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www.valls.cat
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Any Europeu del Patrimoni Cultural
Any del Turisme Cultural
Centenari de Casa Bonifàs
80 anys de la mort de l’escultor vallenc Anselm Nogués
60 anys de l’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela 
(Cau de Valls)
50è aniversari de la construcció dels habitatges de la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls
50è aniversari de la Coral Infantil Cors Alegres
25 anys del Grup Poliedre
20 anys de la mort del fotògraf vallenc Francesc Català-Roca

Valls
ciutat de cultura 

participativa

Octubre de 2018 - Gener de 2019
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La tardor vallenca ve plena d'experiències que emergei-

xen d'una cinquantena llarga d'agents del teixit social de la 

nostra ciutat. Són propostes cuinades a foc lent pels seus 

associats, pels creadors que hi són vinculats, o pels gestors 

dels diferents espais culturals i cívics. Des de les més noves 

fins a les més patrimonials, totes ben salpebrades pel talent 

de vallenques i vallencs, no tindrien sentit si els receptors 

potencials no tornéssim a respondre amb la nostra atenció, 

gaudi i entusiasme. Que tinguem plegats una tardor plena de 

vivències i una bona entrada a un hivern més fèrtil.

Els fogons de la cultura vallenca
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■■ Agència Artística Loren

■■ Amics de la Música

■■ Associació per 
la Cavalcada dels Reis

■■ Associació Porta Oberta

■■ Associació SuiteCor

■■ AV Habitatges Colla Vella 
dels Xiquets de Valls

■■ Cambra de Comerç 
i Indústria

■■ Campus Extens URV Valls

■■ CB Valls Comissió social

■■ Cel Rogent

■■ Centre Cívic

■■ Centre de Normalització 
Lingüística de l’Alt Camp

■■ Centro Aragonés

■■ Cia. Passabarret

■■ Cine Club Valls

■■ Colla Gegantera 
El Calçot

■■ Colla Geganter 
La Pessigolla

■■ Colla Joves Xiquets 
de Valls

■■ Colla Vella dels Xiquets 
de Valls

■■ Comerç de Valls

■■ Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya

■■ Cor Audite

■■ Coral Infantil Cors Alegres

■■ CRP de l’Alt Camp

■■ Diputació de Tarragona

■■ EMM Robert Gerhard

■■ Equip Valls Viu la ModaU
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■■ Escola Enxaneta

■■ European College

■■ Fan del Lluís

■■ Fundació Festes Decennals de la 
Mare de Déu de la Candela

■■ Fundació GINAC

■■ Fundació Unió 
d’Anelles de la Flama

■■ Grup de Nadal 
d’Artistes Vallencs

■■ Grup Poliedre

■■ Hoquei Club Valls

■■ Institut d’Estudis Vallencs

■■ Institut Jaume Huguet

■■ JCA Cinemes

■■ Jordi Saurí i Torras

■■ Lapsus Teatre

■■ Llar del Jubilat

■■ Llibreria Tram

■■ Món Casteller · Museu Casteller 
de Catalunya

■■ Museu de Valls

■■ Pastisseries i forns de Valls

■■ Pisos de Clols

■■ Premium Actors

■■ Revista Castells

■■ Societat Coral Aroma Vallenca

■■ Societat de Sant Antoni

■■ TAC12

■■ Taula de les capacitats

■■ Vallsgenera

■■ Xarxa de Comunicació Local
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Aquest programa inclou les activitats trameses 

fins al 7 de setembre, de caràcter cultural i participatiu.

Quan l’espai on es realitza l’activitat és el mateix que el de 

l’entitat organitzadora, s’esmenta al prinicipi.

Bustiat a totes les llars vallenques i també disponible 

a l’OMIC, punts d’informació cultural com els Teatres o 

la Biblioteca Carles Cardó, i a l’Oficina de Turisme.

Les activitats rebudes amb posterioritat es difonen 

a través de la VALLS APP, amb descàrrega gratuïta 

per a dispositius iphone i android, dels canals 2.0 

(facebook i twitter), i de l’agenda cultural al calendari 

on line www.valls.cat

la Xarxa de Cultura recull durant tot l’any 

les novetats editorials locals que cada sant Jordi 

exposem a la Biblioteca. 
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Dimarts 9 d'octubre 

17.30 h. Centre Cívic
Escola dE parEs · Gaudim Educant.
Xerrada: De parella a família. Conèixer-nos i créixer junts, per Anna 
Pascual, de Tres llunetes. S’aconsella assistir en parella.
Preu: 12 a 25 anys, 10 €; més de 25 anys, 15 €.

17.30 h. Teatre Principal
musical. associació dE Jubilats d’EsparrEGuEra
Organitza: Llar del Jubilat

Programa
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19 h. Sala d’actes IEV
proJEcció dEl curtmEtratGE 
El dEsEquilibri pErfEctE i prEsEntació 
dEl proJEctE amb ExpEriència pròpia
a través del testimoni de tres participants.
Organitza: Associació Porta Oberta. Col·labora: IEV 

20 h. JCA Cinemes 
documEntal ai WEiWEi: nEvEr sorry.
Primer llargmetratge sobre l’artista i activista polític xinès de renom 
internacional que ha captat l’atenció tant per l’ambiciosa obra com 
per les provocacions polítiques.

Dimecres 10 d'octubre

18h. Teatre Principal
tEatrE. cicuta. Històries curtes en espais tancats.
Organitza: Llar del Jubilat
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Dijous 11 d'octubre

20.30 h. Teatre Principal
nits dE clàssics. orquEstra dEl rEial cErclE 
artístic sant Jordi dE barcElona;
Josep Antoni Sánchez, tenor; i Xavier Pagés-Corells, director convi-
dat i arranjaments. Concert Música Nostra.
Preu: 15 €; carnet Amics Teatres i jubilats, 12 €.
Organitza: Amics de la Música

Divendres 12 d'octubre

12 h. Centre Cultural
fEstival folklòric 
dE l’EscuEla municipal 
dE Jotas dE almudébar (osca)
Organitza: Centro Aragonés
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Dissabte 13 d'octubre

11 h. El Pati
cElEbració dEl dia dE la salut mEntal
Organitza: Associació Porta Oberta

Diumenge 14 d'octubre

12 h. Colla Vella dels Xiquets de Valls
assaiG EspEcial 

18 h. Teatre Principal
tEatrE. prEmium actors: alEs d’ivori.
Preu: 6/10 €. Organitza: Premium Actors

18.30 h. Kursaal
BallaBles. Preus: 5 €; carnet Amics Teatres 4 €. Organitza: Agència Artística Loren
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Consulta 
el programa de la 
FIRA DE 
SANTA ÚRSULA 
i el 8è FÒRUM 
CASTELLER 
DE CATALUNYA
www.valls.cat

          Valls app

Del 15 

al 21 

d'octubre
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Dimarts 23 d'octubre 

17.30 h. Centre Cívic
Escola dE parEs · Gaudim Educant.
Xerrada: ‘Coneguem i vivim les emocions’, per Anna Pascual, de Tres 
llunetes. Preu: 12 a 25 anys, 10 €; més de 25 anys, 15 €. 

20 h. JCA Cinemes 
documEntal El rEina. artE EntrE latidos.
Producció sobre el Museu d’Art Reina Sofia. Més de 200 obres d’au-
tors com Picasso, Dalí, Miró, Gris o Bacon, junt amb la gran icona del 
segle XX, El Guernica, mostrades com mai.

Dimecres 24 d'octubre 

18 h. Aula de cuina Vallsgenera
codonyat, pEr cuina rEbEl, Valls en transició, Increïble 
comestible-Valls, Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu 
(AdeLA)-Can Pipirimosca. Punt de trobada a l’hort comunitari dels 4 
cantons (HC4C). Taquilla inversa. Organitza: Centre Cívic
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19.30 h. Sala d’actes IEV
any fabra. confErència: dEscobrEix El mEstrE 
fabra, vist pels seus alumnes, per M. Rosa Lloret, filòloga.
Organitza: Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Camp. Col·labora: IEV

Dijous 25 d'octubre

18 h. Centre Cívic. tallEr. rEmEis naturals dE 
tardor, per Alba Guiluz. Preu: 16 a 25 anys, 10 €; més de 25 anys, 15 €; 
despeses de material a part, 10 €. 

20 h. JCA Cinemes. musical funny Girl. Divertida,  
entranyable i captivadora obra musical clàssica de Jule Styne, en una 
producció dirigida per Michael Mayer i protagonitzada per Sheridan Smith. 

20.30 h. Teatre Principal
nits dE clàssics. diàspora Jazz, amb Lluís Capedevila, 
piano; Petros Klampanis, contrabaix; Luca Santaniello, bateria. 
Preu: 15 €; carnet Amics Teatres i jubilats: 12 €. Organitza: Amics de la Música
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Dissabte 27 d'octubre

10 h. Aula de cuina Vallsgenera
numbEr cakE, per Alba Molas d’Una de Postres. Preu: 12 a 25 
anys, 10 €; més de 25 anys, 15 €; despeses de material a part: 10 €.
Organitza: Centre Cívic

19 h. Pista poliesportiva del Vilar
prEsEntació tEmporada 2018/19 HoquEi 
club valls. Organitza: Hoquei Club Valls

Diumenge 28 d'octubre

12 h. El Safareig, pl. Oli
concErt-vErmut d’ous: cor èulia
Organitza: Associació SuiteCor. Col·labora: El Safareig
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18 h. JCA Cinemes 
òpEra. las valquirias,
en directe des de Royal Opera House de Londres. Antonio Pappano 
dirigeix un repartiment internacional en la segona òpera de l’epopeia 
‘L’anell del Nibelung’ de Wagner. 

18 h. Teatre Principal
tEatrE. lapsus tEatrE: una Història catalana,
de Jordi Casanovas.  Preu: 10 €. Recaptació benèfica.
Coorganitzen: Institut Jaume Huguet, Lapsus Teatre i Fan del Lluís

Dimarts 30 d'octubre 

17.30 h. Centre Cívic
Escola dE parEs · Gaudim Educant.
Xerrada: ‘Emocionem-nos des de casa’, per Anna Pascual, 
de Tres llunetes. Preu: 12 a 25 anys, 10 €; més de 25 anys, 15 €. 
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20 h. JCA Cinemes
òpEra. la boHèmE, en directe des de la Badia de Sydney. 
Òpera en quatre quadres de Giacomo Puccini sobre el llibret de Luigi Illi-
ca i Giuseppe Giacosa, amb escenes de la vida bohèmia, d’Henry Murger. 

Dimecres 31 d'octubre.  La Castanyada

9.30  i 11. 30 h. Centre Cultural
tEatrE. sEtmana dE llEnGüEs EstranGErEs
Organitza: Institut Jaume Huguet

17.30 h. El Pati
EspEctaclE infantil. 
dE parranda: 
quEviurEs a tota castanya!
Organitza: Centre Cívic
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Diumenge 4 de novembre

11.30 h. El Pati (en cas de mal temps, a la sala Kursaal)
final dEl campionat dE collEs sardanistEs: 
cobla contEmporània
Organitza: Fundació Unió Anelles de la Flama

18 h. Teatre Principal
cant coral. 28a trobada dE tardor
Organitza: Societat Coral Aroma Vallenca
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Dimarts 6 de novembre

20 h. JCA Cinemes 
documEntal. supErsonic. Una mirada en profunditat a 
la vida i música de la banda britànica, Oasis. 

Dimecres 7 de novembre

Horari d’obertura de cada servei. 
Escoles de primària, Vallsgenera i Biblioteca Popular
inici dE rEcollida dE matErials rEutilitzablEs 
pEr als tallErs dEl parc dE nadal,
dedicat enguany al món dels contes. Fins al 17 de desembre.
Coorganitzen: Cel Rogent i Xarxa de Cultura

11.30 h. Teatre Principal
confErència. la ciència En primEra pErsona.
Organitza: CRP de l’Alt Camp
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Dijous 8 de novembre

20 h. JCA Cinemes 
ballEt. HomEnatGE a JErômE robbins
en directe des del Ballet Nacional de París. Repertori  de Bach, Philip 
Glass, Debussy, Fancy Free i Leonard Bernstein.

21 h. Sala d’actes IEV
proJEcció cinE club valls
Coorganitzen: Cine Club Valls i IEV

Divendres 9 de novembre

18 h. Centre Cívic
aula dE cuina. fEm formatGE amb llEt crua,
per Isabel Chaparro.
Preu: 12 a 25 anys, 10 €; més de 25 anys, 15 €. 
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19 h. Pati Sant Roc.  inauGuració Exposició. 
25 anys dEl Grup poliEdrE.
Fins al 25 de novembre. Organitza: Grup Poliedre. Col·labora: IEV 

 21 h. Teatre Principal
tErra tEatrE: 
Els darrErs diEs 
dE la catalunya 
rEpublicana.
L’èxode català de 1939 narrat 
per l’escriptor, 
historiador i polític tarragoní 
Antoni Rovira i Virgili quan entra 
en la fase culminant l’ofensiva final 
de Franco contra Catalunya.
Coorganitzen: Campus Extens URV Valls i Vallsgenera
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Diumenge 11 de novembre

16 h. JCA Cinemes.  ballEt. la sylpHidE, en directe des 
del Teatre Bolshói. Un dels ballets més importants del segle XIX, amb 
coreografia de Filippo Taglioni que el creà en funció de les qualitats de 
la seva filla, la cèlebre ballarina Marie Taglioni.

18 h. Centre Cultural. dEsfilada valls viu la 
moda. Passarel·la de moda i complements de 
la temporada tardor-hivern. Organitza: Equip Valls Viu la Moda

18.30 h. Kursaal.  BallaBles. Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. 
Organitza: Agència Artística Loren

Dimarts 13 de novembre 

17.30 h. Centre Cívic. Escola dE parEs. tallEr dE 
ciència En família, per Laureano Jiménez, enginyer químic a la 
URV i divulgador científic.  Destinat a famílies, nens i nenes a partir de 6 anys. 
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20.15 h. JCA Cinemes.  ballEt. la bayadèrE,
en directe des de Royal Opera House de Londres. La fantasia de Marius 
Petipa, ambientada a la llegendària Índia, explica la història d’una 
ballarina d’un temple i el príncep que l’estima, però que es casa amb una 
altra persona. 

Dijous 15 de novembre

18.30 h. Centre Cívic
xErrada. la sExualitat infantil, per Elisenda Pascual. 

20.30 h. Teatre Principal. nits dE clàssics. 
concErt dE cambra. rEbla’t quintEt: Judit 
Bofarull, violí; Vicent Nogués, viola; Jean Baptiste Texier, violoncel; 
Albert Prats, contrabaix; i Eudald Buch, piano.
Preu: 15 €; carnet Amics Teatres i jubilats, 12 €. Organitza: Amics de la Música
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Divendres 16 de novembre 

17.30 h. Sala d'actes Biblioteca Carles Cardó
contacontEs. a la bibliotEca, fEm salut!,
per Còdol Educació i Biblioteca Carles Cardó. De 5 a 12 anys.
Organitza: Centre Cívic

Diumenge 18 de novembre

18.30 h. Kursaal.  BallaBles. 
Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dilluns 19 de novembre 

20 h. JCA Cinemes 
documEntal. HitlEr vs picasso. Amb documentació 
rigorosa i un guió que combina amb encert informació reveladora 
amb anècdotes històriques curioses i misteri, la producció segueix el 
rastre a més de 600.000 obres d’art. 
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Del dimarts 20 al diumenge 25 de novembre

14è GUANT.  
FESTIVAL DE TITELLES 
DE VALLS
Consulta tots els espectacles i activitats en el programa 
dels Teatres de Valls i a: http://festivalguant.cat



25

Dimarts 20 de novembre 

20 h. JCA Cinemes.  documEntal. HitlEr vs picasso 

Dimecres 21 de novembre 

18 h. Aula de cuina Vallsgenera
plantEs silvEstrEs comEstiblEs, per Cuina Rebel, 
Valls en transició, Increïble comestible-Valls, Associació pel Desenvolu-
pament Local i Alternatiu (AdeLA)-Can Pipirimosca. Punt de trobada a 
l’hort comunitari dels 4 cantons (HC4C). Taquilla inversa.
Organitza: Centre Cívic

Dijous 22 de novembre 

20 h. JCA Cinemes. documEntal. altamira. El 
oriGEn dEl artE. En les figures de rens, cérvoles o cavalls, en 
els signes i formes geomètriques pintades a  les coves, hi ha el principi 
d’una llarga història, hi ha l’origen de l’art. 
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Divendres 23 de novembre

Horari comercial.
Establiments adherits a la campanya Black Fiday
anticipa lEs comprEs nadalEnquEs
amb petits preus i grans descomptes.
Organitza: Comerç de Valls

Dissabte 24 de novembre

9.30 h a 13 h. Llibreria Tram, c. Forn Nou 28
passallibrEs. La llibreria a disposició dels lectors perquè puguin 
intercanviar els llibres usats: porta un llibre i emporta’t-en un altre. 

Diumenge 25 de novembre

18.30 h. Kursaal.  BallaBles. 
Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren
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Dimarts 27 de novembre

20 h. JCA Cinemes. tEatrE. comédiE françaisE: 
lucrEcia borGia, en directe des de La Salle Richelieu. 
En poques ocasions el treball dramàtic anà tan lluny en la posada en 
escena de l’amor maternal. Lucrecia és un monstre moral, però real-
ment és una mare plena d’amor.

Dimecres 28 de novembre

11 h. Centre Cultural
dEsfilada. Jornada dE sEnsibilització 
5a sEtmana dE lEs capacitats.  Organitza: Taula de les capacitats

19 h. Pati Sant Roc. inauGuració Exposició 
fotoGràfica ‘vull sEr...’, a l’entorn del transtorn de 
l’espectre autista. Més de 30 imatges sensibles i reflexives 
per divulgar i fomentar la recerca del TEA. Fins al 16 de desembre.
Organitza: Jordi Saurí i Torras. Col·labora: IEV 
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Dijous 29 de novembre

20 h. JCA Cinemes. concErt. tHE kinG and i.
Rodgers i Hammerstein presenten un repartiment d’ensomni per al 
clàssic musical del segle XXI, amb el conjunt que obrí la gira nacio-
nal al Centre d’Arts Escèniques Providence.

20.30 h. Teatre Principal
nits dE clàssics. concErt dE piano.
Daniel Ligorio. Obres de Claude Debussy, 
Leonard Bernstein i Modest Mussorsky.
Preu: 15 €; carnet Amics Teatres i jubilats, 12 €. Organitza: Amics de la Música

Divendres 30 de novembre

17 h. Centre Cultural 
tEatrE vídEo. tots som Ginac.
Organitza: Fundació GINAC 
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19 h. Sala Sant Roc. inauGuració Exposició. 
francEsc Español coll. Patrimoni Humà. 
Fins al 16 de desembre. Organitza: IEV 

Dissabte 1 de desembre

9 a 21 h. Pavelló Joana Ballart
EncistElla pEr la marató. La pilota solidària que no 
pari de botar: del matí fins al vespre, amb partits de les escoles, 
d’amics, d’entitats, d’empreses i associacions i sortejos en benefici 
de La Marató de TV3. Organitza: CB Valls · Comissió social 

9.15 h. Sala d’actes de l’IEV. patrimoni Humà. 
Jornada sobrE la fiGura i obra dE francEsc 
Español coll, reconegut entomòleg vallenc. 

16 h. Sala d’actes de l’IEV. patrimoni Humà. 
Jornada francEsc Español coll.
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Nadal
enlloc com a Valls!

En l’actual costumari de Catalunya, el Nadal a Valls excel·leix 

pel ric i divers mostrari de tradicions. Fira d’aviram viu, apara-

dors festius, llums ornamentals, concerts de nadales pouant 

en la llarga tradició del cant coral a la nostra ciutat, pessebres 

monumentals, exposició del Grup de Nadal d’Artistes, Pasto-

rets, pessebre vivent, personatges com l’Home dels nassos i 

el Fumera, cuina nadalenca, espectacles professionals per a 

aquest moment tan viscut en el nostre cicle anual, el parc de 

Nadal enguany tematitzat en els contes, la cua de les nenes i 

nens per lliurar la carta al Carter del Reis de l’Orient, la caval-

cada... i cabassos de solidaritat. Nadal, enlloc com a Valls!
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Diumenge 2 de desembre

Tot el dia. Establiments comercials i comarca.
obErtura dE la mostra d'aparadors 
dE nadal. Exposats fins al diumenge 6 de gener.
Organitza: Cambra de Comerç i Indústria

18.30 h. Kursaal. BallaBles.
Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dilluns 3 de desembre

Horari comercial. Comerços adherits
obErtura dE la campanya pEr nadal, 
quEda't a valls. El Comerç de Valls ha preparat activitats per 
amenitzar les compres nadalenques: sortejos, en busca del caganer 
amagat, cantada de nadales i entrega de cartes dels Mags de l’Orient 
al Patge. Fins al dissabte 5 de gener. Organitza: Comerç de Valls
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20.15 h. JCA Cinemes.  ballEt. El trEncanous,
en directe des de Royal Òpera House de Londres.  

Dimarts 4 de desembre

18.30 h. Teatre Principal
concErt dE nadal dEls alumnEs 
dE música i movimEnt. Organitza: EMM Robert Gerhard

20 h. JCA Cinemes
concErt. marlEy. Pel·lícula definitiva sobre una de les 
icones del segle XX més apreciades internacionalment: Bob Marley. 

Dimecres 5 de desembre

19 h. Centre Cultural. lliuramEnt dE diplomEs 
univErsitat dE cambridGE. Organitza: European College
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Dijous 6 de desembre

18 h. Teatre Principal
nits dE clàssics. concErt dE cEllo i piano.
Duo DeLis, 1er premi Concurs Internacional Paper de Música 2017. 
Irma Bau Ribinat, violoncel; Irina Veselova, piano.
Preu: 15 €; carnet Amics Teatres i Jubilats, 12 €. Organitza: Amics de la Música

18.30 h. Kursaal.  BallaBles. 
Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Divendres 7 de desembre

18 h. JCA Cinemes 
òpEra. attila, en directe des del Teatro 
Alla Scala.  Òpera en tres actes amb música 
de Giuseppe Verdi i llibret de Temistocle Solera, basat en 
la peça teatral ‘Attila, König Der Hummen’ de Zacharias Werner.
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Dimecres 12 de desembre
18 h. Aula de cuina Vallsgenera
cuina dEl marroc, per Naima Bouazzah, Cuina Rebel, Valls en 
transició, Increïble comestible-Valls, Associació pel Desenvolupament 
Local i Alternatiu (AdeLA)-Can Pipirimosca. Punt de trobada a l’hort 
comunitari dels 4 cantons (HC4C). Taquilla inversa. Organitza: Centre Cívic

Dijous 13 de desembre

19 h. Sala d’actes Vallsgenera. Xerrada 
pEr la marató sobrE El càncEr.
Organitza: CB Valls Comissió Social 

19.30 h. JCA Cinemes
òpEra. simón boccanEGra,
en directe des de l’Òpera Nacional de París. Pròleg i tres actes amb 
música de Giuseppe Verdi i llibret italià de Francesco Maria Piave, 
basat en el drama homònim d’Antonio García Gutiérrez.
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21 h. Sala d’actes IEV
proJEcció dE cinE club valls
Coorganitzen: Cine Club Valls i IEV

Divendres 14 de desembre 

17.30 h. Plaça de la Biblioteca
EspEctaclE infantil.
fEm caGar al tió!
per la Colla Gegantera Pessigolla. Organitza: Centre Cívic

Dissabte 15 de desembre
Mercat de Nadal/ Fira de capons,
aviram i motius nadalencs/FICAP 2018

8 h. Portal Nou
mErcat dEl tractE Equí. Organitza: Societat de Sant Antoni
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10 h a 21 h. Pl. del Blat, 
c. de la Cort, el Pati, 
c. Jaume Huguet
mErcat dE nadal / fira 
dE capons, aviram 
i motius nadalEncs/
ficap 2018. L’única fira d’aviram 
del Camp de Tarragona, hereva de les celebrades al voltant del 21 de de-
sembre, diada de sant Tomàs. Proveeix l’aviram viu per als àpats nadalencs. 
Servei d’escorxador habilitat. El c. de la Cort i el Pati exhibeixen figures de 
pessebre, caganers, estels, llums de colors, tions, verd, arbres, ponsèties 
ben vermelles, vins, caves, mel, torrons, neules, dolços de la festa, fruits 
secs i altres productes artesanals. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria 

10 h a 21 h. C. de la Cort, davant capella del Roser
Estand dEl parc dE nadal. Taller amb Cel Rogent i 
recollida dels darrers materials reutilitzables per al Parc, dedicat 
enguany als contes. 
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11 a 14 h. Vestíbul Ajuntament
arribada dEl cartEr dEls rEis maGs dE l’oriEnt
Organitza: Associació per la Cavalcada dels Reis 

11.30 h. Llibreria Tram, c. Forn Nou 28
xErrada: contEs i Emocions. Una de les emocions 
que més poden condicionar la vida dels fills. Veurem com acom-
panyar-la i comprendre-la junts fent servir contes com a vehicle. 
Col·labora: Judit Besora

17.30 a 20 h. Vestíbul Ajuntament
rEcollida dE cartEs pEl 
cartEr dEls maGs dE l’oriEnt

20.30 h. Església del Lledó
concErt dE nadal cor auditE.
Cançons tradicionals i populars nadalenques acompanyades per 
piano i dirigides per Teresa Reverté i Calull. Organitza: Cor Audite



21 h. Kursaal
sopar dE la marató. Sopar solidari obert a tothom. 
En finalitzar, sorteig de regals gentilesa dels comerços i establiments 
de Valls i rodalies. Inscripció  prèvia. Organitza: CB Valls Comissió social

21 h. Centre Cultural
13a nit dE castElls. El quilòmetre 0 del món casteller esde-
vindrà la festa de cloenda i valoració de la temporada. La nova data, 
avançada del gener al desembre, pretén posar en valor els resultats 
de la temporada que just s’acaba, especialment en els premis que hi 
apareixen directament vinculats. Direcció artística: Maria Roig.
Coorganitzen: Revista Castells, Ajuntament de Valls, La Xarxa de Comunicació Local i TAC 12.

38
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Diumenge 16 de desembre
Mercat de Nadal i Fira de capons, aviram i motius nadalencs

10 h a 20 h. Pl. del Blat, c. de la Cort, el Pati, c. Jaume Huguet 
mErcat dE nadal / fira dE capons, aviram i 
motius nadalEncs/ficap 2018.
10 h a 20 h. C. de la Cort, davant capella del Roser
Estand dEl parc dE nadal. Taller  amb Cel Rogent i 
recollida de materials reutilitzables per al Parc. 

11 a 14 h. Vestíbul Ajuntament. rEcollida dE 
cartEs pEl cartEr dEls maGs dE l’oriEnt

17.30 a 20 h. Vestíbul Ajuntament. rEcollida 
dE cartEs pEl cartEr dEls maGs dE l’oriEnt

18.30 h. Kursaal
BallaBles. Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren



Dilluns 17 de desembre

18 h. JCA Cinemes. documEntal. bErnini, projecció 
sobre la vida de l’artista, l’obra del qual és sinònim d’estil barroc. 

Dimarts 18 de desembre

18 h. JCA Cinemes. documEntal. bErnini.
Organitza: JCA Cinemes

19.30 h. Centre Cultural. concErt dE nadal 
dEls alumnEs d’avançat.  Organitza: EMM Robert Gerhard

19.45 h. JCA Cinemes.  òpEra. l’italiana in alGEri, 
en directe des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Obra que juga 
la carta de l’alliberament de la dona a través de la protagonista, 
Isabella, capaç de posar les coses al seu lloc davant el rude Mustafà.

Dimecres 19 de desembre

14.30 h. Centre Cultural. cantada dE nadalEs.
Organitza: Escola Enxaneta40
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Dijous 20 de desembre

13 h. Vestíbul Ajuntament
EntrEGa d’EntradEs pEr al parc dE nadal 
per als guanyadors del sorteig entre les persones que hagin lliurat 
material reutilitzable durant el Mercat del cap de setmana anterior.

Divendres 21 de desembre. Inici del Pessebre Vivent

11.30 h. Centre Cultural fEsta dE nadal
Organitza: I. Jaume Huguet

18 h a 20 h. Des de l'església de Sant Joan
8è pEssEbrE vivEnt. Dates més avançades en el calendari 
per a aquesta representació que segueix el fil dels temps històrics a 
Valls. També s’han reforçat les escenes bíbliques i se n’han introduït 
de noves, mentre que es renoven tots els textos de les escenes par-
lades. D’aquesta manera, els i les visitants d’aquesta vuitena edició 
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podran gaudir de nous diàlegs, però també de canvis de vestuari i 
nous elements escenogràfics.
Preus: 3 €  anticipada; 5 € a taquilla. Del 3 al 20 de desembre venda a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, Oficina de Turisme i Bar pl. Nova d’Alcover, Núria Papereria 
d’El Pla de Santa Maria, Llibreria Recasens de Montblanc i Lokal Joves de Vila-
Rodona. Organitza: Centre Cívic

19 h. Pati Sant Roc
inauGuració 76a Exposició dE nadal.
Fins al 6 de gener. Organitza: Grup de Nadal d’Artistes Vallencs. Col·labora: IEV 

19.30 h. Teatre Principal
concErt dE nadal dEls alumnEs 
dE nivEll bàsic. Organitza: EMM Robert Gerhard

Dissabte 22 de desembre

17 h a 19 h. Des de l'església de Sant Joan
8è pEssEbrE vivEnt. Organitza: Centre Cívic
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Diumenge 23 de desembre

16 h. JCA Cinemes. ballEt. 
tHE nutcrackEr, en directe des del Teatre 
Bolshói. Partitura de Txaikovski, estrenada el 1892 al Teatre 
Marïinski de San Petersburg, sota la direcció de Riccardo Drigo. 

17 h a 19 h. Des de l'església de Sant Joan
8è pEssEbrE vivEnt. Organitza: Centre Cívic

18.30 h. Kursaal. BallaBles.
Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dimecres 26 de desembre. Sant Esteve

12.30 h. Església de Sant Antoni
50è anivErsari coral infantil 
cors alEGrEs. Concert de Sant Esteve
Organitza: Coral Infantil Cors Alegres



44

Divendres 28 de desembre
Inici del Parc de Nadal amb els tallers de circ

10.30 a 13.30 h.
Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ dE la 
companyia passabarrEt. El Parc de Nadal de Valls 
obrirà amb l'atractiva vela geodèsica amb les activitats circenses 
monitoritzades per l’equip de la Circoteca vallenca. A l'interior s'hi 
porten a terme tot tipus d’activitats circenses: equilibris, plats xinesos, 
hula-hoop, rola-rola (exercicis d'equilibri sobre una post de fusta 
col·locada damunt un o més corrons), xanques, bola d’equilibris, 
circuits, funambulisme, minibicicletes de clown... Destaquen també 
les propostes per als 
més menuts de casa, 
amb un espai de fins a 
cinc anys d'edat, amb 
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elements de coordinació i manipulació perquè tothom hi tingui cabuda. 
Mares i pares també estan convidats a posar-se a prova! 
Preus per infants fins a 12 anys: 2 €, matí o tarda; 3 € dia sencer. Preus adults: gratuït 
amb el carnet.  Amics dels Teatres, disponible a la taquilla del Teatre Principal; matei-
xos preus que els infants sense aquest carnet. Localitats en la taquilla del Parc.

17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ

Dissabte 29 de desembre
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ

De 17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ

Diumenge 30 de desembre
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ
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De 17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ
18.30 h. Kursaal. BallaBles. 
Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren

Dilluns 31 de desembre. Nit de Cap d'any

10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ

12 h. Pl. Blat. 8a passeJada de 
l'HomE dEls nassos.
Amb tants nassos com dies té l’any, es fa 
visible pels carrers perquè ho pugueu comprovar.
Coorganitzen: Colles geganteres La Pessigolla i El Calçot
Col·labora: Societat de Sant Antoni 
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Dimarts 1 de gener

17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal: tallErs dE circ

Dimecres 2 de gener. L'esclat del Parc de Nadal 

10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal. Durant la primera setmana de l’any aquesta 
proposta lúdica i educativa obre la seva oferta completa per als més 
petits, amb el segell distintiu d’uns materials que són aportats per la 
mateixa ciutadania i que fan èmfasi en la idea del reciclatge. Aquest 
any amb els contes com a eix d’animació, que se sumen als 
tallers circenses que ja haurem tastat la setmana anterior.

11.30 a 13.30 h. Vestíbul Ajuntament
rEcollida dE cartEs pEl 
cartEr dEls maGs d'oriEnt
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17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal

17.30 h a 19.30 h. Vestíbul Ajuntament. rEcollida 
dE cartEs pEl cartEr dEls maGs d'oriEnt

Dijous 3 de gener 

10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal
11.30 a 13.30 h. Vestíbul Ajuntament. rEcollida dE 
cartEs pEl cartEr dEls maGs d'oriEnt

17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta
parc dE nadal
17.30 h a 19.30 h. Vestíbul Ajuntament. rEcollida 
dE cartEs pEl cartEr dEls maGs d'oriEnt
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Divendres 4 de gener
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme 
/ Escola Enxaneta. parc dE nadal
17 a 20 h. Convent del Carme 
/ Escola Enxaneta. parc dE nadal

Dissabte 5 de gener. Nit de Reis

Durant tota la jornada. Pastisseries i forns
Exposició i vEnda dEls tradicionals tortElls 
dE rEis, amb fiGurEta i fava 

12 h. JCA Cinemes. proJEcció pEl·lícula sorprEsa. 
El títol es desvetlla a la inauguració del Parc de Nadal. Imprescindible 
presentar l’entrada del Parc a les taquilles del cinema en el moment 
de la compra, el mateix divendres 5 de gener. Per cada entrada, un nen i 
un adult a preu reduït. Aforament limitat a la capacitat de la sala. Preu: 3 €/entrada
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18.30 h. Estació del tren
arribada dE sEs maJEstats Els rEis maGs dE 
l'oriEnt i cavalcada En carrossEs, amb els patges, 
els heralds, cavalls, músics, grallers, timbalers i milers de joguines 
per als que us hagueu portat bé i engrunes de carbó per als que no. 
Nit d’il·lusions, nervis, somnis, que comença a les places i carrers i 
acaba a les llars vallenques.
Organitza: Associació per la Cavalcada dels Reis

Itinerari: pl. Estació, pg. Estació, c. Vallvera, c. Avenir, c. Anselm Clavé, Font de la 
Manxa, ctra. Montblanc, c. Abat Llort, c. Cor de Maria, muralla de Sant Antoni (els 
cavalls passaran cap al c. Tomàs Caylà, pl. Garrofes, c. Carnisseria  i c. d’en Simó), 
c. Església, pl. Església, pl. Blat, c. La Cort i El Pati. 

El Pati. bEnvinGuda als maGs pEr l'alcaldE,
que els lliura les claus de totes les cases de la ciutat.

Tot seguit. paraulEs dE salutació de ses Majestats a 
les nenes i nens, vallenques i vallencs. 
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Dimarts 8 de gener

20 h. JCA Cinemes
documEntal musical. tHE sWEll sEason.  
Observació pacient dels petits gestos, els moments robats de 
discreta intimitat entre bastidors, les balades folk del 
Post Show de RAW cantades en la foscor i els camerinos. 

Dimecres 9 de gener

Horari comercial. Comerços adherits.
fira dE rEbaixEs. Fins al 13 de gener
Organitza: Comerç de Valls Col·laboren: CCAM i Ajuntament de Valls

Dijous 10 de gener

20.30 h. Teatre Principal. nits dE clàssics. Música 
barroca. Isabel Serra, traverso; Glòria Coll, violoncel. Preu: 15 €, carnet 
Amics Teatres i jubilats: 12 €. Organitza: Amics de la Música
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Divendres 11 de gener
19 h. Sala Sant Roc
inauGuració Exposició. orGuEs dEl camp dE 
tarraGona i dE lEs tErrEs dE l’EbrE. Fins al 27 
de gener. Inventari històric sobre els orgues de les arxidiòcesis de 
Tarragona i Tortosa. Valls camina cap a la recuperació del l’orgue de 
la ciutat que estrenarem per les Festes Decennals de la Mare de Déu 
de la Candela.
Coorganitzen: Comissió Ciutadana de l'Orgue de Valls i Diputació de Tarragona. Col·labora: IEV

19.30 h. Pati Sant Roc
inauGuració Exposició fotoGràfica d’ElEna 
milà dona i paGEsia. Exposició de la I Beca de Fotografia 
Premi Català i Pic. Fins al 3 de febrer. Organitza: IEV
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Els tres tombs
Festa tradicional d’interès nacional, 

declarada pel Govern 

de la Generalitat de Catalunya

No hem acabat de menjar el tortell de Reis que avui ens crus-

pirem el de Sant Antoni. Els Tres Tombs vallencs són ben mati-

ners, el cap de setmana posterior a Reis. Aquest museu viu de 

l’art dels carros i de la guarnicioneria posa en valor l’esforç del 

treball que ha construït el país. La Societat de Sant Antoni i els 

carreters vinguts d’arreu retornen la ciutat a temps pretèrits 

en què picarols i campanes dringaven pels carrers, i les ferra-

dures compassaven el ritme diari. Aquells animals domèstics 

avui han esdevingut ésser fantàstics per als més menuts. 
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Dissabte 12 de gener. Vigília dels Tres Tombs

19 h. Des de la Sala Kursaal
cErcavila dE viGília dEls trEs tombs. Avui és la 
prèvia del gran dia.
Itinerari: pl. Sant Francesc, Sant Antoni, Major, pl. del Blat, la Cort, el Pati, Jaume 
Huguet, Font de la Manxa, c. Anselm Clavé, Avenir, Vallvera, Pg. Estació, Anselm 
Clavé, Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla del Castell, Pl. Sant Francesc, 
ctra. Barcelona i sala Kursaal. Organitza: Societat de Sant Antoni. 

Diumenge 13 de gener. 
Els Tres Tombs. Festa tradicional d’interès nacional

9 h. C. Molls de l'Estació
Esmorzar pEr als participants
11 h. C. Francesc Gumà.
concEntració dE lEs cavallEriEs 
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11.30 h. C. Francesc Gumà
inici dEls tradicionals trEs tombs
Itinerari:
1r Tomb: c. Molls de l’estació, pl. Cementiri, ctra. Pla, Font de la Manxa, c. Jaume 
Huguet, Muralla del Castell, Pl. Sant Francesc, Muralla Sant Francesc, Muralla del 
Carme, Portal Nou.
2n Tomb: Portal Nou, Muralla Sant Antoni, c. Cor de Maria, Abat Llort, ctra. Mont-
blanc, Font de la Manxa, c. Jaume Huguet, Muralla del Castell, Pl. Sant Francesc 
(els carros grans seguiran per la muralla Sant Francesc i Carme fins al Portal 
Nou), c. Sant Antoni, c. Carnisseria, Pl. Garrofes, c. Tomàs Caylà, Portal Nou  
3r Tomb: Portal Nou, Muralla Sant Antoni, c. Cor de Maria, c. Abat Llort, ctra. de 
Montblanc, Font de la Manxa, c. Jaume Huguet, Pl. El Pati, c. La Cort, Pl. Blat, c. 
Major, c. Carnisseria, Pl. Garrofes, c. Tomàs Caylà, Portal Nou,
Tornada als locals del Moll de l’Estació per Muralla Sant Antoni i ctra. de Montblanc.

13 h. Porta de l'església de Sant Antoni
bEnEdicció dE lEs cavallEriEs. En el decurs de l’acte, 
el temple roman obert i, al pas de la comitiva, el toc de campanes 
anuncia la ritual benedicció de cavalleries i de tots els animals 
domèstics assistents. Organitza: Societat Sant Antoni



565656

14 h. Tombs de la plaça del Blat i del c. Major
pas dE lEs cavallEriEs i carruatGEs
Organitza: Societat Sant Antoni.

Dilluns 14 de gener

20 h. JCA Cinemes
documEntal. los nEnúfarEs dE monE 
El pintor impressionista a través de les seves obres. 

Dimarts 15 de gener
20 h. JCA Cinemes
documEntal. los nEnúfarEs dE monE
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Dijous 17 de gener
20 h. JCA Cinemes
concErt. EvErybody’s talkinG about JaimE. 
Espectacle amb música de Dan Gillespie Sells i llibres i lletres de 
Tom MacRae. Musical inspirat en el documental de BBC Three 2011 
Jamie, drag queen als 16 anys

Diumenge  20 de gener

16 h. JCA Cinemes
ballEt. la bayadèrE en directe des el Teatre Bolshói

Dilluns  21 de gener

20 h. Vestíbul Ajuntament
Exposició dEl GEGant dEl calçot.
Valls ja fa aroma a calçot. Fins al 27 de gener. Organitza: Unió Anelles de la Flama
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Dimarts 22 de gener

19.45 h. JCA Cinemes
òpEra. la dama dE picas,
en directe des de Royal Opera House de Londres. L’òpera més ambi-
ciosa de Txaikovski conté part de la seva millor música i constitueix 
un poderós estudi de la seva obsessió destructiva.

Dijous 24 de gener

20.30 h. Teatre Principal
nits dE clàssics. JoiEs dEl ballEt rus.
Duo Voronkova. Ala Voronkova, violí; Guerassim Voronkov, piano.
Preu: 15 €; carnet Amics Teatres i jubilats 12 €.
Organitza: Amics de la Música
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Dissabte 26 de gener

19 h. Des del campanar de Sant Joan
toc dE novEna
19.30 h. Església de Sant Joan. novEna dE la 
marE dE déu dE la candEla i Eucaristia, predica-
da pel pare Joan Font, missioner claretià i rector de la parròquia del Lledó.

La Mare de Déu 
de la Candela
El 2021 la Candela anual deixarà pas a les bicentenàries Festes 

Decennals dedicades a la Mare de Déu. Mentrestant, la de-

voció roman viva en cada llar de la ciutat, en cada racó de les 

places i dels carrers, a punt per despertar de la seva letargia.



Diumenge 27 de gener. Gran Festa de la Calçotada

Matí. Pl. del Blat, pl. Oli, pl. Alls, el Pati, pl. Zeta, 
pl. Quarter i pg. Estació. fEsta dE la calçotada
Organitza: Cambra de Comerç i Indústria

18.30 h. Kursaal. BallaBles. Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €.
Organitza: Agència Artística Loren

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc dE novEna
19.30 h. Església de Sant Joan. novEna dE la 
marE dE déu dE la candEla i Eucaristia

Dilluns 28 de gener

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc dE novEna
19.30 h. Església de Sant Joan. novEna dE la 
marE dE déu dE la candEla i Eucaristia

Dimarts 29 de gener 

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc dE novEna60
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19.30 h. Església de Sant Joan. novEna dE la marE 
dE déu dE la candEla i Eucaristia

Dimecres 30 de gener 

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc dE novEna
19.30 h. Església de Sant Joan. novEna dE la marE 
dE déu dE la candEla i Eucaristia
19.45 h. JCA Cinemes. òpEra. ‘la traviata’, en di-
recte des de Royal Opera House de Londres. Obra en tres actes com-
posta el 1852 per Giuseppe Verdi sobre un llibret italià de Francesco 
Maria Piave, basat en ‘La Dama de les Camèlies’ d’Alexandre Dumas.

Dijous 31 de gener 

19 h. Des del campanar de Sant Joan. toc dE novEna
19.30 h. Església de Sant Joan. novEna dE la marE 
dE déu dE la candEla i Eucaristia



62

ExPOSICIONS
BIBLIOTECA CARLES 
CARDó. 1A PLANTA.
Dilluns a divendres, 
9.30 a 20 h; dissabte, 
9.30 a 13 h.
Del 15 al 31 d’octubre
Mostra de publicacions 
castelleres.
BIBLIOTECA POPULAR
Dimarts, 17 a 20 h; dimecres 
a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 
h; diumenge, 11 a 14 h

Fins al 18 de novembre
Exposició Cendrós 
un empresari d'acció!
Organitza: Museu de Valls

CAPELLA SANT ROC
Dimarts a dissabte, 19 
a 20.30 h; dissabtes i 
festius, 12 a 14 h

6 d'octubre 
al 25 de novembre
Cicle Una força 
vulnerable. Què fan amb 
els nostres ossos? 
Sacchi de Santo.
Organitza: Museu de Valls

15 de desembre 
al 17 de febrer
Cicle Una força 
vulnerable. Espigueo 
transaccional. Clàudia 
Pagès.
Organitza: Museu de Valls

CAPELLA DEL ROSER
Dimecres a diumenge, 
17.30 a 20.30 h; 
dissabte i diumenge 
també, 10 a 14 h
Del 16 al 21 d’octubre
Exposició fotogràfica 
L’endemà del Concurs de 
castells

Del 14 de desembre 
al 2 de febrer
Pessebre monumental 
Pisos Clols

MUSEU DE VALLS
Dimarts a dissabte, 11 a 
14 i 17 a 20 h; diumenges i 
festius, 11 a 14 h 

Fins al 18 de novembre
Exposició Francesc 
Català-Roca i 
els seus amics artistes

30 de novembre 
al 3 de febrer
Exposició Anselm Nogués: 
l’oblidat escultor de Valls
PATI SANT ROC
Dilluns a divendres, 9 a 13 
i 16 a 20.30 h; dissabtes i 
diumenges de 12 a 14 h 
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Del 19 d'octubre 
al 4 de novembre
Exposició 50è aniversari 
de la construcció dels ha-
bitatges de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls. 
Organitza: AV Habitatges Colla Vella 
dels Xiquets de Valls

Del 9 al 25 de novembre
Exposició 25 anys 
del Grup Poliedre.
Organitza: Grup Poliedre. 
Col·labora: IEV 

Del 28 de novembre 
al 16 de desembre
Exposició fotogràfica ‘Vull 
ser...’, a l’entorn del trans-
torn de l’espectre autista. 
Organitza: Jordi Saurí i Torras. 
Col·labora: IEV 

Del 21 de desembre 
al 6 de gener
76a Exposició de Nadal. 
Organitza: Grup de Nadal d'Artistes 
Vallencs. Col·labora: IEV

De l’11 de gener 
al 3 de febrer
Exposició fotogràfica 
d’Elena Milà: Dona i pa-
gesia. I Beca de Fotografia 
Premi Català i Pic.
Fins al 3 de febrer
Organitza: IEV

SALA SANT ROC
Dimarts a dissabte, 19 a 
20.30 h; dissabtes i festius, 
12 a 14 h

Fins al 14 d’octubre
Exposició 
Parelles artístiques. 
Organitza: Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Tarragona. 
Col·labora: IEV

Del 16 al 30 d'octubre
Exposició Any Fabra. 
Pompeu Fabra, 
una llengua completa.
Organitza: Centre de Normalit-
zació Lingüística de l’Alt Camp. 
Col·labora: IEV

Del 9 al 25 de novembre
Exposició 25 anys del 
Grup Poliedre.
Organitza: Grup Poliedre. 
Col·labora: IEV 

Del 30 de novembre 
al 16 de desembre
Exposició Francesc 
Español Coll. 
Patrimoni Humà.
Organitza: IEV 

Del 21 de desembre 
al 6 de gener
76a Exposició de Nadal. 
Organitza: Grup de Nadal d'Artistes 
Vallencs. 
Col·labora: IEV

De l’11 al 27 de gener
Exposició Orgues 
del Camp de Tarragona i 
de les Terres de l’Ebre. 
Coorganitzen: Ajuntament de 
Valls i Diputació de Tarragona. 
Col·labora: IEV
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