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• Any Europeu del Patrimoni Cultural

• Any del Turisme Cultural

• 150 anys del naixement del folklorista Aureli Capmany, el 1868

• Centenari de la Biblioteca Popular (1918-2018)

• Centenari de Casa Bonifàs (1918-2018)

• 60 anys de l’Agrupament Escolta 
  i Guia Verge de la Candela (Cau de Valls)

• 20 anys de trobades de gegants

• 10 anys de l’ós petit

Sant Joan. Festa Major de la Ciutat de Valls

@SantJoanValls @moncasteller @km0casteller @VisitaValls

Valls APP

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

977 636 003 / 977 612 530 / 977 636 010

cultura@valls.cat  turisme@valls.cat

SANT JOAN
Festa major de la ciutat de Valls

Valls, ciutat bressol dels castells 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat
La Festa major més matinera
L’inici de la temporada castellera tradicional Segueix-nos!

Un Sant Joan compromès 
i amb Aureli Capmany
La Festa Major de Sant Joan d’enguany és el resultat del treball pacient de 
moltes vallenques, vallencs, entitats, col.lectius, comissions, professionals i 
empreses que han continuat un esforç constant i callat que ha convertit 
aquesta celebració en un referent comunitari dins i fora de la ciutat de Valls.

Ho han asssolit des d’una vertebració transversal i participativa, en la qual Valls 
exerceix un notable lideratge. Enguany aquest castell humà ha hagut de posar 
la força i el valor per contribuir a l’equilibri en un país afectat per sotragades 
gegantines. Per això, el 2018 el Sant Joan vallenc serà ben compromès amb el 
país i solidari amb els que pateixen la presó o l’exili.

La feina per superar una concepció tancada i mirar més enllà dels Pirineus 
ve de lluny. Enguany celebrem 150 anys del naixement del folklorista Aureli 
Capmany, qui el 1927 ja projectava el patrimoni immaterial vallenc a través 
de la revista “Barcelona Atracción”, una iniciativa per incloure Barcelona i per 
extensió tota Catalunya dins dels circuits europeus de turisme, modernitzant-la 
i enriquint-la cultural i econòmicament.

Dins aquesta línia Capmany dedicà la seva mirada cap a Valls, escrivint 
articles sobre els Xiquets de Valls i sobre l’advocació de la Mare de Déu de la 
Candela. Afirmava: «Una de les festes populars més famoses i característiques 
de Catalunya són els castells dels Xiquets de Valls. Es denominen així per ser 
la població de Valls la localitat on han tingut més arrelament i on encara es 
conserva l’afició amb més entusiame».
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• AAEET
• Agrupament Escolta 

i Guia Verge de la Candela
• Amics de la Música 
• Antena del Coneixement de la URV 
• Associació A Jud-Àfrica 
• Associació cultural L’Aleta
• Associació social i cultural gitana
• Associació SuiteCor
• Associació Veïns Barri 

de les Comarques
• Atlètic Valls
• Big Fam Associació de Joves 
• BValls de Lletres
• Casa Bonifàs 
• Casal Popular la Turba 
• Centre Cívic 
• Centre de Lectura 
• Circoteca de la cia Passabarret 
• Club Futsal Valls
• Club Nàtrix
• Club Tennis Plana d’en Berga
• Colla gegantera El Calçot
• Colla Joves Xiquets de Valls
• Colla Vella dels Xiquets de Valls
• Comissió ciutadana de l’orgue
• Comitè Organitzador 

Jocs del Mediterrani
• Cor Audite
• Coral Espinavessa
• Coral Infantil Cors Alegres
• Coral Terpsícore
• Cossetània Edicions
• Dancing Time 
• El Vallenc
• Equip d’Animació Residència Alt Camp 

• Escola de Ball Nou Ritme 
• Escola La Candela 
• Escola Municipal de Música Robert 

Gerhard
• Federació d’Associacions de Veïns
• Fundació Ginac
• Fundació Ciutat de Valls
• Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
• Grup del Teatre Principal
• Igman Acció Solidària
• Institut d’Estudis Vallencs 
• JCA Cinemes
• Kids&Us 
• La Turbina 
• Museu Casteller de Catalunya
• Museu de Valls 
• Oficina de Turisme 
• Òmnium Cultural
• Parròquia de Sant Joan Baptista
• Parròquia del Lledó
• Pastisseries i forns
• Patronat Municipal d’Esports
• Regidoria de Benestar Social  
• Secció de muntanya de l’AAEET
• Societat Coral Aroma Vallenca
• TAC 12
• Timbalers de la Confraria de Lepant
• Uncle Jun Films
• Unió Anelles de la Flama
• Valls-Alt Camp per la Independència
• Valls Jove 
• Vendetta Crew
• Xarxa de Televisions 

Locals de Catalunya

• El drac

• El ball de diables

• L’ós

• El basilisc

• El ball de gitanes

• Els nans

• Els gegants 

• El bou

• El ball de vells

• El ball dels cercolets

• El ball de bastons

• El ball de pastorets

• El bou tradicional

• La mulassa

• El ball de la primera 

• La moixiganga

• El lleó

• L’àliga

• La Colla Vella 
   dels Xiquets de Valls

• La Colla Joves 
   Xiquets de Valls

• Ritual i Seguici Cerimonial
• Xiquets de Valls
• Músiques modernes
• Imatge gràfica
• Espectacles pirotècnics
• Barres
• Taula de treball de  
  Sant Joan: Xiquets de  
  Valls, Seguici, Parròquia  
  de Sant Joan
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Des d’avui. Casa de la Ciutat
Engalanament
amb els domassos grana i la senyera, 
pregonant la Festa Major en honor 
del gloriós patró de Valls, Sant Joan Baptista.

9 h. Teatre Principal
Teatre festa fi de curs 
Organitza: Escola La Candela

18 h. Club Tennis Plana d’en Berga
6è Open Ciutat de Valls
Torneig de pàdel obert a totes 
les persones que vulguin fruir d’una activitat 
a l’aire lliure, tant federats com amateurs, i 
alhora competir-hi.
Organitza: Club Tennis Plana d’en Berga.
Col·labora: Diputació de Tarragona 

18.30 h. El Pati
Teatre infantil en anglès
Un nen a qui li encanta bussejar troba una 
moneda antiga procedent d’un vaixell pirata 
i decideix anar a la recerca de la resta del 
tresor. 
Organitza: Kids&Us

19.30 h. Centre Cultural
28a Nit de l’Esport
Cita clàssica en un dels àmbits més dinàmics 
de l’associacionisme vallenc i de la pràctica 
habitual de milers de ciutadans. 
Organitza: Patronat Municipal d’Esports

20 h. Plaça de la Zeta
Ball folk i sopar 
d’inici de Festa Major
Els músics de Fem Colla d’EspaiTrad 
obren els actes d’aquesta plaça amb 
un ball folk per a tots els públics. 
Organitza: Casal Popular la Turba. Col·labora: Espai Trad

20 h. Plaça de l’Oli
Assaig al carrer de les 
balladetes dels gegants
El mot «balladetes» és propi del patrimoni 
immaterial de la nostra ciutat. Avui, els gegants 
encara no han fet la posada de llarg, 
però desprenen atmosfera de barri antic i 
herències atàviques. 
Organitza: Unió Anelles de la Flama. Col·labora: Espai Trad

22 h. Locals socials de 
la Colla Joves i de la Colla Vella
Assaigs generals 
previs a la Festa Major 
de Sant Joan
Som a vuit jornades de les diades de 
Completes i de Sant Joan, i els centres 
neuràlgics dels preparatius són al carrer 
d’en Gassó i al Portal Nou.
Coorganitzen: Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Vella 
dels Xiquets de Valls

Els assaigs
Divendres 15

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

365 dies 
Sant Joan a casa!

La joguina 
de goma del drac
La col·lecció ideada per la centenària Casa 
Bonifàs fa molta patxoca. Enguany s’hi suma 
el drac, que aquí el veieu encara sense pintar

El ventall 
del ball de vells
Col·laboració: 2 € 
Ja van sis edicions d’aquest element emblemàtic 
d’aquest ball parlat, que va completant tots els 
colors, enguany el fúcsia.
PUNTS PER TROBAR-LO: Llibreria Roca, El Sa-
fareig, Lluïsa Vives Joguets, Nou Milan, Picarol, 
Moments i a cadascuna de les representacions 
i sortides del ball

El domàs 
del ball de vells
Col·laboració: 10 €
El ball de vells incorpora aquest nou article, 
també fúcsia, per omplir de festa els balcons 
de la ciutat.

PUNTS PER TROBAR-LO: Llibreria Roca, El Sa-
fareig, Lluïsa Vives Joguets, Nou Milan, Picarol, 
Moments i a cadascuna de les representacions 
i sortides del ball

Conte 
“El somni del drac”
Cossetània ofereix el quart títol de la col·lecció 
Els contes de la Festa Major de Valls dedicat a 
la bèstia que obre el seguici cerimonial

El retallable de 
la Biblioteca Popular
Pel Centenari de la Biblioteca Popular, inaugu-
rada pel Sant Joan de 1918, s’ha editat aquest 
retallable de l’edifici, que en destaca el valor 
arquitectònic i patrimonial

PUNTS DE RECOLLIDA: Biblioteca Carles 
Cardó, IEV i Museu de Valls

Quadern “Colors 
de festa. Valls”
de l’il·lustrador Armand 
Col·laboració: 3 €
Un quadern imprès per pintar, de 20 pàgines 
il·lustrades amb blanc i negre per gaudir amb 
les festes de Valls. Dóna color al patrimoni im-
material i omple de colors els gegants, els nans, 
el drac, l’àliga, els bous, els castellers, l’ós, els 
gegantons, el lleó, el gegant Calçot i la mulassa. 

PUNTS DE VENDA: Llibreria Roca i Casa Bonifàs

El retallable del  seguici
Col·laboració: 6 €
Obra de David Rovira, hi apareix el seguici ceri-
monial, distribuït en cinc làmines que es venen 
de manera conjunta.
PUNTS DE VENDA:  Llibreries de Valls

El domàs de 
la Festa Major, 
de la Unió Anelles 
de la Flama
Col·laboració: 9 € 
Inspirat en els diversos elements del Seguici 
vinculats a aquesta entitat. Ideal per penjar a 
finestres i balcons.
PUNTS DE VENDA:  Teixits Cortès, Moda Roy-
lle, El Safareig, Cistelleria Roca, Calçats Alentorn, 
Show-room Floristeria Freixa 
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10 h. Plaça de l’Oli
Arts visuals. 
Murs de festa
Intervenció artística sobre 
el foc de Sant Joan, aspecte de 
la Festa Major escollit per a aquesta 
acció plàstica al carrer, que tenyirà 
de colors el nucli històric, a càrrec 
de l’artista guanyador/a del 
3r Concurs de Murs de festa realit-
zat aquesta primavera. 
Organitza: Valls Jove 
Col·laboren: Pintures Solé i Montana Colors

10 h. El Pati
Punt d’apadrinaments
i mecenatges per a 
l’orgue de Valls
Coincidint amb la Festa Major de 
Sant Joan, la comissió ciutadana de 
l’orgue de Valls surt al carrer per do-
nar informació sobre el projecte i fer 
realitat la campanya de mecenatge i 
apadrinament de tubs.
Organitza: Comissió ciutadana de l’orgue

11 h. Carrer Sant Oleguer
Arts visuals. 
Intervenció artística 
pel 60è aniversari 
de l’entitat 
Organitza: Cau de Valls

11 a 18 h. 
Auditori Mas Miquel
Vermut 
electrovallenc solidari
amb màgia, djs, moltes sorpreses, 
escuma i animació pels més petits. 
Donatius per a l’Associació Lliga 
contra el càncer de les comarques 
de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
Organitza: Vendetta Crew 

El sorteig

11.30 h. Sala de ball 
de la Cooperativa
Teatre infantil-
contacontes
Factoria Bram: Sant Jordi, 
la princesa, la rosa i el drac.
Apareix un terrible drac de panxa 
grossa i dents esmolades. Per sort una 
princesa que cuina com els àngels i un 
Sant Jordi que vol enamorar-la resolen 
la situació de forma un pèl inesperada.
Organitza: La Turbina. Col·labora: CP la Turba

12 h. Placeta de Sant Roc
Representació artística.
Valls per la Llibertat
Espai de reivindicació per reclamar 
l’alliberament dels presos polítics i de-
nunciar la repressió de l’Estat espanyol. 
Organitza: Valls-Alt Camp per la Independència

12 h. Sala d’actes Centre de 
Lectura, carrer de la Cort 44
Concert vermut,
a càrrec dels alumnes de la classe 
de violoncel de l’Escola Municipal 
de Música Robert Gerhard.
Coorganitzen: Centre de Lectura i EMM Robert Gerhard

12.30 h. Sala de ball 
de la Cooperativa
Vermut i ball swing 
amb DJ Uma
Els més ballables del swing inunden 
un dels edificis més emblemàtics. 
Organitza: CP la Turba

12.30 h. Plaça del Blat
Presentació del conte 
“El somni del drac”
Després de la mulassa, l’àliga i els 
gegantons, ara toca al drac com a 
quart títol de la col·lecció Els contes 
de la Festa Major de Valls.
Organitza: Cossetània Edicions

16 h. Muralla del Castell
Super tobogan 
gegant urbà
Vine a mullar-te! 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

17 h. El Pati
Punt d’apadrinaments 
i mecenatges per a 
l’orgue de Valls
Organitza: Comissió ciutadana de l’orgue

17.30 h. Centre Cultural
Festival fi de curs 
Organitza: Kids&Us 

17.30 h. Sala de ball 
de la Cooperativa
Campionat 
internacional i mundial 
de botifarra i dòmino
Tarda de música, cartes, dòmino, 
premis i begudes de la terra. 
Organitza: CP la Turba

17.45 h. Plaça del Carme
20a trobada 
de gegants
Mostra de les 
figures participants:
Colla gegantera El Calçot de Valls, 
Gegants dels Amics de La Riba, 
Gegants d’Alcover, Gegants de La 
Granada del Penedès, Gegants de 
Llorenç del Penedès, Gegants de 
Masllorenç, Gegants de Guissona, 
Gegants de Calafell, Gegants de Tor-
tosa, Gegants de l’Embruix del Mo-
rell, Gegants de Les Borges Blanques, 
Colla Pessigolla de Valls, Gegants 
de la Colla Joves Xiquets de Valls i 
Gegants de la Ciutat de Valls. 
Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET



8 h. Des de la pista poliesportiva 
de Fontscaldes 
37a Pujada a Miramar
Enguany es reinventa oferint un nou recorregut 
variat i exigent que farà les delícies dels corredors 
de muntanya (15 km, 1000m d/+). Paral·lelament se 
celebrarà una caminada popular. 
Organitza: Secció de muntanya de l’AAEET

10 h. Plaça de l’Oli
Arts visuals. Murs de festa
Intervenció artística sobre el foc de Sant Joan. 

10 h. Plaça de la Zeta
La festa de la canalla amb 
animació, inflables i tallers 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

11 h. Museu de Valls, passeig dels Caputxins 18 
Inauguració de l’exposició  
«El Noucentisme a la col·lecció 
del Museu de Valls»
Valls revisita el seu fons local per mostrar les 
obres d’art que ajuden a contextualitzar l’època 
en què la ciutat va bastir la Biblioteca Popular, a 
tocar de l’actual edifici del Museu. Una mostra 
artística per entendre millor aquest moviment 
cultural i ideològic, que es caracteritzà per un 
programa modernitzador i catalanista, on la litera-
tura, l’art i el progrés científic i econòmic jugaren 
un paper destacat. 
Organitza: Museu de Valls

12 h. Plaça de la Zeta
Assaig extraordinari 
amb camisa,
previ a la diada castellera de Sant Joan. 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

12 h. Plaça de l’Oli.
Assaig públic de la moixiganga 
Organitza: UAF. Col·labora: Magatzem del Vermut

12 h.  Zona brunch Nou Ritme, 
plaça Vil·la romana 3. 
Vermut rumber 
amb música en directe
Organitza: Nou Ritme
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18 h. Club Tennis 
Plana d’en Berga
6è Open Ciutat 
de Valls. Torneig 
de pàdel obert 

18.45 h. Des de la pl. del Carme
20a trobada de Gegants 
Cercavila de les figures participants, 
ballada al Pati i tornada al Portal Nou.
Itinerari: plaça del Carme, carrers del 
Carme, Carnisseria, Sant Antoni, Peixate-
ria, Forn Nou, plaça dels Alls, González 
Alba, El Pati, carrers de la Cort, Major, 
Carnisseria, Carme i plaça del Carme. 
Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET

19 h. Plaça del Blat
Proclamació de 
l’Ambaixador dels 
Xiquets de Valls 2018,
Cossetània Edicions, i 
sorteig de l’ordre d’actuació de 
la Diada de Sant Joan, conduït per 
la periodista vallenca Marta Ferré 
Oller, presentadora del programa 
Avui per demà a Canal Reus TV.  
Cossetània Edicions és una editorial 
de Valls creada el 1996, que compta 
des del 1997 amb l’única col·lecció 
monogràfica dedica al món casteller, 
L’aixecador. Actualment desenvo-
lupa el projecte de l’Enciclopèdia 
Castellera.  L’Ambaixador oficiarà el 
ritual del sorteig al quilòmetre zero 
casteller, un moment casteller que 
en moltes actuacions no és públic.
L’acte es clourà amb els pilars d’ho-
menatge de les colles dels Xiquets 
de Valls a l’Ambaixador.
Coorganitzen: Colla Vella dels Xiquets de Valls, 
Colla Joves Xiquets de Valls i Ajuntament

19 h. Plaça Vil·la romana, 
junt a l’Escola Nou Ritme
Zumba Party Solidària
a favor de la Muntanyeta, Associació 
Provincial de Paràlisi Cerebral de 
Tarragona.
Preu samarreta: 6 €, donació íntegra.
Organitza: Nou Ritme

22 h. Claustre 
del Convent del Carme
Òpera. 
Liceu a la fresca: 
Manon Lescaut, 
de Giacomo Puccini
Dramma lirico en quatre actes. Llibret 
de Domenico Oliva i Luigi Illica. Inspi-
rada en la novel·la de l’abbé Prévost, 
Puccini obtingué el primer gran triomf. 
La història de l’ascensió i caiguda de la 
cortesana Manon fou escrita amb una 
música arravatadora, fidel als principis 
del verisme i amb l’esquinçament 
precís en pàgines com la cèlebre 
ària «Sola, perduta, abbandonata» del 
quart acte. Escoltarem l’aclamat tenor 
nord-americà Gregory Kunde en 
el paper de Des Grieux, i la soprano 
ucraïnesa de renom internacional 
Ludmyla Monastyrska com a Manon. 
Coproducció: Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona, Palau de les Arts de 
València i Teatro San Carlo de Nàpols.
Durada total aproximada 2 h 55m, amb 
dues pauses i un entreacte refrescat 
amb els vins de la D.O. Tarragona.
Coorganitzen: Gran Teatre del Liceu de Barcelona i 
Xarxa de Cultura



14 h. Plaça de la Zeta
Dinar popular
Tiquets a la venda fins 
a l’1 de juny en horari d’assaig. 
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

17 a 21 h. El Pati
Mostra de cultures
Espai de participació ciutadana que agrupa diferents 
associacions culturals i col·lectius de diverses naci-
onalitats. Apropen la realitat dels seus països d’ori-
gen, amb tastets gastronòmics, tallers, músiques, 
balls i sons. Hi destaquen Marroc, Gàmbia, Senegal, 
Romania, República Dominica, Colòmbia, Xina, així 
com la comunitat gitana i una mostra de cultura 
catalana. La jornada pretén promoure la intercul-
turalitat, el coneixement i la relació de vallencs i 
vallenques de diferent procedència.
Participen: Associació BADR per la integració, Associa-
ció Gambiana Camben-Faco, Associació Senegalesos 
de Valls i l’Alt Camp, Associació social i cultural gitana 
de Valls, el col·lectiu Dones en xarxa, i els col·lectius 
de República Dominicana, Colòmbia, Xina, Romania i 
Catalunya.
Organitza: Regidoria de Benestar Social, en el marc del Pla de Ciutadania 
i Immigració i el Pla d’Inclusió i Cohesió Social

17.30 h. Sala de ball de la Cooperativa
Jam session oberta, 
cafè i copa
Vols tocar o cantar al mateix escenari que va actu-
ar el mític Antonio Machín? Et brindem l’oportunitat 
de ser en un dels escenaris mítics de les Decennals 
de mitjans de segle passat. 
Organitza: CP la Turba

18 h. Centre Cultural
Valls canta. 28a Trobada 
de corals vallenques
Una cita anual per promocionar el cant d’èpoques 
i estils diversos i compartir amb el públic la germa-
nor de la veu. 
Coorganitzen: Cor Audite, Associació SuiteCor, Coral Espinavessa, Coral 
Infantil Cors Alegres, Coral Terpsícore i  Societat Coral Aroma Vallenca

18 h. Club Tennis Plana d’en Berga
6è Open Ciutat de Valls
Torneig de pàdel obert. 

19 h. Escola de ball Nou Ritme, 
plaça Vil·la romana 3 
Modern Cabaret,
espectacle de cabaret de la companyia 
NRENTERTA[in]MENT. Entrades limitades amb 
consumició mínima obligatòria.
Organitza: Nou Ritme

18 h. Davant casa Bonifàs, 
carrer de la Cort 36
Presentació de 
la joguina de goma 
del drac  i actuació del 
pallasso Albert Vinyes 
amb l’espectacle 
“Petit o Gran”
L’enguany centenària Casa Bonifàs estrena 
aquesta nova figura de la col·lecció de 
joguines de goma del seguici cerimonial 
vallenc. Es suma a la mulassa, el gegantó 
Lladrefaves, la gegantona, el gegant de 
la porra, la geganta, els pilars de les dues 
colles dels Xiquets de Valls i el bou. 
Berenar popular de coca i rajoles de 
xocolata. 
Organitza: Casa Bonifàs

19 h. Capella de Roser 
carrer de la Cort 24
Inauguració de  
l’exposició d’aquarel·les 
«El Seguici Cerimonial 
i els Xiquets de Valls»,
de Josep M. Sánchez 
Maza, oberta fins al 25 de juny. 
Amb un fill arrelat a Valls, el pintor ha 
plasmat els nostres elements festius en 
una trentena de quadres en què fixa el 
seguici vallenc, creant una singular simbiosi 
entre un realisme volgut i l’aquarel·la, 
tècnica associada generalment a traçats 
menys exactes que l’artista substitueix per 
pinzellades fines i delicades. 
En acabar, per celebrar la Festa Major, se 
servirà una copa de vi gentilesa del Consell 
Regulador de la D.O. Tarragona, amb seu a 
Valls.

19.45 h. Capella de 
la Mare de Déu dels Dolors, 
església de Sant Joan
Acte de lliurament 
de diplomes als 
primers padrins de 
l’orgue de Valls
Avui acollim l’entrega i reconeixement als 
primers mecenes del nou instrument, que 
Valls s’ha proposat recuperar per les Festes 
Decennals del 2021. L’orgue ja compta, a 
data d’avui, amb més de 100 tubs apadri-
nats, fruit de l’esforç d’entitats, empreses i 
particulars, que sumen complicitats per fer 
realitat el projecte.
Organitza: Comissió ciutadana de l’orgue

7
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18 h. Escola de ball Nou Ritme, 
plaça Vil·la romana 3
Taller modern jazz infantil
Organitza: Nou Ritme

19 h. Placeta de la Biblioteca
Espectacle familiar 
amb la Circoteca de la 
companyia Passabarret
L’escola d’aquesta companyia circense vallenca 
exhibeix els exercicis preparats pels alumnes i 
professors en el seu espai creatiu. 
Organitza: Circoteca de la cia Passabarret

19.30 h. Sala d’actes Centre de Lectura
Conferència: La música de la 
Festa Major de Sant Joan,
a càrrec de Francesc Sans i Jordi París. Ens 
endinsarà al món de les músiques tradicionals que 
podem escoltar els dies de la Festa Major. 
Parlarem des de les diferents músiques del seguici 
cerimonial fins als sons solemnes de l’orgue en els 
tradicionals oficis litúrgics.
Organitza: Centre de Lectura

20 h. Pati de Sant Roc
La Parra/Activitats 
de petit format. Presentació 
del núm. 22 de la revista 
“BValls de Lletres”. Té com a fil 
conductor la tenacitat en un país que resisteix la 
repressió i que celebra commemoracions com 
l’Any Fabra: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni 
l’esperança», va dir el mestre.
Coorganitzen: BValls de Lletres, Antena del Coneixement de la URV i IEV

20.30 h. JCA Cinemes
Arts visuals. Estrena del 
curtmetratge KHROMA,
escrit i dirigit pel vallenc Jordi Ferré Batalla. Hi 
assistirà l’equip tècnic i artístic, entre ells els actors 
i actrius principals: Ricard Farré, Marc Balaguer, Laura 
Albert i Candela Massó.
Accés amb invitació, que es podrà recollir al mateix 
cinema des del dilluns 11 de juny de 17.15 a 22 h. 
Màxim 2 invitacions per persona.
Coorganitzen: JCA Cinemes, Uncle Jun Films, Fundació Ciutat de Valls i 
Fundació Ginac

20.30 h. Escola de ball Nou Ritme, 
plaça Vil·la romana 3
Taller modern jazz adult
Organitza: Nou Ritme

21 h. Arcs del Celler del Paborde, 
ca Magrané
Ball del Degollament 
de Sant Joan Baptista 
de Rodonyà
La Festa Major vallenca compta amb uns con-
vidats d’excepció que ens ajuden a retrobar el 
costum de gaudir de balls parlats de pobla-
cions veïnes i llunyanes. Amb la recuperació 
el 2013 d’aquesta peça de teatre popular de 
mitjan segle XIX, bona part dels veïns i amics 
d’aquest petit poble de l’Alt Camp amb qui 
compartim el patró, s’involucren activament 
per tenir-ho tot a punt per a la posada en 
escena de l’obra.

22 h. Plaça de l’Oli
Concert homenatge 
a Peret,
amb músics que van conèixer o treballar amb 
el creador i rei de la rumba.
El darrer concert de Pere Pubill Calaf va tenir 
com a escenari la ciutat de Valls, el 21 de juny 
de 2014, i per això alguns dels que el van gau-
dir han preparat aquest acte. Participen: Emilio 
Calabuig, Els Trianpa, Leo y sus gitanos, 
Vergüenza Ajena, El Ritmo de rumba, José 
de Son Caló, Sarapatel, entre d’altres.
Una idea artística de l’Associació social i cultural gitana de Valls

El preludi

Encesa de la tronada

Ball dels cercolets

Lleó

Orquestra Mitjanit

Ball de Sant Joan de Rodonyà
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La sortida de l’àliga 
al balcó per convidar a la Festa Major
17.45 h. Plaça del Blat
El xumet de l’ós 
La primera tarda del melic de la Fes-
ta Major és territori de les bèsties, 
enguany més que mai.  La primera 
és l’ós, a qui els petits vallencs i va-
llenques respecten i alhora estimen. 
Avui bescanviaran el xumet per un 
dolç objecte. 
Organitza: UAF

18 h. Aula de cuina 
de Vallsgenera
Taller de cuina.
Coques de Sant Joan 
per Pere Vidal 
de Cuina Rebel
Cuina Rebel neix a Valls per tornar a 
capacitar a la ciutadania a cuinar els 
aliments de manera sostenible utilit-
zant recursos locals. Agafeu el davan-
tal i sortiu del costat fosc per ser part 
de Cuina Rebel. Inscripció prèvia.
Organitza: Centre Cívic

18.45 h. Casa de la Ciutat
Consuetudinària 
proclamació dels 
Santjoaners 2018
Enguany el reconeixement a la 
trajectòria festiva serà gairebé 
multitudinari perquè la comissió de 
ritual ha volgut posar en valor la 
feina desinteressada i anònima de 
les mans i l’enginy que cada Nit de 
Sant Joan fan possible que fustes, 
mobles vells i ninots esdevinguin 
màgiques fogueres.  Les entitats 
guardonades són els veïns de les 
associacions Alt Camp, Barri Antic, 
Barri La Candela, El Fornàs, Fonts 
del Lledoner-Fontscaldes, Fonts de 
Santa Magdalena, Francesc Clols, 
Grup Albada, Habitatges Colla 
Vella, La Fraternal, La Xamora, Les 
Comarques, Mas Clariana, Miramar, 
Sant Josep Obrer, Santa Gemma, 

Santa Úrsula i Vallvera, així com les 
entitats AMPA Escola Rocabruna- 
Picamoixons, CP La Turba i  La Cen-
tral Cultural.

L’Ajuntament els reconeix la feina i 
els lliura la bandera de la Ciutat que 
portaran en dos dels actes centrals 
de la Festa Major: l’anada i tornada 
a la tronada, i el tomb del poble.

L’acte l’obre el lliurament de les 
sabates als aliguers, seguint el retro-
bat costum. 

19.30 h. Plaça del Blat 
Esperada sortida de 
l’àliga al balcó del saló 
de plenaris de la Casa 
de la Ciutat
Fins que ella no apareix al balcó, la 
festa no explosiona.  Ho fa amb els 
compassos musicals de la cobla de 
ministrers Bufalodre.

Tot seguit. Des del balcó 
principal de l’Ajuntament
El Conte de la 
Festa Major, amb 
la veu de Pep Callau,
que farà vibrar la plaça com ho 
assoleix al Camp Nou del Barça.  
Ha portat amb ell uns convidats 
molt especials, cosins germans del 
nostre Sant Joan, enguany dedicat 
a les fogueres, i del nostre bestiari: 
els cavalls de la companyia de 
teatre de carrer Tutatis, que recrea 
la celebració menorquina a partir 
de l’animalitat primitiva del cavall 
i recupera el pes de la tradició en 
una representació contemporània. 
No pateixin, no posarem els equins 
menorquins dins la plaça del Blat.

Finalment. Plaça del Blat
Petada de globus
a càrrec d’Olga Trilles: l’esclat 
d’emocions dels més menuts.

19.30 h. Plaça de 
la Zeta - CP La Turba
7a boladissada 
popular, pregó 
alternatiu 
i Band Tocats
Sortida del ninot al balcó i pregó 
reivindicatiu acompanyat per la 
beguda de la Festa Major. Concert a 
càrrec de la Txaranga Band Tocats.  
Organitza: CP la Turba

20 h. 
De la plaça del Blat al Pati 
L’Anada a la Tronada,
amb la companyia Tutatis i els seus 
Cavalls de Menorca, la senyera de 
la Ciutat portada pels Santjoaners 
2018, la corporació municipal i els 
ministrers Bufalodre. 

20 h. Local Colla 
Joves Xiquets de Valls 
Assaig casteller
 Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

20.30 h. 
Des de Sant Joan
Tritlleig de campanes
d’anunci de la festa. El 1395 ja sabem 
que el Consell municipal de Valls es 
preocupava per aquests instruments. 
Avui la Maria Magdalena, coneguda 
antigament com la «pinc penc» o 
«penc penc», de 1766;  la campana 

major, de 1886; la Victòria, de 1943; 
la dedicada a «Sti. Aloysivs. Joseph 
/ Maria. A. Colvmba», també de 
1943; i la Candela, de 2011; voltegen 
i repiquen per anunciar 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 Santjoaners 2018 i l’Al-
calde. Com relatà Narcís Oller a la 
novel·la de Valls, “Vilaniu”, el pirotèc-
nic 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. 
Del Pati a la plaça del Blat
La Tornada 
des de la Tronada,
amb dels cavalls de Menorca de la 
companyia Tutatis, la senyera de 
la Ciutat en mans dels Santjoaners 
2018, la corporació municipal i els 
ministrers Bufalodre.

En arribar a la plaça del Blat
Comiat dels 
cavalls de Menorca

21 h. Terrat de la Casa 
de la Ciutat, plaça del Blat
Concert de 
músiques d’arrel: 
cobla de ministrers 
Bufalodre
Enguany els músics més corporatius 
dels seguici oferiran el seu concert 
en aquest indret tan especial.

21 h. Teatre Principal
Concert 
pel solstici d’estiu.
Àries i duos d’òpera
Intèrprets: Laura Vila, mezzosoprano; 
Carlos Daza, baríton; Josep Buforn, 
piano. 

Preus: 15€, 12€ amb carnet Amics dels 
Teatres.
Organitza: Amics de la Música 

23 h. Plaça de l’Oli
La Primera Nit 
no et perdis 
la Mitjanit.
Concert revetlla: 
Orquestra Mitjanit
La Mitjanit sona contundent, en-
comanadissa i reivindicativa a ritme 
de rock, ska, punk, reagge, rumba, 
amb les versions més conegudes 
dels grups catalans i internacionals, 
i també un reguitzell de músiques 
ben patrimonials i santjoaneres. 
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Des de primera hora fins 
a la posta del sol. Plaça del Blat
L’àliga al balcó de la Casa 
de la Ciutat. Aquest matí aquesta veïna 
tan singular torna al km0 casteller.

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

18 h. Llibreria Adserà, c. Anselm Clavé 39
Contacontes
Els balls tradicionals de la Festa Major, explicats 
pel Patufet que farà que ens fixem en els passos 
dels bastons i gitanes, per si volem participar-hi. 
Organitza: Cossetània Edicions

18 h. Aula de cuina de Vallsgenera
Taller de cuina
Coques de Sant Joan
per Pere Vidal de Cuina Rebel. Inscripció prèvia. 
Organitza: Centre Cívic

18 h. Escola de ball Nou Ritme, 
plaça Vil·la romana 3
Taller de hip hop infantil
Organitza: Nou Ritme

19 h. Sala Sant Roc
Inauguració de l’exposició 
homenatge a 
Jordi Mercadé Compte  
Coorganitzen: Museu de Valls i IEV

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

19.30 h. El Pati
Concert familiar 
amb les Macedònia
Les noves fruites del grup Macedònia, formació 
amb una trajectòria de 17 anys, arriben al Sant 
Joan vallenc després d’haver guanyat el premi 
per votació popular Enderrock al millor disc per 
a públic familiar amb el treball “Estic Contenta”. 
Un dels grups familiars més importants i populars 
del país.

El solstici d’estiu i dia 
internacional de la música

20 h. Local de la Colla Vella
Assaig obert de castells 
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls

20.30 h.  Plaça de la Zeta 
- CP La Turba
3a Espardenyada feminista 
i antifeixista + DJ Setilla 
+ Tremenda Jauria 
Amb l’espardenyada antifeixista i feminista va-
llenca torna l’espardenyada i el seu esperit més 
reivindicatiu. Tot seguit, arriba Tremenda Jauria 
amb el kumbiatón més insurgent des del cor de 
la bèstia. 
Organitza: CP la Turba

22.30 h. Claustre del convent 
del Carme, plaça del Carme
Teatre d’humor. Lloll Bertran 
presenta El secret de la Lloll
El nou espectacle fresc i divertit de la nostra 
gran showwoman, on fa tots els papers de l’auca 
i desplega el seu ofici i art. La veurem sedu-
int-nos amb el seu gran talent per a la comèdia, 
el cant, el ball, la paròdia i la capacitat d’emocio-
nar. Oblidarem penes i preocupacions i potser al 
final ens preguntarem si tot això que ens explica 
és o no ficció, però tal com diu el conte… potser 
sí, potser no… Un conte teatralitzat, la història 
romàntica d’un comte francès i una cupletista 
catalana plena d’aventures, sorpreses i bogeries.

24 h. Plaça de l’Oli
Concert. Seguirem: 
Tribut a Obrint Pas
Amb el sentiment d’haver quedat orfes de la 
música de la banda valenciana dissolta el 2013 i 
del seu missatge, i amb la inquietud per mantenir 
viu el que ells han creat durant tot aquest temps, 
neix aquesta formació que reprodueix de la ma-
nera més fidel els arxiconeguts temes d’Obrint 
Pas, amb un directe carregat de força, energia i 
espectacle que farà reviure aquelles nits d’estiu 
quan no teníem res.

Seguirem

Tremenda Jauria

Lloll Bertran

Macedònia

Macedònia
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Avantvigília 
de Sant Joan
Des de primera hora 
fins a la posta del sol. 
Plaça del Blat
L’àliga al balcó de 
la Casa de la Ciutat

11 a 22 h. Passeig 
de l’Estació
Mercat d’artesania

16.30 h. Jardí de la 
Residència Alt Camp
Revetlla de 
Sant Joan 
amb ball i berenar 
Organitza: Equip d’Animació Residència Alt Camp

18.15 h. Plaça de la Torratxa
Inici de la primera 
tarda d’actuacions 
del ball de vells,
en aquest cas en un espai fora de 
l’entorn habitual del barri antic. És 
l’hora de les farses de carrer, de 
l’intercanvi de rols, de la sàtira que 
promet emocions fortes.

18.30 h. Plaça de l’Oli
Representació dels 
quatre balls parlats,
que enceta el ball de pastorets 
(18.30 h), continua el ball de gitanes 
(18.50 h) i el ball de vells (19.15 h), per 
tancar amb el ball de diables (19.45 
h). L’avantvigília de Sant Joan el seguici 
parlat xafa per primer cop els carrers. 

19.30 h. El Pati
Ballada de sardanes. 
Cobla Reus Jove
21 anys de trajectòria d’aquesta for-
mació musical contribuiran al lluïment 
d’aquest vespre de sons i dansa.

19.30 h. Escola de Ball Nou 
Ritme, plaça Vil·la romana 3
Taller de ball de saló
Organitza: Nou Ritme

20 h. Arcs del Celler 
del Paborde, ca Magrané
Ball de vells

20.30 h. Centre Cultural
Mag Lari: 
Dolce Vita
Fent gala de la seva vis còmica, un 
dels mags més populars ofereix una 
sorprenent i original posada en esce-
na fruit de la inspiració combinada de 
la pel·lícula Dolce Vita, de Federico 
Fellini, i l’èxit musical de Ryan Paris. 
Música, llums i un vestuari exquisit 
amb què el Mag Lari supera la seva 
manera de fer màgia desenfadada 
i la carismàtica faceta de showman. 
Un espectacle per a tots els públics 
que ens farà riure i passar un vespre 
perfecte, ambientat en paisatges 
de la bella Itàlia, amb un xou àgil i 
divertit en què la ironia i l’humor re-
passen els tòpics més simpàtics que 
s’atribueixen a la cultura i la societat 
del país transalpí. 
Localitats: ticketea.com (24 h), 
tel. 902 044 226, taquilles del Teatre 
Principal i diàriament del 15 al 22 de juny 
de 18 a 21 h. El mateix dia de la repre-
sentació, taquilla del Centre Cultural  
des de les 19.30 h.

Preus: 15 €, 12 € amb carnet Amics dels 
Teatres, 6 € majors de 65 anys

20.45 h, plaça Jaume I.
Ball de vells

21 h. Des del Pati
Correfoc infantil
amb el drac petit, el ball de dia-
bles petit i els diables infantils de 
Sant Sadurní d’Anoia.
Itinerari: el Pati, carrers d’en Bosch. Sant 
Antoni, Sant Sebastià, Santa Úrsula, 
Escudelles, Santa Margarida, Carnisse-
ria, Major i Blat

21.30 h. Muralla del 
Castell 39. Antiga casa pairal 
de l’arquitecte Cèsar Martinell
Obertura de la 
capelleta votiva de 
Sant Joan Baptista,
enramada per la moixiganga i amb 
l’encesa de la llàntia. Durant les quatre 
jornades centrals de la Festa Major es 
deixa al descobert el magnífic relleu 
barroc del baptisme del Senyor amb 
Sant Joan, esculpit per l’escultor Lluís 
Bonifàs, que durant tot l’any roman 
ocult.  Organitza: UAF

22 h. Local Colla 
Joves Xiquets de Valls
Darrer assaig pre 
Completes i 
pre Sant Joan
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

22.30 h. Arcs del Celler del 
Paborde, ca Magrané
Representació 
completa de la 
moixiganga, amb tots els 
quadres de la Passió en un únic 
escenari.  Organitza: UAF

22.30 h. Plaça de l’Oli.
Concert de l’Escola 
Municipal de Música 
Robert Gerhard 
Els cinc grups de modern d’un dels 
centres culturals més actius de la 
ciutat porten el segell del territori 
creatiu vallenc al nostre Sant Joan.

ZooZebda Pop’n’roll Cover Band

Mag Lari

23.15 h. Aparcament 
barri antic
Primer concert 
de solsticidi:
Zebda / Gira Motivés! 
(França) + Zoo + 
Pop’n’roll Cover Band

Zebda / Gira Motivés! Els 
germans occitans Mouss & Hakim 
Amokrane reivindiquen himnes de 
resistència de tot el món, agregant 
als ritmes diaris una herència musical 
plena d’història social.  Música 
urbana amb compromís polític i 
propostes d’altres mons possibles.

Zoo. Trons valencians que batallen 
amb el seu estil propi síntesi de ba-
ses electròniques, llegats mestissos 
i  rap que senyoreja, sempre amb 
lletres reivindicatives i comprome-
ses. La banda liderada per «Panxo» 
reuneix multituds en les nits d’estiu 
amb un discurs i ritme urbà.

Pop’n’roll Cover Band. Des 
del 2014 es mouen entre els temes 
moderns i els clàssics que han 
marcat un abans i un després al llarg 
de les generacions, amb un directe 
energètic i de qualitat.
Espai coorganitzat per Agrupament Escolta i Guia 
Verge de la Candela, Associació cultural L’Aleta, 
Associació Veïns Barri de les Comarques, Atlètic Valls, 
Big Fam Associació de Joves, Club Futsal Valls, Club 
Nàtrix, Associació A Jud-Àfrica, Igman Acció Solidària, 
Timbalers de la Confraria de Lepant i Ajuntament
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Des de primera hora 
fins a la posta del sol. 
Plaça del Blat
L’àliga al balcó de la 
Casa de la Ciutat
Durant tota la jornada. 
Pastisseries i  forns
Les coques 
de Sant Joan omplen 
els aparadors i mostradors amb 
la gamma cromàtica de la fruita 
confitada, pregonera de la nit més 
curta l’any.

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

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

10 h. Hort comunitari 
dels 4 cantons
Festa de cloenda 
del cicle de tallers de 
l’hort a la biblioteca,
amb infusió i coca de Sant Joan, a 
càrrec de Valls en Transició, Asso-
ciació pel Desenvolupament Local i 
Alternatiu (AdeLA)-Can Pipirimosca. 
Inscripció prèvia.  Organitza: Centre Cívic

10 h. Plaça de la Zeta
Plantada del fogueró 
Organitza: La Turbina. Col·labora: CP la Turba

11 a 22 h. Pg. de l’Estació
Mercat d’artesania

11.30 h. Des de 
l’Oficina de Turisme
Ruta guiada:
Els comerços 
centenaris de Valls
Reserva prèvia a l’oficina, telf. 
977612530, turisme@valls.cat 
Organitza: Oficina de Turisme 

11.30 h. Des de la pl. del Blat
Sortida dels gegants 
de la Ciutat anunciant 
la festa per la població 
En el decurs del matí assistiran a 
l’acte del centenari de la Biblioteca 
Popular. 

12 h. Des de Sant Joan
Alegre tritlleig  
de campanes
de la vigília de la festa gran.

12 h. Biblioteca Popular, 
passeig dels Caputxins
Acte institucional 
del Centenari de la 
Biblioteca Popular 
(1918-2018)
Avui es compleixen 100 anys de la 
biblioteca de la Mancomunitat de 
Catalunya i commemorem aquesta 
important efemèride per al patrimo-
ni i la cultura vallenca.

12 h. Placeta de Sant Roc
Representació 
artística. Valls 
per la Llibertat.
Espai de reivindicació per reclamar 
l’alliberament dels presos polítics 
i denunciar la repressió de l’Estat 
espanyol. 
Organitza: Valls-Alt Camp per la Independència.

12 h. Zona Brunch Nou 
Ritme, plaça Vil·la romana 3.
Vermut salser amb 
música en directe.
Organitza: Nou Ritme

12.30 h. Plaça del Blat
Concert vermut sota 
el tendal i tast popular 
de vermut Miró
De plaça porxada a plaça porxa-
da, enguany en la del Blat. Amb 
l’arribada del bon temps torna el 
característic ambient santjoanenc a 
l’aire lliure i a l’hora del vermut en un 
espectacle per a tot tipus de públic. 
Gaudirem de la solfa de les mitges 
cobles Punt de Malura, Tocats del 
Grall i Set Vetes, dels músics del 
ball de bastons, i dels grallers els 
Carreters, els Blu’s, l’Espardenya, 
Colla Vella, Escola de grallers de la 
Colla Joves i UAF.
Coopereu amb la neteja de la plaça retirant els 
residus de les taules i dipositant-los als contenidors

16 h. Arreu de la ciutat
Mostra de les fogueres 
construïdes des de 
primera hora del matí

18 h. Plaça de l’Oli
Cafè concert 
sota el tendal
Avui l’estimada plaça porxada amplia 
l’escenari vespertí i nocturn, per 
acollir els sons dels instruments 
més patrimonials d’inxa i percussió. 

Hi participen Xeremiers de Son Roca 
(Mallorca), la cobleta Els Teclers, els 
grallers els Vinardells, els Cofins, 
l’Esperidió, els Vernets i So Nat, 
la Fanfara de Torredembarra, i els 
ministrers Solstici i Bufalodre.

18.30 h. Pl. de les Escudelles
Inici de la segona 
tarda d’actuacions 
del ball de vells

19.15 h. Pl. de les Garrofes
Ball de vells

19.15 h. Plaça del Carme
Concentració per 
rebre el foc de la 
flama del Canigó
En aquesta nova ubicació en el 
barri antic, trobem el Llucifer, la 
diablessa, la mulassa, la mulassa 
petita, les colles geganteres el 
Calçot i la Pessigolla, les entitats 
i barris que preparen les foguera-
des, els sonadors i la Fanfara de 
Torredembarra. Tots els racons de 
la ciutat hi són representats per les 
associacions. 
Coorganitzen: Federació d’Associacions de Veïns, 
Òmnium Cultural, UAF i Ajuntament

19.15 h. Des del passeig 
Tarradellas, a tocar de la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra
Entrada a la ciutat 
del foc de la flama 
del Canigó,
portada en relleus en diferents 
trams per esportistes voluntaris. 
Itinerari: passeig president Tarradellas, 
carrer Avenir, ctra. de Montblanc, Font 
de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla 
del castell, plaça de Sant Francesc, 
ctra. de Barcelona i plaça del Carme.
Coopera: Patronat Municipal d’Esports

19.30 h. Plaça del Carme
Lliurament pels 
corredors del foc del 
Canigó a la diablessa, 
encenedora del ball de diables, qui el 
traspassa a Llucifer, general infernal.

A continuació. 
Des de la plaça del 
Carme a la del Blat
Trasllat del foc del 
Canigó,
amb el Llucifer i la diablessa, la 
mulassa, la mulassa petita, les colles 
geganteres el Calçot i la Pessigolla, 
els representants dels barris i entitats 
fogueraires, i els músics.
Itinerari: carrers del Carme, Carnisseria, 
Major i plaça del Blat

20 h. Plaça del Blat
L’encesa de la graella 
de Valls pel Llucifer del ball 
de diables amb el foc del Canigó i 
lectura de la proclama de la diada, 
realitzada per la Unió Anelles de la 
Flama.  L’acte és conduït per l’actriu 
vallenca Mònica Rius Bonet. El foc 
nacional roman encès durant les 
actuacions de Completes.

Seguidament. Plaça del Blat
Veredicte del concurs 
de fogueres i encesa 
conjunta dels 
representants de les 
entitats i barris
que portaran el foc a les seves seus 
per calar-lo en les fogueres que 
ompliran tota la Nit de Sant Joan. 

20 h. El Pati
Orquestra La Principal 
de la Bisbal: Concert 
de Festa Major
Enguany Sant Joan comptarà amb 
un concert d’aquesta prestigiosa 
formació amb un escollit repertori. 
En els moments difícils per al país, 
La Principal de la Bisbal s’ha convertit 
en un dels símbols més palesos 
de la pública demostració d’una 
perseguida identitat nacional.

20 h. Església de Sant Joan
Eucaristia de la vigília

La vigília de Sant Joan 
i les Completes

Concert vermut
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20.30 h. Plaça de la Zeta
Sopar del bou 
i  bouet. Sopar a la fresca al 
costat del fogueró.
Preu: 5 € infantil / 8 € sòcies / 12 € no 
sòcies. Tiquets: El Safareig i La Turba. 
Informació: info@laturba.cat
Organitza: CP la Turba. Col·labora: Ass. del Bou

21.15 h, deu minuts abans 
que en anys anteriors. 
Des de la plaça del Blat
L’Anada a Completes,
anunciada pels avisos pirotècnics. 
Primera sortida del seguici cerimo-
nial de la ciutat de Valls, sencer, amb 
el drac, el ball de diables, l’ós amb 
els trabucaires, el basilisc –incorporat 
a la Festa Major–, el ball de gitanes, 
els nans, els quatre gegants, el bou, 
el ball de vells, el ball dels cercolets, 
el ball de bastons, el bou tradicional, 
la mulassa, el ball de la primera, la 
moixiganga, el lleó, 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 obren pas a la bandera de la ciu-
tat, i la corporació municipal amb les 
xarpes de setí carmesí i borles dau-
rades, escortades per la policia local 
de gala i seguides dels ministrers. 
Enguany han estat restaurats els nans 
l’Armat alegre i l’Arlequi, per Lluís 
Musté, en el marc del conveni entre 
la UAF i l’Ajuntament. 
Itinerari: plaça del Blat, carrers Major, 
Jueus, Escrivania i l’Església

21.15 h. TAC12
Retransmissió 
televisiva de 
la Nit de Completes

21.50 h. Plaça de l’Església
Entrada de Completes
El seguici cerimonial i els pilars de 
les dues colles dels Xiquets de 
Valls, el ritual Toc solemne d’hora 
doble amb repic general extraordi-
nari de les campanes des de Sant 
Joan, i les volcanades pirotècniques 
disparades per la Pirotècnia Ricardo 
Caballer, d’Olocau, País Valencià, 
configuren un magnífic quadre 
patrimonial.

Al llindar de l’església
Rebuda per part del 
nou arxiprest, mossèn 
Joan Àguila, de la senyera 
de la ciutat i la corporació, que hi 
entren precedides de l’àliga, amb 
els ministrers Bufalodre. Durant les 
Completes l’ocellàs roman vora l’altar 
major, als peus del dosser custodi de 
la relíquia de Sant Joan Baptista, i al 
costat de la bandera de la Ciutat.

Tot seguit. Davant 
la sagristia de Sant Joan
Bastiment del quadre 
«Quan el baixen de la 
creu» per la moixiganga, al so 
del cerimoniós Toc d’ofertori dels 
grallers So Nat.

Des de la sagristia
Entrada solemne 
de la relíquia del 
nostre patró, el gloriós Sant 
Joan Baptista, fins a l’altar major, on 
durant les Completes és exposada 
en l’orfebreria barroca.

22 h. Església de Sant Joan
Cant de les Completes 
Solemnes en honor al 
gloriós Sant Joan 
Des de temps medievals en què 
Valls adquireix la fisonomia urbana 
de ciutat catalana i comença la festa 
com cerimònia comunitària, les Com-
pletes pregonen l’arribada de la nit 
per organitzar  les hores de pregària. 

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. 

Tot seguit,
mossèn Joan Àguila 
alça la relíquia 
del patró i convida 
l’àliga a ballar

Davant l’altar major
Cerimonial 
ball de l’àliga en honor 
a Sant Joan Baptista, al so dels 
ministrers Bufalodre.

Acabat el ball
Acompanyament 
de l’àliga a l’arxiprest, la 
senyera i la corporació fins a la 
porta, al so dels ministrers.

22.30 h. Des de Sant Joan a 
la plaça del Blat
Espectacular sortida 
de Completes.  Es tanquen 
els llums, i la ballada conjunta del 
seguici cerimonial sencer, els pilars 
de les colles dels Xiquets de Valls, 
l’harmonia caòtica d’instruments 
heterodoxos, el volteig i repic de 
totes les campanes, la cascada de 
llum, els incendis cromàtics i els 
intensos focs d’artifici de la Pirotècnia 
Ricardo Caballer, deixen una plaça 
vessant sentiments a flor de pell.

Ball de la primera

Nus

Nit de completes

A continuació. Pl. del Blat
Nocturnes balladetes 
de Completes amb 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 grallers i les mitges cobles 
interpreten les tonades des de la 
balconada central de Ca Segarra.

23.15 h. Plaça del Blat
Apassionants castells 
a l’antiga: colles Joves 
Xiquets de Valls i 
Vella dels Xiquets de 
Valls.  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.
Col·labora: Sorea

23.15 h. El Vallenc
Retransmissió 
castellera en streaming

24.15 h, acabats els Xiquets 
de Valls. Plaça de l’Oli
Concert. Miquel Gil i 
Pep Gimeno 
Botifarra: «Nus»
Dos cantants valencians que es pro-
fessen admiració mútua coincideixen 
en una nit molt especial en què 
l’erudició del Miquel es combina amb 
l’espontaneïtat i saviesa tradicional 
del Botifarra.
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El 1926 l’arquitecte vallenc 
Cèsar Martinell, enamorat 
del patrimoni immaterial, 
descrivia aquest matí amb 
aquestes belles paraules:
«Quan els darrers calius dels focs de Sant 
Joan s’han esvaït i surt el sol rogenc que 
apaga tots els focs de la nit, el primer 
que fa és entrar a l’església per la O de la 
façana i retre homenatge al Sant que hi ha 
a l’altar major. La creu que tot l’any porta, 
aquell dia se li ha tornat de roses i clavells 
i els que s’alcen de matí per anar a missa 
primera, poden veure l’espectacle magnífic 
del sol pintat pels colors de l’antiga vidriera, 
abocar els seus raigs damunt la riquesa 
cromàtica de les flors i la fastuositat dels 
daurats i de les amorosides pàtines del 
retaule. Així que va aixecant-se el dia i el 
sol s’enlaira dominador pel firmament, dins 
del temple s’humilia; rellisca amb suavitat, 
s’acomiada del Sant amb una besada 
als peus; joguineja breus moments per 
fullatges i motllures i no triga a perdre 
el seu encís apoteòsic de les cantades 
i fogueres d’aquella nit única. Es diu que 
aquesta comunió del sol amb sant Joan és 
exclusiva d’uns moments matinals del seu 
dia i ja no es pot tornar a veure en cap 
altre matí de l’any.»  

8 h.
Atàvic Toc de 
matinades pels grallers 
i timbalers:
•  des de la plaça del Blat: Escola 

de grallers Colla Joves, EspaiTrad 
i grallers de la UAF

•  des dels habitatges de la Colla 
Vella: Vella dels Xiquets de Valls

•  des de l’estació de ferrocarril: els 
Blu’s 

•  des del convent de les Mínimes, 
c. Sor Filomena Ferrer : els Cofins 

•  des de l’hotel Class: els Vernets
•  des de la Creu Roja:  L’Esperidió
•  des de la Font de Santa Magda-

lena: els Vinardells
•  des de la plaça del Carme: So 

Nat
•  des de la plaça de la Xamora: 

els Carreter
Onze grups de grallers recorren els 
carrers de Valls per fer saber que 
el dia gran ha arribat. Els sonadors 
de les colles renoven la cita  amb 
el monument als Xiquets de Valls, 
mentre que la majoria de forma-
cions acaben al quilòmetre zero 
casteller.

Durant tota la jornada. Casa 
de la Ciutat i plaça del Mu-
seu Casteller de Catalunya
Exposició de la 
imatgeria del Seguici 
Cerimonial:
gegants, ós, basilisc, bous, mulassa, 
lleó i àliga. Enguany les figures de 
la festa canvien la capella del Roser 
per la plaça coberta del nou edifici 
del Museu Casteller de Catalunya.

8.30 h. Carrer Major
Esmorzar de Festa 
Major dels balladors de l’Anada 
a ofici de la UAF.  Organitza: UAF

9 h. Pista poliesportiva del Vilar
Entrenaments Jocs 
del Mediterrani 
Tarragona 2018 
Coorganitzen: Comitè Organitzador Jocs del 
Mediterrani i Patronat Municipal d’Esports

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

10.30 h. Des de la plaça del 
Blat a Sant Joan
L’Anada a Ofici,
amb el drac, l’ós, el basilisc, els qua-
tre gegants, el ball dels cercolets, el 
bou tradicional, la mulassa, el lleó, 
l’àliga de la ciutat amb els aligons 
i els grups de músics, davant la 
bandera de la ciutat i la corporació 
municipal, escortades per la policia 
local de gala. La matinal santjoanera 
ha guanyat adeptes locals i visitants 
quan tot és a punt d’esclatar. 
Itinerari: plaça del Blat, carrers Major, Ju-
eus, Escrivania i l’Església fins a Sant Joan. 

10.50 h. Davant de St. Joan
Esplendorosa 
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  amb el toc d’hora doble 
cridant a la celebració eucarística.

24.15 h, acabats els Xiquets de Valls. El Pati. Ballables
Orquestra La Principal de la Bisbal
El Pati es converteix en un saló de ball d’envelat. És l’hora dels balls de 
sempre, del romanticisme de la llum dels fanalets i del divertit intercanvi 
de parelles de ball. Ja fa més de cent anys que La Bisbal porta els seus 
ritmes diversos i variats pel país, i és partícip del clàssic i indispensable 
ball de nit.
Venda anticipada de taules i cadires a ticketea.com (24 hores) , tel.  902 044 
226, taquilles del Principal i també del 15 al 23 de juny de 18 a 21 h. 

Preus taula i 4 cadires amb carnet Amics dels Teatres: anticipat, 18 €; el 
mateix 23,  20 €. 

Preus generals taula i 4 cadires: anticipat, 22 €; el mateix 23,  24 €. 

24.30 h. Aparcament barri antic
Concert de solsticidi per veure 
sortir el sol:  Els Catarres + Buhos 
+ Hora de Joglar + DJ Boi
Els Catarres. Arriben disposats perquè coregeu les seves cançons 
de somnis, passions i amors, i com no amb el nou disc ben preparat.  

Buhos. Les aus nocturnes de Calafell ha picat pedra i s’estrenen al Sant 
Joan vallenc amb ritmes ballables, festius, radiables i del tot estiuencs.

Hora de Joglar. Una nova realitat marca perfil propi dins la nodrida 
escena del mestissatge amb la combinació única de sonoritats explosi-
ves d’arreu del món, des de balcàniques a llatines. Un viatge transoceà-
nic amb swing vintage, reggae, ska i latin que encén l’escenari.

Els Catarres

Buhos

Hora de Joglar

Diada de Sant Joan
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Durant l’Ofici. Pl. de l’Església
 Exposició de les 
figures de la imatgeria

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.

11 a 22 h. Pg. de l’Estació
Mercat d’artesania

11.45 h. Des de Sant Joan
Cerimonial
Sortida d’Ofici amb el 
drac, l’ós, el basilisc, els gegants, el 
ball dels cercolets, el bou tradicional, 
la mulassa, el lleó i l’àliga, la bandera 
de la ciutat, la corporació i les 
músiques tradicionals fins a la Casa 
de la Ciutat.

12.15 h. Plaça del Blat
Pautades 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 interpre-
ten 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, venint dels respectius locals.

Acabades les balladetes. 
Plaça del Blat
Interpretació 
d’«Els Segadors»,
himne nacional de Catalunya 
per la Fanfara de Torredembarra, 
acompanyat del cant dels vallencs, 
vallenques i visitants.

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 quarta de pilars. Es clou amb els 
típics pilars de cinc al balcó.
Col·labora: Sorea

13 h. El Vallenc
Retransmissió 
castellera en streaming

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

16 h. Pista poliesportiva 
del Vilar
Entrenaments 
Jocs del Mediterrani 
Tarragona 2018
Coorganitzen: Comitè Organitzador Jocs del 
Mediterrani i Patronat Municipal d’Esports

17 h. Teatre Principal
Teatre musical 
familiar. Escola 
Dancing Time de 
Florència (Itàlia): 
Hood, il musical. 
Inspirat en la famosa història de Robin 
Hood, l’alumnat d’aquesta escola ita-
liana amb vincles amb Valls condueix 
el públic a través d’intrigues, amors, 
rialles i melodies conegudes.
Preus: 5 €; 3 € amb carnet Amics dels 
Teatres. 
Organitza: Dancing Time

18 h. Plaça de l’Oli
Cafè concert sota 
l’ombra del tendal
Canyes de vent i pells de tabals 
desperten la tarda amb aquell difícil 
equilibri entre el vell i el nou que, 
com deia el poeta, enamora. Són els 
grallers els Carreters, els Vinardells, 

els Cofins, l’Esperidió, els Vernets 
i So Nat, la mitja cobla Tocats del 
Grall i els ministrers Bufalodre. 

18.15 h. Plaça Biblioteca 
Carles Cardó
Ball de vells. Enguany el ball 
satíric per excel·lència suma aquesta 
nova funció del dia de Sant Joan, 
que fins ara no es feia.

19 h. Plaça Vil·la romana 3
Festa salsera amb Nou 
Ritme, tallers i música
Organitza: Nou Ritme

19 h. Des de la pl. del Blat
El Tomb del Poble
Seguici cerimonial, que surt al 
complet per segon cop en aquesta 
Festa Major, amb el drac, el ball 
de diables, l’ós amb els trabucaires, 
el basilisc, el ball de gitanes, els 
nans, els gegantons, els gegants, 
el bou, el ball de vells, el ball dels 
cercolets, el ball de bastons, el bou 
tradicional, la mulassa, el ball de la 
primera, la moixiganga, el lleó, la 
Colla Joves Xiquets de Valls, la Co-
lla Vella dels Xiquets de Valls, l’àliga 
amb els aligons, els grups de sona-
dors, i la bandera de la Ciutat, porta-
da pels Santjoaners 2018, les entitats 
guardonades per la seva constància 
en la construcció de fogueres: els 
veïns de les associacions Alt Camp, 
Barri Antic, Barri La Candela, El For-
nàs, Fonts del Lledoner-Fontscaldes, 
Fonts de Santa Magdalena, Francesc 
Clols, Grup Albada, Habitatges Colla 
Vella, La Fraternal, La Xamora, Les 
Comarques, Mas Clariana, Miramar, 
Sant Josep Obrer, Santa Gemma, 
Santa Úrsula i Vallvera, així com les 
entitats AMPA Escola Rocabruna-Pi-
camoixons, CP La Turba i  La Central 
Cultural. 
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El vot del poble a la Mar
Des de primera hora fins a la 
posta del sol, plaça del Blat
L’àliga petita al balcó de 
la Casa de la Ciutat

9 h. Pista poliesportiva 
del Vilar
Entrenaments Jocs 
del Mediterrani 
Tarragona 2018
Coorganitzen: Comitè Organitzador Jocs del Mediterrani 
i Patronat Municipal d’Esports

11 h. Des de la pl. del Blat 
al Lledó
Anada a ofici 
amb els gegants
Únic moment per gaudir del repertori 
musical històric i tradicional conservat 
dels gegants de la Ciutat amb el so 
de les gralles del Museu de Valls. 
Envoltats de petits i grans, és una bona 
oportunitat per anar dient adéu a la Fes-
ta Major i a uns dels seus protagonistes.
Durant l’itinerari, davant la seu social del 
Centre de Lectura, carrer de la Cort. Pa-
rada i balladetes dels gegants. Presideix 
el balcó, la junta directiva de l’entitat. 
Itinerari: plaça del Blat, Cort, Pati, Jaume 
Huguet, Font de la Manxa i passeig dels 
Caputxins.

12 h. Santuari de la Mare de Déu 
del Lledó, pg. dels Caputxins
Renovació 
del Vot del poble
per l’Ajuntament en nom de la ciutat 
i Ofici del Vot del poble a la Mare de 
Déu del Lledó. El consistori consue-
tudinàriament hi portava l’oli per a la 
llàntia que cremava davant la imatge 

Acompanya musicalment 
la bandera la Banda Es-
cola Municipal de Música 
Mestre Montserrat, de Vi-
lanova i la Geltrú, dirigida 
pel mestre Emilio Serrano.
Itinerari: plaça del Blat, carrers 
de la Cort, Peixateria, Sant 
Antoni, Sant Pere, placeta de 
la Biblioteca, carrer del Forn 
Nou, plaça dels Alls, el Pati 
amb la volta completa, car-
rer de la Cort per retornar a 
la plaça del Blat. 

A la sortida de la 
bandera. Des de 
l’Ajuntament 
Aviada de les 
vint-i-un a salves 
pirotècniques

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

Al 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 Je-
rusalem i senyora de Valls. 

21 h. Plaça de 
l’Església
L’Entrada 
de Sant Joan 
amb la bandera 
de la Ciutat
Els diferents elements del 
Seguici hauran ocupat el 
seu lloc ritual a la plaça 
a mesura que hi arriben 
per esperar la simfonia de 
músiques, balls, gegants, 
bèsties, pilars dels Xiquets 
de Valls i focs d’artifici de 
la Pirotècnia Catalana, que 
saluda la senyera de Valls i 
els Santjoaners 2018.

23 h. Plaça de l’Oli.
Concert. Marcel 
Lázara i Júlia 
Arrey. El duet de 
l’excantant de Txarango i la 
veu de la brasilera debuten 
amb aquest disc de fusió 
a Halley Records. Després 
del pas pel Festival de 
Guitarra de Barcelona 
al Sant Jordi Club, arriba 
aquesta estrena del disc 
a les comarques de 
Tarragona.

Xavi Sarrià

Doctor Prats

La Raíz

23 h. Aparcament 
barri antic
Tercer concert de 
solsticidi: Xavi 
Sarrià + La Raíz 
+ Doctor Prats

Xavi Sarrià. El cantant, 
lletrista i alma mater 
d’Obrint Pas, junt amb la 
potent banda elèctrica que 
encapçala, El Cor de la 
Fera, esclata amb cançons 
d’amor i lluita, empeltades 
de bones melodies àvides 
de ser entonades per la 
multitud. La veu rebel del 
País Valencià.

La Raíz. La gira de 
comiat dels valencians farà 
brollar sobre l’escenari la 
poesia i el compromís que 
els han convertit en un 
fenomen amb majúscules. 
Pleguen en el seu moment 
més àlgid.

Doctor Prats. Els 
vallesans aconsegueixen 
que els estius no morin mai 
amb les seves cançons. 
Són present i futur de l’es-
cena mestissa amb el seu 
«festribal»: fusió de pop, 
rock, reggae, ska i elec-
troswing, tot amb enèrgica 
sonoritat. 

24.30 h. Plaça 
de l’Oli
Concert de 
versions.
Hotel Cohambre
Són els cracks de les 
versions. La seva fórmula 
màgica les interpreta amb 
desimboltura i ironia, actu-
alitzant el repertori segons 
els èxits del moment. Tot 
servit amb molta gresca i 
conya. 

Marcel i Júlia



ble a la Mare de Déu del Lledó
mariana. Ara el vot es renova amb 
l’encesa simbòlica de la llum acollida 
pel pare Joan Font. Les gralles del 
Museu l’acompanyen amb el toc 
d’ofertori. 
Coorganitzen: Parròquia del Lledó i Ajuntament

12.30 h. Plaça de l’Oli
Concert vermut 
sota l’ombra del 
tendal i tast popular 
de vermut Miró: 
Xeremiers de Son 
Roca, Mallorca, i 
Betzuca
La Carol Duran i la Núria Lozano, 
violí i acordió, fa un munt d’anys que 
volten pel món. Han tocat i ballat 
tantes músiques plegades que, si les 
posessin una darrera l’altre, podríem 
estar hores i hores sense parar el fil 
musical. Obriran el concert els amics 
mallorquins de les xeremies. 
Coopereu amb la neteja de la plaça retirant els 
residus de les taules i dipositant-los als contenidors

12.45 h. Davant del Lledó
Balladeta dels 
gegants,
un cop acabat l’Ofici.

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

Finalment. Plaça del Blat
Darreres balladetes 
dels gegants en la 
Festa Major 

16 h. Pista 
poliesportiva del Vilar
Entrenaments 
Jocs del Mediterrani 
Tarragona 2018 
Coorganitzen: Comitè Organitzador Jocs del 
Mediterrani i Patronat Municipal d’Esports

18 h. Des de la pl. del Blat
El Tombet. Sortida 
del seguici petit,
que enguany segueix les passes del 
gran copiant l’itinerari. Participen la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 
drac petit, el ball de diables petit, 
l’ós petit, el ball de gitanes petit, els 
gegantons petits, el bouet, el ball 
de pastorets, el ball de bastons, la 
mulasseta, el ball de la primera, la 
Colla Joves Xiquets de Valls, l’àliga 
petita i els grups de sonadors. El 

Col·legi Claret coopera com a 
portadors de la mulasseta i l’EMD 
Picamoixons amb el gegantons 
petits.
NOU ITINERARI: plaça del Blat, carrers 
de la Cort, Peixateria, Sant Antoni, Sant 
Pere, placeta de la Biblioteca, carrer 
del Forn Nou, plaça dels Alls, el Pati 
amb la volta completa, carrer de la 
Cort per retornar a la plaça del Blat. 
 
Tot seguit. Plaça del Blat
Balladetes 
del seguici petit

En arribar l’àliga petita
Ballada final conjunta 
del seguici petit 

19 h. Plaça de la Zeta
L’últim boladís + DJ 
Tropical. La plaça de 
la Zeta més lliure i 
tropical
Vine a acomiadar la FM Popular 
amb la teva camisa hawaiana i el 
primer boladís a meitat de preu. 
Organitza: CP la Turba

19.45 h. Plaça de la Zeta
Arribada del bouet, 
últim ball i fi de festa 
Organitza: CP la Turba. Col·labora: Associació 
del Bou 

20.30 h.  Muralla del castell 
39. Antiga casa pairal de 
l’arquitecte Cèsar Martinell
Tancament de la 
capelleta votiva de 
Sant Joan Baptista 
amb la moixiganga

20.45 h. De la pl. del Blat al Pati
Anada al correfoc 
amb el drac.

21 h.  Des del Pati 
al passeig Tarradellas
Correfoc
amb el drac de Valls, el ball de 
diables de Valls, el bou tradicional 
de Valls i els diables de Sant Pere 
de Ribes. Els amfitrions han convidat 
enguany els ribetans. La seva prime-
ra referència escrita es troba per la 
festa major de Sant Pau, l’hivern de 
1913, però hi ha indicis que ja havien 
actuat al llarg del segle XIX.
Itinerari: carrers Jaume Mercadé, 
Germans Sant Gabriel, Avenir, Francesc 
Gumà, i passeig president Tarradellas

23 h. Pg. Tarradellas, Fornàs
Magnífic Espectacle 
Piromusical:
Pirotècnia 
Ricardo Caballer,
d’Olocau, País Valencià. Després de 
l’èxit del nou format dels focs amb 
la sincronització musical, estrenat 
l’any passat,  arriba un dels grans 
cognoms de la pirotècnia mundial.

Ricardo Caballer realitzà el 
Piromusical de les Decennals de la 
Candela 2011. Des d’aleshores ha 
esdevingut l’empresari i artista més 
innovador de la pirotècnia estatal, 
admirat arreu del món, i ha inaugurat 
la segona planta a Bétera. El 2017 dis-
parà quatre piromusicals de referència 
internacional: al 16è Simposi Internaci-
onal de Focs a la meca japonesa de 
la pirotècnia, Omagari; el piromusical 
de la Fira de València; el concurs 
de Brno Ignis Brunensis, a Txèquia; i 
la cloenda del 54è Concurs inter-
nacional de focs de Donostia / San 
Sebastián. El 2016 obtingué el guardó 
de més prestigi del món: el Júpiter 
d’Or del 32è Concurs de piromusicals 
L’International des Feux Loto-Québec, 
a Montreal, Canadà, atresorat el 1996 
i 2006. 
Nasqué de la casa històrica que el 
1881 fundà Vicent Caballer Calatayud, 
del qual l’actual director artístic, 
Ricardo Caballer Caro, és besnét. La 
nòmina de premis estatals i interna-
cionals és enorme: premis Fira de 
València 1905, Exposició Regional de 
València 1909-1910, 1923-1924, 1927, 
1931-1932; Exposició de Barcelona 1911-
1912, 1929-1930; Exposició Iberoameri-
cana de Sevilla 1931; Traques de luxe 
a la Fira de València 1943; Castells de 
So Quelo a València 1948; Traques 
ràpides a les Falles de València 1949-
1951; i Pamplona el 1951.
Amb la direcció dels actuals Ricardo 
Caballer –pare i fill–, ha obtingut el 
1er Premi del concurs de carcasses 
esfèriques i  lliures de les Falles 1986; 
la «Concha» d’Or del concurs inter-
nacional de Donostia en 5 ocasions; 
Premi del públic en 9 oportunitats a 
Donostia; millor qualificació a Sakura, 
Japó, 3 cops; 1er premi del concurs 
d’Estocolm, Suècia, el 1992 i Campió 
de Campions el 1996; 1er premi al 
concurs de Bilbao el 2003, oficial i 
del públic; al concurs de Tarragona 
el 1994 i 2002; a Ottaviano, Nàpols, 
el 1994; als piromusicals de Toronto, 
Canadà, el 1995; a Vancouver, Canadà, 
el 1996; a Parapela, Estònia, el 1999; 
al concurs d’Alacant el 2000; al 
concurs de piromusicals del Japó el 
2000; Mascletaes on line per votació 
popular de les Falles 2001-2002; al 
concurs de piromusicals de Madeira, 
Portugal, el 2003; al de piromusicals 
d’Stuttgart, Alemanya, el 2003 i 2009; 
i a Pamplona el 2004.
Altres espectacles destacats són l’ho-
menatge de València al poeta Ausiàs 
March el 1997, pel 600 aniversari, 
i la representació europea en la 
cloenda dels Jocs Olímpics de 
Sydney, Austràlia, el 2000. El 2002 
aconseguí el rècord Guinness de 
traca, amb 21,097 quilòmetres; el 2011, 
2012, 2014 i 2017 disparà els focs de 
Santiago de Compostela; el 2014 les 
cerimònies inaugural i de cloenda dels 
Jocs Olímpics d’Hivern a Sochi, Rússia; 
i el 2016 l’espectacle de proclamació 
de les Falles com a Patrimoni Imma-
terial de la Humanitat per la UNESCO. 
Ha proveït el parc Disney a Tokyo 
(Japó) i també a Port Aventura..

I comença el compte 
enrere per al 
#SantJoanValls 2019!!!
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Per un 
#SantJoanValls

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

Més net
utilitzem 

els wc instal·lats:
Del 19 al 25: 
aparcament carrer Sant Antoni

Del 20 al 25: plaça del Blat

Del 21 al 25: el Pati

Del 22 al 24: 
aparcament barri antic

L’ús de petards i altres articles 
pirotècnics és consubstancial a 
Sant Joan. Fem-ne un bon ús i 
evitem disparar-los en llocs on 
ja es desenvolupen actes de 
Festa Major. L’assistència mul-
titudinària de participants és 
incompatible amb la seva en-
cesa i acaba produint cremades 
innecessàries.

Amb més 
consum  

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

Amb
menys vidre

 utilitzem 
els gots reutilitzables

A l’escenari de l’aparcament del barri 
antic totes les begudes se serveixen 
en gots reutilitzables.  En la resta d’es-
pais, els establiments hauran d’evitar el 
vidre a l’hora de servir begudes durant 
els actes de Festa Major. Defugim tam-
bé les llaunes. En tot cas, llencem els 
envasos al contenidor corresponent.

Amb menys 
coets durant 

altres  actes de  
Festa Major

Menys sexista
Evitem les discriminacions per raons 
de sexe. Respectem les decisions 
de cada persona i la diversitat se-
xual i afectiva, prevenint les rela-
cions abusives i discriminatòries de 
gènere.  Valls, sempre contra les 
agressions sexistes, disposa d’un 
protocol en l’oci i la festa i d’un 
punt d’informació als concerts. Si 
cal truca al 112. 

Amb menys 
cotxets

En els espais més concorre-
guts de la Festa Major, els 
cotxets poden esdevenir un 
obstacle tant per a les evo-
lucions del seguici i altres 
actuants com un perill po-
tencial per a la seguretat de 
les persones. 
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Bases  
del 
concurs  
de 
fogueres
Organitza:  
Òmnium Cultural  
de l’Alt Camp
• Poden participar totes les entitats 

de Valls.

• Les fogueres hauran d’estar munta-
des a les 16 h el 23 de juny.

• Les fogueres s’hauran d’encendre 
amb la Flama del Canigó i no 
abans del repartiment de premis

• Categories de les fogueres:

FLAMA (Foguera artística)
Aspectes a valorar

• No superarà un metre cúbic

• Es valorarà la composició

• Caldrà que la foguera porti un 
lema

FOC (Foguera voluminosa)
Aspectes a valorar

• l’envergadura/volum

• la bona distribució dels materials 
que cremaran  a la foguera.

Aspectes generals

• Les ubicacions hauran de comptar 
amb l’informe favorable i autorit-
zació 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 a la 
plena extinció  un cop finalitzada 
la crema.

• PREMIS, 
subjectes a retencions 
fiscals 

 FLAMA: 
  1r premi : 250€
 2n premi : 150€

 FOC: 
 1r premi: 200€
 2n premi: 100€
• El jurat estarà format per 5 per-

sones: 2 del món de l’art, 1 de la 
cultura popular, 1 de la Federació 
d’Associacions de Veïns i 1 d’Òm-
nium Alt Camp.

• Les sol·licituds per participar al con-
curs s’han de presentar a l’Ajun-
tament de Valls fins al 9 de juny.

• El veredicte es farà públic el 23 de 
juny al vespre, a la plaça del Blat, 
durant l’acte de la proclama de la 
Flama del Canigó.

• La participació en el concurs im-
plica l’acceptació de les bases, així 
com dels acords presos pel jurat, 
que seran inapel·lables.

Cicle de pintura mural. 
Instal·lació de Jan Monclús
Capella de sant Roc, c. Jaume Huguet 1

Fins al diumenge 24 de juny 
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h; 
dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h 
Organitza: Museu de Valls

El Noucentisme a la col·lecció 
del Museu de Valls 
Museu de Valls, passeig dels Caputxins 18
Fins al 26 d’agost
De dimarts a dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h; 
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Organitza: Museu de Valls

El Seguici Cerimonial i els 
Xiquets de Valls, aquarel·les de 
Josep M. Sánchez Maza
Capella de Roser, carrer de la Cort 24 
Del dilluns 18 al dilluns al 25 de juny
De dilluns 15 a divendres 22, de 18 a 21 h; de 
dissabte 23 a dilluns 25, de 10 a 14 i de 18 a 21 h
Organitza: Xarxa de Cultura

Homenatge a 
Jordi Mercadé Compte 
Sala Sant Roc, c. Jaume Huguet 1
A partir del dijous 21 de juny 
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h; 
dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h
Coorganitzen: Museu de Valls i IEV

La Casa de la Festa
Biblioteca Popular, pg. dels Caputxins.
Del 5 al 17 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 amb 
les escoles del 7 al 15 de juny de 9 a 13 h
Organitza: UAF

Olis, de Glòria Valverde
Sala Sant Roc, c. Jaume Huguet 1
Fins al diumenge 17 de juny 
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h; 
dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h
Organitza: IEV 

El focus de la imatge gràfica 2018 són les fogueres, que 
han tingut poca centralitat en la cartelleria d’edicions ante-
riors. El dissenyador vallenc Carles Cubos Serra n’ha estat 
l’autor, mentre que els elements que formen el fons del 
cartell també són fruit del treball conjunt amb la seva 
filla Joana. S’hi sintetitzen les òptiques festives dels adults 
i dels infants.

La foguera és l’element principal i destaca per sobre de 
la resta del disseny. Això, i la tipografia, ajuden a fer una 
lectura ràpida del motiu de la imatge. El cartell n’incorpora 
una segona. Aquesta, un xic més pausada, ens endinsa 
l’univers de la proposta: Sant Joan, la Festa Major de Valls.

Per Sant Joan tot gira al voltant del foc, i per això la imatge 
fa referència a aquest element que omple moltes places i 
carrers de Valls la Nit de Sant Joan. Al voltant de la foguera 
trobem representat el bullici de la festa, del carrer, de la 
gent, dels elements del seguici cerimonial com a expressió 
popular, especialment la imatgeria dels gegants i del bestiari. 
El disseny combina el grafisme de la foguera, treballat 
digitalment amb formes, colors i textures, amb un patró 
de base fet 100% a mà. Els elements que formen el fons 
del cartell són fruit del treball de l’autor i de la seva filla.

Nascut a Valls el 1978, és un fotògraf format a l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, entre el 1997 i el 2001. 
Entre el 2002 i el 2009 treballa a l’agència fotogràfica 
Barcelonina l’Estrop Produccions. Durant aquest anys, co-
breix com a professional i de manera regular, les principals 
passarel·les de moda del món, a Nova York, Londres, Milà i 
París. Entre 2009 i 2017 obre un estudi a Valls i desenvolupa 
treballs de fotografia, vídeo i disseny. El 2017 l’estudi es mou 
a una nova ubicació, i amplia el camp de treball cap al 
sector de creació digital i web. Persona vinculada a diferents 
moviments socials, hi ha desenvolupat diversos treballs 
creatius com el documental “L’oblidat gest dels rebels”, o 
les diferents campanyes promocionals del boladís, beguda 
de la Festa Major de Valls, entre d’altres.

És autor dels documentals “Esmorzar de Pagès” (2012), pel 
125è aniversari de la Cooperativa Agrícola de Valls, i “Nos-
altres, els Xiquets de Valls” (2015), sobre aquesta mostra 
del patrimoni immaterial vallenc i universal, premiat amb 
el 29è Premi Cristina Requena i Giró de periodisme. També 
fou guanyador de la beca fotogràfica Agustí Guri els 2000, 
2003 i 2005, del premi de l’11è concurs de fotografia Ciutat 
de Valls el 1998, del 1er premi del concurs de fotografia del 
Pont d’Armentera el 1999, i del premi comarcal al concurs 
Pere Català i Pic el 1999, 2001 i 2004. Ha realitzat diferents 
exposicions fotogràfiques personals i col·lectives arreu del 
territori, com Humans a la festa del Trepat 2016.

Les fogueres,
la imatge de Sant Joan
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Si véns a Valls, descarrega’t la 
VallsAPP per descobrir 

Sant Joan i la ciutat

Mitjans col·laboradors

en pau!La festa
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