé l’oïda dins
aquest edifici coetani dels seus antecessors.

23  h,  plaça de  l’Oli.  La  Primera Nit  no et  perdis  la  Mitjanit.  Concert  revetlla:  Orquestra
Mitjanit. Quan el sol es pon i la nit obre les seves portes, la màgia i l'energia es transformen
en un grapat de música festiva, ballable i sobretot santjoanera. 

0.35 h, Solstici d’estiu. Enguany iniciem l’estiu mentre els ritmes de la Mitjanit empelten la
primera nit santjoanera.

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

Des de primera hora fins a la posta del sol, plaça del Blat. L’àliga al balcó de la Casa de la
Vila. Encara mig adormits l’au més atàvica del Sant Joan vallenc, ens pica l’ullet cada cop
que passem pel melic de la celebració.

18 h, capella del Roser, carrer de la Cort. Espectacle familiar de contes infantils. Assumpta
Mercader presenta ‘Faules de Ramon Llull’.

19 h, plaça del Blat. Presentació de l'àliga petita de Valls, apadrinada per l’àliga de la Festa
Major  dels  Petits  de Vilafranca del  Penedès.  Hi  posen els  acords musicals  els  ministrers
Bufalodre  i  els  grallers.  El  procés  de  modelatge  i  la  construcció  del  motlle,  a  imatge  i
semblança de la peça original gestada per les Decennals de 1991, han estat realitzats pel seu
mateix creador, l'escultor vallenc Anton Gurí Comas, i la reproducció en resina de polièster i
fibra de vidre és obra d'Anna Valls Berbel.



Tot seguit, cercavila d’estrena amb les àligues petites de Valls i Vilafranca del Penedès.
Itinerari:  carrer  de  la  Cort,  el  Pati,  plaça  dels  Alls,  placeta  de  la  Biblioteca,  Forn  Nou,
Peixateria i plaça de l’Oli.

19 h, plaça de la Zeta. 1a Espardenya antifeixista i batalla de dj's vallencs. La Turba reivindica
l'espardenya com a calçat de la Festa Major. Si hi assistiu amb espardenyes de pagès, tens la
primera cervesa gratuïta.  
Organitza: Casal Popular la Turba

19 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls - Categoria
mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

20 h, pati de Sant Roc. Inauguració exposició fotogràfica del 25è aniversari de la recuperació
de la moixiganga. 
Organitza: UAF. Cooperen: EspaiTrad, IEV i Francesc Roca

20  h,  santuari  del  Lledó.  Duodenari  en  honor  a  la  Mare  de  Déu  del  Lledó.  Predicació,
pregària i missa. 
Organitza: Parròquia del Lledó

20.30 h, JCA Cinemes. Estrena del documental "Amb el llapis a la mà. Roser Capdevila i Les
Tres Bessones". La història i  trajectòria de Roser Capdevila,  il·lustradora i  creadora de la
sèrie de contes i dibuixos animats Les Tres Bessones, en un documental que és el treball de
fi de grau de la vallenca Marta Ferré que l’ha codirigit amb Maria Codony i Laia Faiges. Hi
assisteix Roser Capdevila. Invitacions a les taquilles de JCA Cinemes a partir del 13 de juny de
17 a 22 h; dues per persona. Coorganitzen: Marta Ferré i JCA Cinemes

21.30 h, Teatre Principal. Cant coral. Alma de Coimbra. Els antics alumnes de la Universitat
de Coimbra, Portugal, s'apleguen des del 2006 en aquesta formació dedicada a la música
amb accent del seu territori, dins la qual no obliden el suggerent fado.
Preu: 15 € socis, carnet cultural i jubilats; 20 €.
Organitza: Amics de la Música

DIMECRES 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 h, capella del Roser, carrer de la Cort. Espectacle familiar de contes infantils. Assumpta
Mercader presenta ‘Faules de Ramon Llull’.

18.30 h, plaça de les Escudelles. Inici de la primera tarda d'actuacions del ball de vells, farsa
que el  1635 ja representava el gremi de sabaters. Matrimonis desavinguts,  marits  vells  i
garrepes, joves esposes ben formoses, autoritats fingides i diables burlescos, envaeixen el
gran teatre del carrer.



18.30 h, plaça de l'Oli. Representació dels balls parlats, tanda que començarà amb el ball de
pastorets (18.30 h), continuarà amb el ball de gitanes (18.50 h) i el ball de vells (19.15 h), per
cloure amb el ball de diables que s’incorpora a aquesta activitat (19.45 h). El ball de gitanes
estrenarà nova formació de balladors i millores notables en la indumentària.

19  h,  placeta  de  la  Biblioteca.  Espectacle  familiar  amb  la  Circoteca  de  la  companyia
Passabarret,  presentant  l'espectacle  de  fi  de  curs  dels  alumnes.  L’escola  d’aquesta
companyia circense vallenca trasllada al cor del barri antic alguns dels exercicis preparats a
la seva màquina creativa. 
Organitza: Circoteca de la cia Passabarret

19 h, El Pati. Teatre en anglès. Storytime-Gina Ginger's birthday party.  La Gina vol celebrar
una festa d’aniversari, però els seus amics li diuen que no hi podran assistir. La pobra Gina
no sap que, en realitat, li estan preparant una festa sorpresa. 
Organitza: Kids&Us

19 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls - Categoria
mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

20  h,  santuari  del  Lledó.  Duodenari  en  honor  a  la  Mare  de  Déu  del  Lledó.  Predicació,
pregària i missa. 
Organitza: Parròquia del Lledó

20  h,  Sala  Sant  Roc.  Arts  visuals.  Inauguració  de l'exposició ‘Fotografies  d'Àngel  Vidal’.
Coorganitzen: Museu de Valls i Institut d'Estudis Vallencs

20 h, plaça de les Garrofes. Ball de vells.

20.45 h, plaça dels Alls. Darrera representació d’aquesta jornada pel ball de vells.

21 h, Centre Cultural. Quim Masferrer presenta 'Temps'. L'exGuerrilla necessita una excusa
per plantar-se a l'escenari amb la màxima llibertat possible per dir el que pensa. Ho té clar i
encarna un home moribund que explica el que li passa pel cap durant els seus últims 90
minuts de vida. Això sí, no deixa canya dreta.
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 17, 18, 20, 21 , 22 i
23 de juny de 18 a 21 h, El mateix dia de la representació de ‘Temps’, 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
infantil de Cambrils.
Itinerari:  el Pati, carrers d'en Bosch, Sant Antoni, Sant Sebastià,  Santa Úrsula, Escudelles,
Santa Margarida, Carnisseria, Major i Blat

23 h, Convent del Carme. Presentació dels nous vestits de la moixiganga i escenificació. Les
fotografies  del  prestigiós  artista  vallenc  Pere Català  i  Pic,  amb les  figures  en un assaig
general  per les Festes Decennals  de la Mare de Déu de la Candela l'any 1921 en aquest
mateix  claustre  van  ser  claus  per  al  procés  de  recuperació  d'aquesta  representació
al·legòrica el  1991.  Avui  recreen  aquells  moments  realitzant  amb prestesa i  celeritat  les



vistoses  figures  i  combinacions  dels  passos  de  la  Passió  de  Jesucrist,  amb  un
acompanyament musical d’època amb acordió i contrabaix.
Organitza: UAF

23 h,  plaça de l’Oli.  Concert.  Quartet  Mèlt:  Maletes.  Guanyador  de la  tercera edició del
concurs de Televisió de Catalunya, Oh Happy Day, entre els seus components, hi ha el jove
tenor i pianista Eloi Fort Gras,  professor de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
Amb el baríton Oriol Quintana, la contralt Ariadna Olivé i la soprano Magalí Sare, fundaren el
2012 aquesta formació especialitzada en les veus de la música antiga, clàssica i tradicional.

DIJOUS 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 Vila

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

Durant  tot  el  dia,  en  diversos  indrets.  Construcció  de  foguerades  per  part  de  diverses
entitats per ser enceses a la nit. 

12 h, des de Sant Joan. Joiós tritlleig de campanes de la vigília de la festa gran.

12.30  h,  plaça  de  l’Oli.  Concert  vermut  sota  el  tendal  i  tast  popular  de  vermut.  Avui
l’emblemàtica plaça porxada amplia l’escenari vespertí  i  nocturn, per acollir  els sons del
migdia vermutaire. Els grallers Els Blu's, els de l’Espardenya, els de la Colla Vella dels Xiquets
de Valls, els de la Unió Anelles de la Flama, els músics del Lleó, els ministrers Bufalodre i la
mitja cobla Set Vetes, hi posen la solfa.
Coopereu amb la neteja de la plaça retirant els  residus de les  taules  i  dipositant-los als
contenidors.

18.30 h, plaça de les Garrofes. Inici de la segona tarda d'actuacions del ball de vells.

18 h, plaça de l’Oli. Cafè concert sota el tendal. És l’hora de la festa en què la gralla i el timbal
es reivindiquen per ser escoltats sense brogits.  Algunes de les formacions més notables
que ens acompanyen aquestes jornades tocaran el més lluït del seu repertori. Hi participen
els  Xeremiers  de  Son  Roca,  de Mallorca,  la  mitja  cobla Punt  de Malura,  els  grallers  els
Vernets de Vilafranca del Penedès i la Fanfara de Torredembarra.

19 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls - Categoria
mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

19.15 h, plaça de les Escudelles. Darrera representació d’enguany del ball de vells.

19 h, des de plaça del Blat. Anada a la recollida de la flama del Canigó amb la participació del
Llucifer, la diablessa, la mulassa, la mulassa petita, la colla gegantera el Calçot, les entitats i
barris  que  basteixen  foguerades,  els  sonadors  i  la  Fanfara  de  Torredembarra.  Tots  els
racons  de  la  ciutat  hi  són  representats  per  les  associacions  Alt  Camp,  Barri  Antic,  Les



Comarques, Fonts del Lledoner-Fontscaldes, La Fraternal, Picamoixons, Sant Josep Obrer,
Santa Gemma, Santa Úrsula i La Xamora. 
Coorganitzen:  Federació d'Associacions de Veïns,  UAF i  Ajuntament. Cooperen:  Òmnium
Cultural i AAEET

19.15  h,  des  del  costat  de  la  comissaria  dels  Mossos  d’Esquadra,  pel  passeig  president
Tarradellas, carrer Avenir, carretera de Montblanc, Font de la Manxa, Jaume Huguet i el
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,  al  Pati.  Lliurament  per  part  dels  corredors  del  foc  del  Canigó  a  la  diablessa,
encenedora dels diables, qui el traspassa a Llucifer, general 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, la colla gegantera el Calçot, i els representants dels barris i entitats fogueraires.

20 h, plaça del Blat. Simbòlica 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, realitzada per la Unió Anelles de la
Flama.  El foc nacional roman encès durant totes 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 seves seus per a la Nit de
Sant Joan. 

20 h, església arxiprestal de Sant Joan. Eucaristia de la vigília. 

20 h, plaça de la Zeta. Sopar revetlla al costat del fogueró. Preu: 8 € socis, 12 € no socis.
Tiquets a la Turba els dijous i divendres de juny. 
Organitza: Casal Popular la Turba

21.25 h, des de la plaça del Blat. L’Anada a Completes. 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 de bastons, el bou
tradicional, 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.  Els  morterets
pirotècnics en donen el tret de sortida
Aquesta nit tots els aliguers estrenen les típiques ‘calces’ de pell que són pròpies a aquesta
bèstia, confeccionades per l’artesà local Josep M. Güell Fàbregas.
Itinerari:  des de la  plaça del  Blat,  pels  carrers  Major,  Jueus, Escrivania  i  l’Església  fins a
l’església arxiprestal de Sant Joan. 

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 des del campanar de l’església de Sant Joan el
ritual Toc de Completes amb el repic general de les campanes es fon amb els tremendos
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 la moixiganga amb la figura
caminant de ‘La palma del martiri’, al so dels grallers So Nat, i de l’àliga, amb els ministrers
Bufalodre. Durant les Completes la bèstia coronada roman vora l’altar major.

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

22 h, a la mateixa església. Cant de les Completes Solemnes en honor al gloriós Sant Joan.
Aquest  nom de Completes,  que les vallenques i  vallencs pronunciem amb la  normalitat
festiva, ens fa recular cap als temps medievals en què les hores canòniques ja organitzaven
les hores de pregària. Les Completes pregonen l’arribada de la nit.

Acabat el  cant,  emotiva interpretació 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. L’arxiprest alça la relíquia del patró per convidar
l’àliga a ballar.

Emotiu i únic ball de l’àliga davant de l’altar major i en honor a Sant Joan Baptista, 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.  Brillant  sortida  de
Completes,  amb el  seguici  cerimonial  al  complet  en  la  ballada  conjunta,  les  colles  dels
Xiquets de Valls sostenint els pilars esvelts, la simfonia d’instruments heterodoxos, el repic
de totes les campanes, els cadenciosos morterets, l’alba cascada, els incendis de color i els
focs d’artifici de la Pirotècnia Catalana, fan que la plaça olori a perfum vallenc.

A continuació, plaça del Blat. 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 seus aligons. Els grups de grallers i les mitges cobles interpreten les tonades des de
la balconada central de Ca Segarra.

23 h, aproximadament, a la mateixa plaça del Blat. Singulars 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 seqüència d’imatges tal  com s’aixecaven castells  en els temps
antics,  l’actuació  es  regeix  per  un  format  sense  rondes  establertes,  en  què  cada  colla
completa tres castells i un espadat. 

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

24.15 h, acabats els Xiquets de Valls, plaça de l’Oli.  Concert.  Kepa Junquera & Sorginak.
Arriba el crack de la trikitixa basca amb 50 anys complerts ara fa un any. El bilbaí ho fa
acompanyat d’algunes bruixes que no sols són al servei de Mari, la personificació de la mare
terra,  sinó  també dels  ritmes  més  ancestrals  i  alhora  actuals.  Una petita  història  de  la
trikitixa en la revetlla de Catalunya.



24.15  h,  acabats  els  Xiquets  de  Valls,  el  Pati.  Ballables  amb  l’Orquestra  Rosaleda.  Han
aconseguit  fer  moure  la  cintura  a  diverses  generacions  des  que  es  fundaren  el  1945.
Aquesta nit porten la selecció de swings, pasdobles, valsos, txa-txa-txas i boleros per fer les
delícies dels bons balladors i balladores. No obliden els que volen recordar cançons dels
anys 70, 80 o 90, i els temes de plena actualitat.
Venda anticipada de taules i cadires a ticketea.com (24 hores) , telf.  902 044 226 i a les
taquilles del Teatre Principal els dies d’espectacle una hora abans de cada funció, i també els
dies 17, 18, 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:   Dr  Calypso +  La Gran Pegatina +
Smoking Souls + Mostassa

Dr Calypso són un referent del reggae, ska i caribeny dels Països Catalans. Van començar el
1989 per  introduir la música jamaicana en versió original catalana.

La Gran Pegatina llueix el mestissatge, l'ska i la rumba en un dels concerts especials que
realitzarà al territori català. La formació de Montcada i Reixac, convertida en una big band
de tretze músics i un videojòquei, promet un directe espectacular.

Smoking Souls són joves crescuts en temps d’incertesa però que han après a vèncer-la a cop
de cançó. Ho han mamat als paisatges de la seva Marina Alta, la terra en què ha germinat
bona part de l'escena musical reivindicativa del País Valencià.

Mostassa és un grup de pop-rock creat a Valls l’any passat. Sorgit de casualitats, toquen el
que els agrada, cosa que els duu a una eclèctica selecció de música original, sense tabús
estilístics.

Espai cooorganitzat 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

DIVENDRES 24. DIADA DE SANT JOAN

8 h, Atàvic Toc de matinades pels grallers i timbalers:
des de la plaça del Blat: Escola de grallers Colla Joves i EspaiTrad
des de les vivendes de la Colla Vella: Vella dels Xiquets de Valls
des de l’estació de ferrocarril: els Vernets
des del convent de les Mínimes, c. Sor Filomena Ferrer: L'Esperidió
des de l’hotel Class: els Vinardells 
des de la Creu Roja:  So Nat 
des de la Font de Santa Magdalena: els Blu's
des de la plaça del Carme: els Cofins
Sant Joan és un castell calidoscòpic. Mentre la nit de ben segur s’ha allargat, de bon matí 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 Vila  i  Capella del  Roser, exposició de la imatgeria del
Seguici Cerimonial: gegants, ós, bous, mulassa, lleó i àliga. 

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

10 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls - Categoria
mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

10.30 h, des de la plaça del Blat. L’Anada a Ofici, amb el drac, els quatre gegants, la mulassa,
el lleó que s’incorpora en aquest acte, 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. Cada cop menys íntima, aquesta Anada destil·la aromes de barri antic.
Itinerari:  des de la  plaça del  Blat,  pels  carrers  Major,  Jueus, Escrivania  i  l’Església  fins a
l’església arxiprestal de Sant Joan. 

Tot  seguit,  davant  l’església  de  Sant  Joan.  Bonica  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 plaça de l’Església.

11 h, església de Sant Joan. L’Ofici solemne en honor del gloriós patró, Sant Joan Baptista.
La seva relíquia serà exposada a l’altar major durant la cerimònia litúrgica, acompanyada
per l’orgue i per la Coral.

Acabat l’ofici, des de la porta de Sant Joan. Tornada del drac, els gegants, la mulassa, el lleó
i l’àliga, la bandera de la ciutat i la corporació fins a la Casa de la Vila.

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 de les colles dels Xiquets de Valls a la plaça al ritme de les
gralles i timbals amb el bulliciós Toc d’Entrada, havent-se concentrat als respectius locals.

Acabades les balladetes, 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 la diada es desenvolupa amb tres rondes més una de pilars. Es clou amb
els típics pilars de cinc al balcó.

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. Les inxes despertaran la tarda amb
el  rescat  de  peces  pràcticament  perdudes  o  de  noves  dreceres  en  el  repertori.  Sis
formacions  de  primera  com  els  grallers  penedesencs  els  Vinardells,  els  Vernets  de
Vilafranca, els Cofins de l’Arboç, els So Nat i l’Esperidió, ambdós de Tarragona, així com la
cobleta Els Teclers, ho brodaran.

19 h, des de la plaça del Blat. El Tomb del Poble. Seguici cerimonial, que surt al complet per
segon cop durant Sant Joan, amb el drac, el ball de diables, l’ós amb els trabucaires, el ball
de gitanes, els nans, els gegantons, els gegants, el bou, el ball de vells, el ball de bastons, el
bou tradicional, la mulassa, el ball de la primera, la moixiganga, el lleó, la Colla Joves Xiquets
de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, l’àliga amb els aligons, i els grups de sonadors.
Itinerari: plaça del Blat, Major, Carnisseria, Garrofes, en Puntarró, Fusta, Metges, Escudelles,
Santa Úrsula,  Sant Sebastià, Sant Antoni, en Bosc, plaça de la Zeta, en Bosc, Pati, Cort i Blat.

Durant el pas del Tomb pel Pati,  balladeta de l’àliga de la ciutat i  dels aligons al  so dels
ministrers, hereva de la que la tradició assigna en honor a Elionor d’Aragó, reina de Xipre i
Jerusalem i senyora de Valls. 

Tot seguit, a la plaça del Blat. Arribada del seguici cerimonial i dels Xiquets de Valls. 

Finalment, cap a les 21.30 h, plaça del Blat. L’Entrada de l’àliga. Inquietud entre la gernació
que es va congregant a plaça. L’au majestàtica hi entra i  la simfonia de músiques, balls,
gegants, bèsties, pilars, focs d’artifici i trons ens fan mirar novament amunt en senyal de
festa.

Balladeta final de l’àliga.

23  h,  plaça  de  l’Oli.  Concert.  Quico  Pi  de  la  Serra: Dues  Tasses.  Aquest  integrant  dels
llegendaris Setze Jutges és ara el més veterà dels cantautors catalans en actiu. Però també
un dels que transmeten un esperit més jove amb cançons que han fascinat companys d’ofici
de gran prestigi i que el reconeixen com un dels principals mestres. Un artista immens i
necessari amb més de mig segle de trajectòria.

23 h, aparcament del barri antic. Concert de solsticidi. La Raíz + Auxili + El Último k zierre +
The Bastards

La Raíz arriben de triomfar al festival Viñarock amb el treball ‘Entre poetas y presos’. Els de
Gandia teixeixen una sorprenent compenetració amb el públic i un còctel de força, ràbia,
festa i protesta. 

Auxili  pugen  des d'Ontinyent per confirmar la passió pel reggae com a gènere i principal
font d'inspiració. Els joves components amplien mires, quan toca, cap a l'ska, el ragga i tocs
de rap.

El Último Ke Zierre, fundats a Borriana el 1987, són uns clàssics del punk estatal amb un
important nombre d’enregistraments. Ens porten el seu nou ‘Cuchillas’.



The Bastards és un nou grup vallenc que fa versions de punk-rock estatal per donar festa de
la bona.

Creu Roja Joventut, amb el projecte SOM.NIT, instal·la el seu estand informatiu  sobre els
riscos associats al consum de drogues les nits del 24 i 25 de juny.

24 h,  el  Pati.  Concert  de  versions  amb Tremendos.  Himnes  multigeneracionals  amb els
temes de Txarango, Els Catarres, La Pegatina, Obrint Pas,  Fito,  Bongo Botrako, Sopa de
Cabra o una important secció d'ska, sense oblidar els èxits del rock català. La nit es preveu
multitudinària i l'energia d'una de les bandes experimentada en les festes més potents del
país garanteix el circuit entre els diferents escenaris d'aquesta jornada.

DISSABTE 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 Vila

10 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Campionat obert de pàdel Ciutat de Valls - Categoria
mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

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 custodiades al Museu de Valls. Enguany els personatges més alts de
la festa estan més contents que mai, perquè aquesta passejada envoltada de petits i grans
obre una jornada molt especial per al Lledó i per a la ciutat.
Itinerari: plaça del Blat, Cort, Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa i passeig dels Caputxins.

11.30 h, campanar de l'església de Sant Joan. Puja al campanar més alt! Accés al campanar
més  alt  de  Catalunya  des  d’on  gaudir  de  les  millors  vistes  de  Valls  i  del  Camp.  Places
limitades. Torns cada 30 min fins a les 13.30 h. Preu: 2 €. Venda de tiquets 5 minuts abans a la
porta del campanar. 
Organitza: Oficina de Turisme

12 h, des del campanar de Sant Joan. Repic extraordinari de campanes de vigília, amb motiu
dels 650 anys de la trobada de la imatge de la Mare de Déu del Lledó.

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 retroba l’encesa
simbòlica de la llum. Les gralles del Museu acompanyen la renovació del Vot amb un toc
d’ofertori, i també hi participa el Cor Audite. Coorganitzen: Parròquia del Lledó i Cor Audite

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

Els gegants romandran al pòrtic del santuari fins a la processó de la nit.

12 h, el Pati. Concert familiar amb els SP3, pel 25è aniversari del Club Super3. Les cançons del
Super3, les noves i les de sempre, per fer una explosió de vitalitat i energia en directe. Els
SP3 són sinònim de festa i espectacle. Enguany el Super3 celebrà el vint-i-cinquè aniversari



consolidat com l'univers infantil català de referència i traspassant la pantalla de televisió per
arribar a tots els nens i nenes de Catalunya.  25 anys Súpers!

13 h, plaça de l’Oli. Concert vermut sota l’ombra del tendal i tast popular de vermut: Escola
de grallers de la Colla Joves Xiquets de Valls i Xeremiers de Son Roca, Mallorca.  A casa seva
els  xeremiers,  amb les  xeremies,  el  flabiol  i  el  tamborí  fan  ballar  la  gent  alegre  en  les
trobades  de  ball  de  bot  i  també  ajuden  a  mantenir  vius  i  sonar  antics  balls  rituals.  La
comunió dels de Son Roca amb Valls és excelsa.
Coopereu amb la neteja de la plaça retirant els  residus de les  taules  i  dipositant-los als
contenidors.

18 h, JCA Cinemes Valls. Una peli per la Festa Major: Buscando a Dory. Sessió molt especial
per a tots els membres de la família amb una de les pel·lícules més esperades d'aquest estiu.
Entrades a les taquilles a partir de divendres 24 de juny. Preu: 4 €, fins completar aforament.
Organitza: JCA Cinemes 

18 h, església de Sant Joan. Concert solidari del Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral de
Tarragona. Poema simfònic homenatge al cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer sobre
un  diàleg  imaginari  entre  el  cardenal  en  el  80è  aniversari  del  seu  exili,  i  Mn.  Ramon
Muntanyola,  el  seu biògraf.  Direcció:  Mons.  Miquel  Barbarà.  Acte a  favor  del  menjador
social La Taula. Organitza: Parròquia de Sant Joan

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 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 estrenant-se al Tombet, i els grups de sonadors. 
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 h, el Pati. Sardanes. Cobla La Principal de la Bisbal. Aquesta formació fou fundada el 1888
pels membres de la Cobla Vella de La Bisbal d'Empordà. El 1932 va ser escollida la cobla
oficial de la Generalitat de Catalunya, títol que li fou restituït el 1978 pel president Josep
Tarradellas. El 2014 rebé el Premi Nacional de Cultura.

22 h, des del santuari del Lledó.  Processó de la Mare de Déu del Lledó des del seu Santuari
fins a l’església arxiprestal de Sant Joan. Fa cinquanta anys la Mare de Déu del Lledó va
realitzar aquest trajecte per ser coronada. Aquest vespre, hi torna. Participen els gegants de
la Ciutat, les gralles, la creu processional, els cirials, el fidels, els Tornejants d'Algemesí com
a guàrdia d'honor de la Mare de Déu, la imatge del Lledó restaurada enguany sobre la seva
carrossa, el clergat i la cobla de ministrers Bufalodre acompanyant-la.
Els  Tornejants  formen  part  del  seguici  de  les  Festes  de  la  Mare  de  Déu  de  la  Salut
d’Algemesí,  País  Valencià,  proclamades  Patrimoni  Immaterial  de  la  Humanitat  per  la
UNESCO.  Cavallers que solemnement i hàbilment dansen a la Mare de Déu de la Salut, i que
avui ho fan a l’advocació vallenca del Lledó. Llueixen cascs amb cimera de flors formant la
creu de sant Jordi, l’anagrama de la Mare de Déu al frontis i carasseta de fil d’aram sobre el
rostre. Un patge, a mode de herald, obre marxa amb pas ferm marcat per tocs secs del
timbal. Amb els braços estirats, manté horitzontalment una espasa a l’altura dels muscles. A
l’altra mà, cobrint la punta, subjecta un escut en forma de cor amb la imatge de la Mare de
Déu.



Itinerari: passeig dels Caputxins, Font de la Manxa, Jaume Huguet, el Pati, la Cort, plaça del
Blat i de l'Església.

A l'arribada a Sant Joan, plaça de l’Església, ball solemne i extraordinari de l'àliga de la ciutat
com a benvinguda a la Mare de Déu del Lledó.
Un cop dins l’església arxiprestal, la Mare de Déu del Lledo quedarà encarada amb de la
Candela.
Tot seguit, en el mateix temple, Vetlla de pregària mariana en honor a la Mare de Déu del
Lledó.  
Cap a les 23.30 h, a la sortida de la Vetlla, plaça del Blat, actuació dels Tornejants d’Algemesí,
Patrimoni  Immaterial  de la  Humanitat  per  la  UNESCO.  Els  dansants,  en nombre de sis,
realitzen dos tipus de evolucions: floretes i fuga. Els acompanyen les botargues, xiquets que
subjecten, recullen i subministren les varetes, a mode de llança, amb què executen la dansa.

23.30 h, plaça de l'Oli. Concert. Joan Rovira, la revelació de l'Ebre. El públic l’ha escollit com
a artista revelació en la categoria de vot popular dels Premis Enderrock 2016. El darrer any
ha publicat el seu debut en el pop d'autor, ‘Peix sense espina’, i ha cantat en suport al riu
Ebre. 

23.30 h, el Pati. Ballables amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal. Si el ball i les cançons han
passat de generació en generació, si avui continuen tenint sentit, és perquè són portadores
vives  de  la  festa. Són  poques  les  orquestres  que segueixen  sent  reconegudes  pel  gran
públic  d’una  manera  regular,  i  la  Principal  porta  més  de  cent  anys  fent  ballar  el  país.
Servei de taules i cadires pels establiments de la mateixa plaça.

24  h,  aparcament  del  barri  antic.  Concert  de  solsticidi.  Lax'n'busto  +  Strombers  +
Trashtucada + Distrito Rojo

Lax'n'busto fa tres dècades que són als escenaris. Després d’aquesta gira, els del Vendrell
han anunciat que descansaran. De moment és hora de seguir el seu trepidant directe.

Strombers porten el nou cd ‘Tavernaris’ després d’haver-lo ofert al Viñarock. Un homenatge
a les tavernes, bars i altres llocs d'esplai, en al·lusió a les dones i homes que estableixen el
bar com el lloc on veure passar temps amb els amics.

Trashtucada  han  viatjat  des  de  Chiclana  (Càdiz)  amb  el  seu  torbellí  de  festa  i  energia
condensat al nou cd “Tírate del Puente”, una sensacional càrrega d’il·lusió, imaginació i,
com ells diuen, Reggaefunkypartypastilatinhiphoprockeidomastoideo.

Distrito Rojo tenen la base a Vila-seca però la bateria sona molt vallenca.  Desembarquen en
la gira de presentació del seu primer treball discogràfic.

DIUMENGE 26 DE JUNY. PROCESSÓ EXTRAORDINÀRIA DELS 650 ANYS DE LA TROBADA DE
LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ

Durant el matí, passeig dels Caputxins i capelles votives davant les quals passarà la processó
del  vespre:  Sant  Cristòfol,  Santa  Anna,  Mare  de  Déu al  Pati,  i  Sant  Roc.  Preparació  de
garlandes i col·locació de domassos i cobrellits als balcons de l’itinerari. 
Organitza: Parròquia del Lledó. Coopera: Associació de Veïns del Barri Antic



9 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Finals  del  campionat obert de pàdel Ciutat de Valls  -
Categoria mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

12 h,  església arxiprestal  de Sant Joan. Solemne Eucaristia presidida per l’Arquebisbe de
Tarragona,  Mons.  Jaume  Pujol  Balcells,  en  commemoració  del  50è  aniversari  de  la
coronació canònica de la  imatge de la Mare de Déu del Lledó. Acompanyen els cants les
corals de la ciutat.

13 h, plaça de l’Oli. Darrer concert vermut sota l’ombra del tendal amb La Coixinera i tast
popular de vermut. Sons de música d'arrel per una de les formacions amb un esplèndid
bagatge pels festivals i celebracions del nostre país, ben avalat per quatre cds.
Coopereu amb la neteja de la plaça retirant els  residus de les  taules  i  dipositant-los als
contenidors.

14 h, Club Tennis Plana d'en Berga. Finals del campionat obert de pàdel Ciutat de Valls -
Categoria mixta.
Organitza: Club Tennis Plana d'en Berga

19 h, plaça de la Zeta. Concert Divide & Wenceslao amb begudes de la terra i dels Països
Catalans per fer un món pitjor que l'actual.  
Organitza: Casal Popular La Turba

19 h, des de l'església de Sant Joan. Processó extraordinària de la Mare de Déu del Lledó
amb motiu dels 650 anys de la troballa de la seva imatge. Hi participa el seguici cerimonial
de  la  ciutat  de  Valls,  en  la  seva  excepcional  tercera  sortida  al  complet,  integrat  pels
trabucaires, el drac, el ball de diables i el personatge de Sant Miquel Arcàngel, l’ós i la figura
de Santa Úrsula, el ball de gitanes, els nans, els quatre gegants, el bou, el ball de vells, el ball
de bastons, el bou tradicional, la mulassa, el ball de la primera, la moixiganga, el lleó i els
grups de sonadors.  Així mateix, en formen part la creu processional, els cirials, el fidels, les
entitats de la ciutat amb les seves banderes convidades per la parròquia del Lledó, l’àliga
amb els aligons davant la carrossa amb la Mare de Déu del Lledó, acompanyada, com és
costum, per la relíquia de santa Úrsula, clerecia presidida per l'Arquebisbe de Tarragona
Jaume Pujol, la bandera de la ciutat i la corporació municipal. 
Acompanya musicalment la imatge de la Mare de Déu del Lledó la Banda de Música Mestre
Montserrat de Vilanova i la Geltrú, amb la direcció del mestre Emilio Serrano.  Integrada per
una setantena de components, entre ells alumnes i  professors de l'Escola i  Conservatori
Municipal  Mestre  Montserrat,  es  reconeix  hereva  de  formacions  com  l'antiga  Banda
Municipal del mestre Francesc Montserrat o la Banda Puig d'Òscar Martí.  Entre les festes
patrimonials d'interès on ha participat destaquen el Carnaval de Vilanova, la Festa Major de
Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès i la processó de les Decennals 2011.
Itinerari: places de l’Església i del Blat, carrers Major, Sant Antoni, Sant Pere, placeta de la
Biblioteca, plaça dels Alls, el Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa i passeig dels Caputxins.

A  la  sortida  de  la  Mare  de  Déu  des  de  Sant  Joan,  aviada  de  les  vint-i-una  salves
pirotècniques.

Durant la processó, davant l’església de Sant Antoni, toc manual de campanes i pluja de
pètals.



Al carrer de Sant Pere i al Lledó, enramada de plantes aromàtiques que perfumaran el pas
de la imatge del Lledó.

Al Pati, balladeta de l’àliga compassada pels ministrers.

Cap a les 20.30 h, a l'arribada al Lledó, Entrada de la Mare de Déu del Lledó que comença
amb la seqüència de tres morterets, i és saludada pels tocs de campana, pels pilars de la
Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els balls i entremesos del
Seguici  Cerimonial  i  pels  morterets  pirotècnics  aviats  per  la  Pirotècnia  Valenciana,  de
Llanera de Ranes, en una simfonia de patrimoni popular que no es repeteix fins d’aquí a
cinquanta anys.

Tot seguit, els fidels podran besar la imatge de la Mare de Déu del Lledó.

21 h, des del santuari del Lledó fins al Pati. Trasllat dels dracs, el ball  de diables i el bou
tradicional.

21.15, des de la plaça del Pati. Correfoc amb el drac de Valls, el ball de diables de Valls, el bou
tradicional de Valls i el ball de diables de Vila-seca.
Itinerari: carrer Jaume Mercadé, Germans Sant Gabriel, Avenir, Francesc Gumà, i  passeig
president Tarradellas.

23.10  h,  aproximadament,  passeig  Tarradellas,  Fornàs.  Ballada  de  cloenda  del  correfoc:
dracs i bou tradicional.

23.15  h,  passeig  Tarradellas,  Fornàs.   Magnífic  castell  de  focs  artificials  de  Sant  Joan:
Pirotècnia  Valenciana,  de  Llanera  de  Ranes.  Un  dels  actes  més  multitudinaris  de  la
celebració comptarà amb el guanyador  del 25è certamen internacional de focs artificials de
la Semana Grande de Bilbao l'agost passat, i de la Concha de Plata en el concurs de Donostia-
San Sebastián, ara fa  un any. La Pirotècnia Valenciana fou  fundada l'any 1965 i  llueix la
direcció artística de José Manuel Crespo Vidal.  En el seu currículum destaca la participació
de forma ininterrompuda durant gairebé trenta anys des del 1988 en les sonores mascletaes
de la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de València, dins les Falles de març. Des de 1999 fins
a l'actualitat també s'encarrega dins la mateixa celebració  de disparar el castell de focs de
l'acte de la Crida o inici.  Així mateix,  des de 2014 fins avui ha estat la responsable de la
macromascletà aèria de les Falles. El 2015 va realitzar la Nit del Foc de les mateixes festes, el
castell més important del calendari valencià i un dels més espectaculars del món.

VISITA LES EXPOSICIONS

Arts visuals. Marcel Pey: Underworld
Capella de sant Roc, c. Jaume Huguet, 1
Fins al 31 de juliol 
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h 
Organitza: Museu de Valls

Cartells del Concurs de la imatge gràfica de Sant Joan
Teatre Principal, c. Jaume Huguet, 6
Fins al 26 de juny



En horari d'actuació

Exposició d'Arqueologia Memorial Francesc Cabré
Sala Sant Roc, c. Jaume Huguet, 1
Fins al 19 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 

Exposició fotogràfica 25è aniversari de la recuperació de la moixiganga 
Pati de Sant Roc, c. Jaume Huguet, 1
Des del 21 de juny
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h
Organitza: Unió Anelles de la Flama

Fotografies d'Àngel Vidal.
Sala Sant Roc, c. Jaume Huguet, 1
Del 22 de juny al 10 de juliol. 
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs 

L'art en el temps de Ramon Casas
Museu de Valls, passeig dels Caputxins, 18.
Fins al 4 de setembre
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h, de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h, 
Organitza: Museu de Valls 

La Casa de la Festa
Biblioteca Popular, passeig dels Caputxins.
Del 7 al 18 de juny
Dimarts, de 17 a 20 h, De dimecres a dissabte, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge, d'11 a 14 h
Visites concertades, organitzades amb les escoles a través de la Regidoria d'Ensenyament: 
8, 9, 10, 15 i 16 de juny de 9 a 13 h
Organitza: Unió Anelles de la Flama

BASES DEL CONCURS DE FOGUERES

La Xarxa de Cultura de Valls, en la seva tasca de foment del patrimoni immaterial, convoca
el concurs de fogueres de Sant Joan 2016, dins la Festa Major de la ciutat.

Bases:

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 10 de juny. 
El veredicte es farà públic dijous 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


