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SANT JOAN

Festa major de la ciutat de Valls

Per Sant Joan, tot comença a Valls!
Valls, ciutat bressol dels castells
Patrimoni Immaterial de la Humanitat

La Festa major més matinera

Sant Joan, a les xarxes socials

Segueix-nos!

L’inici de la temporada castellera tradicional

Sant Joan. Festa Major de la Ciutat de Valls

Dones de Festa Major
i ulls d’infant

@SantJoanValls @km0casteller @VisitaValls

La Berta Artigal pregona el Sant Joan 2019 amb la imatge gràfica.
L’àliga és la senyora de la Festa vallenca. L’Olga Trilles traça el núvol
de globus en el cel. Les girafes són les reines de l’alçada. L’Ulissa dialoga amb Homer. La Teresa Rey s’encarrega dels focs de les Completes. L’Elena Volpini posa de llarg les seves notes musicals. L’associació Suitecor ens fan pensar en les dones d’òpera. Suu impregna amb
el seu ritme les xarxes i la plaça de l’Oli la nit més curta de l’any. Les
Pupil·les tenen l’empoderament de la dona com el melic de la seva
música. Totes són dignes hereves del coratge de l’Aurora Batet, que
fa 70 anys ja pujava als castells per la nostra Festa Major.

cultura@valls.cat turisme@valls.cat

Elles són protagonistes de la nostra celebració gran. Gran gràcies a
l’energia vital que desprenen totes les nenes i els nens que en fan
d’excelsos ambaixadors dins i fora de la ciutat. Enguany el caire participatiu de l’ADN del Sant Joan vallenc deixa empremta també en la
imatge d’aquest programa, ja que al costat del treball dels professionals apareix la il·lusió feta dibuix, gràcies a la implicació dels vuit centres escolars de la ciutat. Amb els ulls dels més petits, amb la seva
emoció desbordant, amb el seu optimisme contagiós, us apropem
aquest programa. Entitats, col·lectius, comissions, creadores i creadors, artistes i persones hi han tornat a abocar el millor de cadascú.
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Valls APP

977 636 003 / 977 612 530 / 977 636 010
Descobreix el seguici cerimonial

www.valls.cat/seguici-cerimonial

Una festa

patrimonial
• 50è aniversari

de l’Escola Enxaneta

• 50è aniversari de

la Coral Infantil Cors Alegres

• 40 anys de Comerç de Valls
• 40è aniversari de la recuperació
dels Tres Tombs de Sant Antoni

Entitats, col·lectius,
altres agents culturals
i institucions organitzadores
• Agrupament Escolta i

Guia Verge de la Candela
• Amics de la Música
• Associació A Jud-Àfrica
• Associació cultural L’Aleta
• Associació el Bou
• Associació Senegalesos
• Associació Suitecor
• Ball de vells
• Barabú Produccions
• Biotukún
• CalyIoga
• Casa Bonifàs
• Casal Popular la Turba
• Centre Cívic
• C.F. Atlètic Valls
• Club Futsal
• Club Nàtrix
• Club Tennis Plana d’en Berga
• Colla gegantera
El Calçot-AAEET
• Colla Joves Xiquets de Valls
• Colla Vella dels Xiquets de Valls
• Comerç de Valls
• Comissió Ciutadana de l’Orgue
• Cor Audite
• Coral Espinavessa
• Coral Infantil Cors Alegres
• Coral Terpsícore
• Cossetània Edicions
• El Magatzem del Vermut
• E.M.M. Robert Gerhard
• Espai Trad
• Federació d’Associacions
de Veïns

• Gran Teatre del Liceu
de Barcelona

• Grup del Teatre Principal
• Igman Acció Solidària
• Institut d’Estudis Vallencs
• JCA Cinemes
• Kids&Us
• La Banya Edicions
• La Circoteca
• La Marruixa
• La Peça, escola de teatre
• La Turbina
• La Xarxa de Comunicació Local
• Llibreria Tram
• Museu Casteller de Catalunya
• Museu de Valls
• Oficina de Turisme
• Òmnium Cultural Alt Camp
• Parròquia de Sant Joan
• Parròquia del Lledó
• Pastisseries i forns
• Patronat Municipal d’Esports
• Regidoria de Benestar Social
• Setmanari El Vallenc
• Societat Coral Aroma Vallenca
• Societat de Sant Antoni
• TastAltCamp
• Timbalers de
la Confraria de Lepant

• Unió Anelles de la Flama
• Valls-Alt Camp
per la Independència
• Yoga’n’sun
• Yogui Tea

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

L’organització
compta amb
set grups de treball

• 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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sant joan

viu a casa teva
La joguina de goma
del bou tradicional
Casa Bonifàs suma i suma en la
seva col·lecció de joguines de goma.
Enguany s’hi incorpora el bou
tradicional.

El ventall i
el domàs del Ball de Vells
La col·lecció de ventalls del ball arriba a la setena edició i la del domàs
del ball a la segona: per fer bullir de
festa els balcons de la ciutat!
Donatiu pel ventall: 3 €
Donatiu pel domàs: 10 €
Punts de venda: Llibreria Roca, El
Safareig, Lluïsa Vives Joguets, Nou
Milan, Picarol, Moments i també a
les representacions i sortides del
ball

Conte “El lleó,
rei de la diversió”
5è títol de la col·lecció Els contes
de la Festa Major de Valls, de
Cossetània Edicions. Després de
la mulassa, l’àliga, els gegants i el
drac, és el torn del lleó.
De venda a les llibreries

Ampolla especial
de Vermut Montseta
Estrena d’un vermut dedicat al
seguici cerimonial, que enguany
enceta la mulassa.
Una proposta
d’El Magatzem del Vermut

Quadern ‘Colors
de festa. Valls’, de
l’il·lustrador Armand
Col·laboració: 3€
Quadern imprès per pintar per als
més menuts. 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 cerimonial, distribuït
en cinc làmines que es venen de
manera conjunta.
Punts de venda: Llibreries de Valls

El domàs de la Unió
Anelles de la Flama
Col·laboració: 9 €
Inspirat en elements del Seguici
Cerimonial vinculats a aquesta
entitat. Ideal per penjar a finestres
i balcons.
Punts de venda: Teixits Cortès,
Moda Roylle, El Safareig, Cistelleria
Roca, Calçats Alentorn i Show room
Floristeria Freixa

4

Programa d'actes
Les senyeres i domassos pregonen des de les cases,
finestres i balcons l’imminent Sant Joan!!!

15

Dissabte
Des d’avui. Casa de la Ciutat
Engalanament

amb els domassos grana i la senyera,
pregonant la Festa Major de Sant Joan
Baptista, patró de Valls.

10 h. Ca l’Alemany. C. Metges 14
Recuperem
vida al Centre Històric
Visites guiades a
l’edifici de Ca l’Alemany
Organitza: Casal Popular la Turba

gegants. Escola Enxaneta

11 h. Portal Nou
Espectacle teatral familiar

Companyia Deparranda: Queviures,
pels 40 anys de Comerç de Valls.
Benvinguts a una botiga, on tenen
paperines d’animació, cançons d’oferta,
assortit variat de contes, diversió a pes,
danses a 2×1 i jocs a granel !!!
Organitza: Comerç de Valls

11 h. Antiga fàbrica d’Anís

Mallorquí. Ctra. Tarragona 6

Passejada de Memòria
Viva de l’Alt Camp
Visita guiada per descobrir espais

que normalment no es mostren.

12.30 h. Museu de Valls. P. Caputxins
Visita comentada a l’exposició
Obra de col·lecció. Les
adquisicions del Museu de Valls

La mostra recull un centenar de peces
adquirides pel museu els darrers 20 anys, 10
de les quals s’exhibeixen per primera vegada:
obres d’Antoni Vila Arrufat, Pere Pruna, Manel Humbert, Ignasi Mallol, Francesc Todó o
Jaume Mercadé. S’estructura en 7 apartats:
el segle XVIII, la generació vallenca del XIX,
artistes dels anys 1920 i 1930, l’art de la
postguerra, les noves figuracions dels 70, la
generació dels 80 i la col·lecció de fotografia.
Organitza: Museu de Valls

Organitza: Òmnium Cultural Alt Camp

12 h. Antiga fàbrica
d’Anís Mallorquí

Passejada de Memòria
Viva de l’Alt Camp. Visita
guiada

12.30 h. Sala de ball

Cooperativa. Pl. Carme 9

Vermut i ball swing: DJ Uma

Els més ballables del swing inunden un dels
edificis més emblemàtics. A partir de les 13
h, servei de coques i entrepans.
Organitza: C. P. la Turba

12 h. Pl. U d’Octubre
Valls per la llibertat
Representació artística.

Organitza: Valls-Alt Camp per la Independència

13 h. Antiga fàbrica d’Anís Mallorquí
Passejada de Memòria
Viva de l’Alt Camp. Visita guiada

17.30 h. Sala de ball Cooperativa
Campionat internacional i
mundial de botifarra i dòmino
i tast de cerveses artesanals
Inscripcions: info@laturba.cat
Organitza: C.P. la Turba

17.45 h. Pl. Carme
21a trobada de gegants
Mostra de les figures
participants:

Colla gegantera El Calçot de Valls, Colla gegantera del Poble Nou de Manresa, Colla gegantera de Masquefa, Colla
gegantera de l’Espluga del Francolí, Els
Amics dels Gegants de La Riba, Colla
gegantera de Blancafort, Esbart Dansaire de Sant Carles de La Ràpita, Colla
Joves Xiquets de Valls, Colla gegantera La Pessigolla de Valls, Manotes de la
Central Cultural i Gegants de la Ciutat
de Valls.
Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET

18 h. Església de Sant Joan
Acte de lliurament de
diplomes als padrins
de l’orgue. Tercera entrega i

reconeixement als mecenes que fan
possible la recuperació de l’orgue de
la ciutat a estrenar les properes Festes
Decennals de la Mare de Déu de la
Candela 2021. L’instrument destaca per la
verticalitat, inspirada en motius vallencs.

Organitza: Comissió ciutadana de l’orgue

18 h. Teatre Principal
Teatre. Doble programa amb

El retaule del flautista, amb
l’acompanyament musical dels alumnes
de Music-Art, i Anna Frank del alumnes
de La Peça, escola de teatre.
Organitza: La Peça, escola de teatre

18 h. El Pati
Diada castellera

moixiganga. Jana Garcia. Col·legi Claret
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Diumenge
10 h. Ca l’Alemany.
C. Metges, 14

Recuperem vida al Centre
Històric. Visites guiades

11.30 h. Davant del

Magatzem del Vermut pl. Oli

Presentació
de l’ampolla especial
del Vermut Montseta

amb una etiqueta dedicada
a la mulassa, peça del bestiari
vallenc que hi assistirà.
Organitza: Vermut Montseta

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

Colles Nens del Vendrell, Castellers de
Barcelona, Moixiganguers d’Igualada i
Colla Joves Xiquets de Valls.

dels Xiquets de Valls

Assaig especial de Sant Joan
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls

12.30 h. Sala de ball

Cooperativa. Pl. Carme 9

Vermut musical
feminista amb dj’s locals
Organitza: La Marruixa

17 a 21 h. El Pati
Mostra de cultures

Espai de participació ciutadana que agrupa
diferents associacions culturals i col·lectius
de diverses nacionalitats. Apropen a la ciutadania la realitat dels seus països d’origen,
amb tastets gastronòmics, tallers, músiques,
balls i sons, per promoure la interculturalitat, el coneixement i la relació de vallencs i
vallenques de diferent procedència.
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 Cooperativa
Jam session, cafè i copa

Vols tocar o cantar al mateix escenari que va
actuar el mític Antonio Machín? Et brindem
l’oportunitat de ser en un dels escenaris de
les Decennals de mitjans de segle passat.
Organitza: C.P. la Turba

18 h. Centre Cultural
Valls canta. 29a Trobada
de corals vallenques

Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

18.45 h. Pl. Carme
21a trobada de gegants
Cercavila de les figures
participants, ballada
a la pl. Blat i retorn
a la pl. Carme

NOU RECORREGUT: Pl. Carme, carrers
Carme, Carnisseria, Sant Antoni, Sant Pere,
Forn Nou, Peixateria, La Cort, pl. Blat, carrers Major, Carnisseria, Carme i pl. Carme.

12 h. Local Colla Vella

La gran vetllada anual dedicada
a la veu i al cant coral, àmpliament conreats
a la nostra ciutat.
Coorganitzen: Cor Audite, Associació SuiteCor,
Coral Espinavessa, Coral Infantil Cors Alegres,
Coral Terpsícore i Societat Coral Aroma Vallenca

bou. Extret del

Rotllo del Seguici
Cerimonial de Valls,
de Lluís Albert
Arrufat (2014)

Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET
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Mag Yunke

bou tradicional
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Laia Olmo.
Col·legi Vedruna Valls - Lledó

dilluns

18 h. Sala de ball de la Cooperativa
Contacontes
infantil amb Rat Cebrian

Coca i xocolata per als més petits de la casa.
Organitza: La Marruixa. Col·labora: C.P. La Turba

18

dimarts

18 h. Pl. Zeta
Assaig obert del bou i del bouet
Els assajos previs segueixen inundant les places.
Organitza: C. P. La Turba

19.30 h. Teatre Principal
Concert de final de curs.
Escola Municipal
de Música Robert Gerhard
Organitza: E.M.M. Robert Gerhard.

18 h. Club Tennis Plana d’en Berga
7è Open de Pàdel Ciutat de Valls

Torneig en categories femenina
i masculina i altres activitats complementàries. Fins al
diumenge 23 de juny. Organitza: Club Tennis Plana d’en Berga

18.30 h. Davant casa Bonifàs. C. Cort 36
Presentació de la joguina
de goma del bou tradicional,

amb la presència d’aquesta imatge del bestiari. Berenar de coca amb xocolata i altres activitats participatives. Una col·lecció de joguines que crea identitat.
Organitza: Casa Bonifàs

19.30 h. Cafè Teatre Principal
Presentació del llibre
Joventut més enllà.
30 anys de música en català,
de Jordi Sugranyes

Crònica dels concerts que ha cobert i
enregistrat els últims 30 anys per tots els
Països Catalans. Iniciatives, curiositats i
anècdotes, viscudes per aquest col·
laborador dels micròfons de Hit103, en
2.800 concerts i 56 comarques diferents,
que apropen el lector a més de 3.800
personatges reals: músics, mànagers,
promotors, tècnics, activistes, periodistes i seguidors de grups.
Organitza: La Banya Edicions

20 h. Pl. Zeta
Ball folk
Ja s’ha convertit en un clàssic obrir les activitats
d’aquesta plaça amb un ball folk.
Vine a ballar polques, sardanes curtes, jotes...
Organitza: C. P. La Turba

20.30 h. Centre Cultural
Màgia. Yunke: Conjuro
És un dels grans il·lusionistes dels nostres temps,
proclamat Subcampió del Món i guardonat amb
l’Òscar de la màgia. El seu art és ple de misteri, bellesa
i risc. Les seves il·lusions són colpidores i hipnòtiques.
És innovador i creador de mecanismes màgics; ha
actuat als cinc continents, i participa en programes de
televisió arreu del món. La seva filosofia de treball i la
seva forma d’entendre l’art són totalment singulars.
Un elegant i potent espectacle per a tots els públics
amb una enlluernadora posada en escena. Copresentat amb Barabú Produccions.
Localitats: ticketea.com (24 hores), telf. 902 044 226
i taquilles del Teatre Principal els dies d’espectacle una
hora abans de cada funció, i diàriament del dimecres 12 al
dimarts 18 de juny de 18 a 21 h. El mateix dia de la representació, taquilla del Centre Cultural oberta des de les 19.30 h.
Preus: 22/24 €, 16/18 € amb carnet Amics dels Teatres; 6 €,
majors de 65 anys

22 h. Pl. Zeta
Sopar de pa i porta, i rom cremat
Tu et portes el sopar i nosaltres hi posem el rom
cremat. Agafem forces que la Festa Major acaba de
començar.
Organitza: C. P. La Turba
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pasabarret

19 Dimecres
El preludi

16 h. On estiguis còmode
Migdiada popular

Recuperem una tradició
tan imprescindible. Primer acte
virtual de la fmpopular. Penja una
foto a les xarxes amb el hashtag
#migdiadapopular19.
Organitza: C.P. La Turba

17 h. Aula cuina Valls Genera
Cuina rebel:
coques de Sant Joan,
per Pere Vidal
Cuinar els aliments és igual d’important que produir-los. Porteu
davantal, pots o carmanyola, i
ingredients de decoració.
Taquilla inversa.

20 h. Pati Sant Roc
La Parra/Activitats de
petit format
Presentació del llibre
¿Por qué soy como soy?,
de Laia Pastor i Reyes
Rodríguez. Més que un llibre

és un tractat de llibertat. Amb les
seves vivències com a exemple
transmet un mètode real de
superació per obrir-te el camí cap a
la felicitat real, la pau interior.

Organitza: Biotukún. Col·labora: Institut d’Estudis
Vallencs

19 h. Pl. Pilar Prim,

davant la Biblioteca

Circ. Espectacle familiar
amb La Circoteca
L’escola vallenca
desborda habilitats
amb el seu alumnat.

La sortida de l’àliga al balcó
per convidar a Sant Joan
17.45 h. Pl. Blat
El xumet de l’ós

L’ós arriba disposat a bescanviar els xumets ja en desús de
nenes i nens per un dolç objecte. Potser els menys atrevits
s’acabaran de decidir in situ.

18.45 h. Casa de la Ciutat
Ritual proclamació
del Santjoaner 2019

19 h. Sala Sant Roc
Inauguració
exposició 40 anys
dels Tres Tombs
de Sant Antoni a Valls

Organitza: Societat de Sant Antoni

20 dijous

Organitza: UAF

Organitza: Centre Cívic

Des de la Festa Major viatgem a una
altra de les celebracions entranyables del calendari local, recuperada el 1979.

Àliga. Llorenç Mallorquí. Col·legi Vedruna Valls - Lledó

20 h. Sala d’actes UAF.
Pl. Sardana

Taula rodona, presentació del

treball de recerca sobre el ball de
gitanes de Valls de Sheila Sànchez
i assaig obert del ball. Organitza: UAF

20 h. Local Social Colla Joves
Xiquets de Valls

Assaig especial

Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

El reconeixement a la trajectòria festiva es fixa en un detall
que sovint passa desapercebut però que dona caràcter
al Seguici Cerimonial: les
espardenyes que llueixen
gran part dels balladors.
A Valls un obrador històric,
Calçats Alentorn, obert des
de 1937, en proveeix no sols
per al Sant Joan vallenc sinó
per a altres indrets, celebracions i persones.
L’Ajuntament els reconeix la
feina i els lliura la bandera de
la Ciutat que portaran en dos
dels actes destacats de la Festa Major: l’anada i tornada a la
tronada, i el tomb del poble.

Organitza: La Circoteca

19.30 h. Centre Cultural
29a Nit de l’Esport

El món esportiu vallenc es dona
cita en el preludi de Sant Joan per
visualitzar el dinamisme d’aquest
vessant social i participatiu de la
ciutat.

20 h. Pl. Zeta
8a Boladissada Popular,
Boladís d’honor i txaranga. El
primer boladís amenitzat
per música de txaranga
Organitza: C.P. La Turba

Durant el mateix acte

Lliurament de les
sabates als aliguers,

bonic detall autòcton. A diferència de la resta del seguici,
aquest element canvia l’espardenya per la sabata.

19.30 h. Pl. Blat
La sortida de l’àliga
al balcó del saló de
plenaris de la Casa
de la Ciutat

La nostra majestàtica au és
sinònim de l’entrada en els
dies més ancestrals de la festa
patronal vallenca. Hi apareix
amb la banda sonora 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,

disposat a implicar-nos en
aquest pletòric moment.
Amb ell arriba una proposta
delicada i elegant que ens
suggereix una altra manera de
veure la ciutat: la família de
girafes de la companyia de
teatre de carrer Xirriquiteula. Dues girafes i el seu cadell
es passegen i ens submergeixen en una atmosfera onírica i
silvestre. Un espectacle d’alçada en la ciutat on ens agrada
mirar al cel.

Finalment. Pl. Blat
Petada de globus amb
Olga Trilles:
una inundació d’emocions
familiars.

Organitza: Patronat Municipal d’Esports
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19.30 h

Amfiteatre Mas Miquel

Dia Internacional
del Ioga

Classe oberta a l’aire lliure de Hatha Ioga
amb acompanyament de handpan per
a tots els nivells. No cal tenir experiència prèvia. Cal roba còmoda i estoreta o
tovallola.
Organitza: CalyIoga i Yoga’n’sun
Col·labora: Yogui Tea

20 h. De pl. Blat al Pati
L’Anada a la Tronada

amb la companyia Xirriquiteula i les
seves Girafes, la senyera de la Ciutat
portada pel Santjoaner 2019 —Calçats
Alentorn—, la corporació municipal i els
ministrers Bufalodre.

20.30 h. Des de Sant Joan
Tritlleig de campanes
d’anunci de la festa

Les campanes són usades a Valls des de
temps medievals. En el nostre campanar
inaugurat el 1897, hi senyoregen campanes anteriors com la Maria Magdalena,
coneguda antigament com la «pinc
penc», de 1766, i la campana major, de
1886. Al seu costat altres com la Victòria,
de 1943; la dedicada a «Sti. Aloysivs.
Joseph / Maria. A. Colvmba», també de
1943; o la Candela, de 2011.

20.30 h. El Pati
Eixordadora tronada
inaugural aviada per la
Pirotècnia Catalana,

de Vimbodí i Poblet, i precedida dels tres
morterets d’avís disparats per part del
Santjoaner 2019. El pirotècnic calarà foc
a la tronada, i serà el moment de tapar-se
les orelles per resistir l’atronador espetec
que fa tremolar la plaça i a nosaltres mateixos, mentre l’aire s’omple del fum amb
l’olor de sofre.

Tot seguit
Del Pati a pl. Blat
La Tornada des de la Tronada,
amb les Girafes de la
companyia Xirriquiteula,

la senyera de la Ciutat en mans del Santjoaner 2019, la corporació municipal i els
ministrers Bufalodre.

En arribar a la Pl. Blat

Comiat de
les amables Girafes

21 h. Terrat de la Casa de la Ciutat.
Pl. Blat

Concert de músiques d’arrel:
cobla de ministrers Bufalodre.

No és habitual poder-hi pujar ni molt
menys escoltar-hi un recital de melodies.
L’any passat músics i espectadors s’hi van
sentir ben còmodes. Per això, hi tornem.

21 h. Teatre Principal
Concert:
El gran circ d’Eric Satie
Localitats: ticketea.com (24 hores), telf.
902 044 226 i taquilles del Teatre Principal
els dies d’espectacle una hora abans de cada
funció, i diàriament del dimecres 12 al dijous
20 de juny de 18 a 21 h. El mateix dia del concert, taquilla oberta des de les 20 h.
Preus: 15€; 12€, amb carnet Amics dels
Teatres i jubilats.
Organitza: Amics de la Música

21 h. JCA Cinemes
Estrena del documental
Tocant el cel
(Touching the sky),

companyia xirriquiteula

dirigit per Toni Comas i protagonitzat per
Toni Bach i Albert Martínez.
Guió: Àurea Castosa; direcció de fotografia i edició: Jordi Fernández; producció
executiva: Jordi Sacristán; producció:
Sheila Aguado; i música: Boira.
Accés amb invitació, que es podrà recollir al
mateix cinema des del dilluns 10 de juny de
17.15 a 22 h. Màxim 2 invitacions per persona.
Coorganitzen: La Xarxa de Comunicació Local, Colla Vella dels
Xiquets de Valls i JCA Cinemes

23 h. Pl. Oli
La Primera Nit
no et perdis la Mitjanit.
Concert revetlla:
Orquestra Mitjanit

Aquesta plaça porxada és sinònim de
mercat de verdura i de festa de dia, de tarda i de nit. En funció de l’hora hi trobareu
des del concert més suau i amable, fins
als ritmes encomanadissos i reivindicatius
com els que avui tindrem: rock, ska, punk,
reggae i rumba.

Ós. Sara. Escola Eugeni d’Ors

Orquestra mitjanit

Elena Volpini i Gabri Llorach
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divendres
El solstici d’estiu,
el dia internacional
de la música
i els assaigs
Des de primera hora fins a la posta del sol
Casa de la Ciutat. Pl. Blat

L’àliga al balcó

El km0 casteller té des d’aquest matí aquesta
particular veïna, que hi torna per saludar el
solstici d’estiu.

16.55 h.
Solstici d’estiu: just en aquest moment,

saludem la nova estació.

17.30 h. Pl. Alls
Presentació del conte Ulissa
Ulissa és una noia
valenta, sensible i
divertida que viurà
mil aventures. No
s’amaga per plorar,
ni tampoc per
riure. Una relectura
moderna, femenina
i transgressora del
clàssic grec d’Homer, l’Odissea.
Organitza: Llibreria Tram

18.30 h. El Pati
Teatre en anglès. Storytime
Gina Ginger & Charlie Chives

El Charlie està secretament enamorat de la
Gina Ginger, la seva veïna, però sempre es barallen i discuteixen. Com poden fer les paus?

ball de vells. Xènia Roig. Col·legi Cor de Maria

20 h. El Pati
Sardanes:
Cobla Cossetània

La van batejar com a homenatge als ibers que
vivien al Camp de Tarragona, i ara actua sota
la direcció de l’Elisenda Vilarrubias.

20 h. Pl. Oli
Assaig al carrer
de les balladetes dels gegants
Organitza: UAF. Col·labora: Espai Trad

20.30 h. Pl. Garrofes
Presentació dels vestits nous
del ball de vells dissenyats i
confeccionats per Blanca Ferré i
primera representació

22 h. Locals socials de

la Colla Joves i de la Colla Vella

Assaigs generals previs a la Festa
Major de Sant Joan

A la porta de les dues grans diades de la Nit de
Completes i del migdia de Sant Joan, la ciutat
bull d’atmosfera castellera.
Coorganitzen: Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de
Valls

23 h. Pl. Oli
Concert. Elena Volpini
i Gabri Llorach

Cançons que parlen sobre la pèrdua d’un ésser
estimat i tot el procés que això comporta en el
primer EP, titulat Hasta Pronto, de la cantautora
vallenca.

La teatralitat satírica d’aquest ball parlat
canvia la indumentària i ho fa avantçant els
seus parlaments un dia. La nova proposta
conserva l’aire i l’estètica que identifica el ball
i els personatges, alhora que introdueix una
mirada més unitària i més pràctica per a les
actrius i actors. La recerca ens situa a la ciutat
de Valls de principis del segle XX.
Tot i que manté els trets de l’època,
apareixen elements més teatrals
que donen peu a la sàtira i la burla.
Organitza: Ball de vells

Organitza: Kids&Us

19 a 22 h. Pl. Oli
Tast de Festa Major
amb #TastAltCamp

L’associació de productors TastAltCamp
celebra 20 anys amb el primer tast santjoaner,
festiu i musical per gaudir i descobrir els productes de la comarca.
Organitza: TastAltCamp

19.30 h. Pl. Zeta
Espardenyada
feminista i antifeixista

ball de gitanes. Sara Toma. Escola Baltasar Segú

Rap del territori amb Fetitxe 13 que inunda
l’espai. Després, sessió de DJ Feminista.
Organitza: C.P. La Turba

ball de bastons. Mònica. Escola Eladi Homs
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DISSABTE

Avantvigília
de Sant Joan:
el sorteig
Des de primera hora
fins a la posta del sol

Casa de la Ciutat. Pl. Blat
L’àliga al balcó
10.30 a 11.15 h

Capella del Roser. C. Cort 24

Visita lliure. Obertura dels
monuments especial Sant Joan

ball de la primera. Natàlia Pàmies. Col·legi Claret

Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

12.30 h. Pl. Blat
Presentació del conte El lleó,
rei de la diversió amb textos de Roger

11 a 22 h. P. Estació
Mercat d’artesania i alimentació
11.20 a 12 h. Refugi antiaeri. Pl. Blat
Visita lliure. Obertura dels
monuments especial Sant Joan
Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

11.30 h. Pl. Alls
Contacontes musical
de monstres i animalons

El conte ens convida a fer un viatge a partir d’un
grapat d’històries que ens permeten descobrir
la bondat dels monstres i la sensibilitat dels
animals. Organitza: Llibreria Tram

12.15 a 13 h.
Galeria de Vallencs
Il·lustres de l’Ajuntament

Visita lliure.
Obertura dels monuments
especial Sant Joan
Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

Fenya rai
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Roig i il·lustracions de Marta Moreno. 5è títol
de la col·lecció Els contes de la Festa Major
de Valls. Després de la mulassa, l’àliga, els
gegants i el drac, és el torn del lleó. Durant la
presentació hi haurà sorpreses!

Organitza: Cossetània Edicions

13 h. Pl. Blat
Concert vermut sota
el tendal i tast popular
de Vermut Montseta: Fenya Rai

Un grup que no se n’està d’utilitzar referents
per refiltrar amb nous ritmes i servir-ho com un
espectacle divertit, fresc i desvergonyit. Amb el
seu primer disc, posen de llarg un imaginari i un
repertori propis.
Coopereu amb la neteja retirant els residus de les
taules i dipositant-los als contenidors.

13.15 a 14 h. Campanar de Sant Joan
Visita lliure. Obertura dels
monuments especial Sant Joan
Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

papÁ canalla

17 h. Camp de futbol del Vilar
Torneig de la integració de Futbol 7
Coorganitzen: Associació Senegalesos de Valls i PME

18.30 h. Pl. Oli
Representacions de balls parlats

Enguany s’inicien amb els balls infantils:
ball de pastorets (18.30 h) i ball de diables
(18.50 h). Tot seguit, les representacions dels
grans amb el ball de vells (19.15 h) i ball de
gitanes (19.45 h).

19.15 h. Pl. Blat
Proclamació de l’Ambaixador
dels Xiquets de Valls 2019, el
Camp de Refugiats de Smara
i sorteig de l’ordre d’actuació
de la Diada de Sant Joan

Smara és un dels camps de refugiats al desert
de Tinduf, zona cedida per Algèria perquè es
poguessin establir les dones i els nens sahrauís
que van haver de fugir de la seva terra, el Sàhara Occidental, arran del conflicte en aquesta
antiga província espanyola annexionada pel
Marroc. La República Àrab Sahrauí Demo-

basilisc. Nil Barquet.
Escola Eugeni d’Ors

22.30 h. Pl. Oli
Concert: Escola Municipal
de Música Robert Gerhard
Ball de pastorets. Hafsa Azzouz. Escola Eugeni d’Ors

cràtica, que administra Smara, és una nació
sense estat reconeguda per 84 estats, entre els
quals no es troba l’espanyol. Gràcies al projecte
educatiu i comunitari Una finestra al món, basat
en l’intercanvi d’experiències educatives entre
les nenes i nens d’escoles catalanes i les de les
set escoles del campament d’Smara, s’hi han
desenvolupat tallers castellers. Una altra manera de projectar els castells al món. L’Ambaixador
oficiarà el ritual del sorteig al km 0 casteller.
L’acte es clourà amb els pilars d’homenatge de
les colles dels Xiquets de Valls a l’Ambaixador.

21 h. Des del Pati
Correfoc infantil

Coorganitzen: Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de
Valls i Ajuntament

Obertura de la capelleta
votiva de Sant Joan Baptista

20 h. Arcs del celler del Paborde
(ca Magrané). Ball de vells
20.45 h. Pl. Jaume I
Ball de vells
21 h. Teatre Principal
Cant coral. Dones d’òpera. Els autors,

sempre homes, han presentat les dones en forma
de masses corals que es mouen en un sol cos.
Quant de temps trigarem a veure una compositora
que ens presenti la dona, vista per una dona?

Organitza: Associació Suitecor

oques grasses

amb el drac petit i el ball de diables petit
de Valls, així com els diables infantils
d’Altafulla.
Itinerari: carrers d’en Bosch, Sant Antoni, Sant Sebastià, Santa Úrsula, Escudelles, Santa Margarida,
Carnisseria, Major i Blat

21.30 h. Muralla del castell 39.

Antiga casa pairal de César Martinell

Guarnida amb l’enramada, la Moixiganga obre
els porticons de la capella popular dedicada al
gloriós sant patró de Valls i encén la llàntia per
la festa.
Organitza: UAF

22.30 h. Arcs del celler del paborde
Representació completa
de la Moixiganga

És el moment de gaudir d’aquesta joia de la
teatralitat popular, escenificada amb tots els
quadres un rere l’altre.
Organitza: UAF

Els grups de modern d’aquest centre educatiu
i artístic brinden una nit amable en aquest
espai en què encaixen plàcidament.

24 h. Aparcament Barri Antic
Primer concert de solsticidi:
Joan Dausà + Oques Grasses
+ Papá Canalla
Joan Dausà. Un dels pocs concerts amb
posada en escena de gran format del santfeliuenc, qui amb el seu darrer disc, “Ara som gegants”, ha fascinat els escenaris més diversos.
Oques Grasses. Divertits i vibrants, van dels
ritmes llatins fins al reggae, per gestar lletres
i ritmes completament encomanadisses en la
gira de presentació del quart cd.
Papá Canalla. La rumba fusionada amb el
pop, el flamenc, els ritmes llatins o l’ska per recrear el repertori d’Estopa, Peret, Kiko Veneno,
Delincuentes, La Cabra Mecánica o Muchachito, amb segell vallenc per la participació de
Jonatan Gahete.
Espai coorganitzat per Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela,
Associació A Jud-Àfrica, Associació cultural L’Aleta, Big Fam Associació
de Joves, C.F. Atlètic Valls, Club Futsal, Club Nàtrix, Colla Gegantera La
Pessigolla, Igman Acció Solidària, Timbalers de la Confraria de Lepant
i Ajuntament

joan dausà
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DIumenge

La vigília de Sant
Joan i les Completes
Des de primera hora
fins a la posta del sol
Casa de la Ciutat. Pl. Blat

L’àliga al balcó

Durant tota la jornada
Pastisseries i forns

Les coques
de Sant Joan, vestides de

fruita confitada, són els primers
colors d’aquesta jornada que
flirteja amb la nit més curta l’any.

Durant tot el dia

Diversos indrets
Construcció
de foguerades per 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
La creu romandrà guarnida fins a
la vigília de Nadal. Aleshores les
flors podran ser recollides per
la ciutadania, qui els ha atribuït
propietats remeieres i místiques.

12 h. Des de Sant Joan
Sonor tritlleig de
campanes de la vigília
de la festa gran
12 h. Des de pl. Blat
Primera sortida dels
gegants de la Ciutat, tot
anunciant la festa

Antigament el seguici cerimonial
també ballava des del migdia de
la vigília, com encara s’ha perpetuat en alguns indrets. A Valls, els
gegants mantenen aquest instant
de la seqüència ritual.
Itinerari: pl. Blat, carrers la Cort,
El Pati, Jaume Huguet, Font de la
Manxa, ctra. Montblanc, Pere Català
i Pic, de la Creu de Cames, Raimon
Caselles, pl. Pompeu Fabra, Fraternal, de l’Escorxador, Abat Llort, Sant
Benet, Raval de la Farigola, Costa de
l’Església i pl. Blat.

12.15 a 13 h. Galeria

de Vallencs Il·lustres de
l’Ajuntament. Pl. Blat

Visita lliure. Obertura
dels monuments
especial Sant Joan
Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

10 h. Pl. Zeta
Plantada del fogueró
que promet seguir sent
reivindicatiu i punyent

mulassa. Paula Domènech. Col·legi Vedruna Valls - Lledó

12.30 h. Pl. Oli
Concert vermut sota el
tendal i tast popular de
vermut Montseta

És un dels moments per compartir tertúlia i retrobar-te en aquell
moment senzill i alhora esperat.
Enguany sonaran les mitges cobles Punt de Malura, Tocats del
Grall i Set Vetes, dels músics
del ball de bastons, dels ministrers Bufalodre, i dels grallers
de l’Espardenya, Escola de
grallers de la Colla Joves, Colla
Vella i Blu’s.
Coopereu amb la neteja de la plaça
retirant els residus de les taules i
dipositant-los als contenidors.

13.15 a 14 h. Campanar

Sant Joan. Visita lliure

Obertura dels
monuments especial
Sant Joan
Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

Organitza: La Turbina

10.30 a 11.15 h. Capella Roser
Visita lliure. Obertura
dels monuments
especial Sant Joan
Organitza: Oficina de Turisme

11 a 22 h. P. Estació
Mercat d’artesania i
alimentació
11.20 a 12 h.

Refugi antiaeri Pl. Blat

Visita lliure. Obertura
dels monuments
especial Sant Joan.
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La plaça porxada a tocar del Museu Casteller de Catalunya s’inunda dels sons dels instruments
més patrimonials d’inxa i percussió. Hi participen Xeremiers de
Son Roca (Mallorca), els grallers
els Carreter, els Vinardells, els
Cofins, l’Esperidió, els Vernets i
So Nat, els ministrers Solstici i
la Fanfara de Torredembarra.

18.15 h. Pl. Escudelles
Ball de vells
19 h. Pl. Garrofes
Ball de vells
19 h, un quart d’hora abans
que altres anys. Pl. Carme

Concentració per rebre
el foc del Canigó

S’hi troben el Llucifer, la diablessa, la mulassa, la mulassa
petita, les colles geganteres
el Calçot i la Pessigolla, les
entitats i barris que preparen
les foguerades, els sonadors i
la Fanfara de Torredembarra.
Coorganitzen: Federació d’Associacions de Veïns,
Òmnium Cultural, UAF i Ajuntament

Preu: 1 €.

Preu: 1 €. Organitza: Oficina de Turisme

18 h. Pl. Oli
Cafè concert
sota el tendal

lladrefaves i gegantona. Escola Enxaneta

lleó. Aurea Gonzalez. Escola Eugeni d’Ors

ball dels cercolets. Joan Tanco. Escola Eladi Homs

19 h, un quart d’hora abans
que altres anys. Des de p. 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: p. president Tarradellas, c.
Avenir, ctra. Montblanc, Font de la
Manxa, Jaume Huguet, Muralla del
castell, pl. Sant Francesc, ctra. de
Barcelona, Muralla de Sant Francesc
i pl. Carme.
Coopera: Patronat Municipal d’Esports

19.15 h, un quart d’hora
abans que altres anys
Pl. Carme

Lliurament pels
corredors del foc del
Canigó a la diablessa,

encenedora del ball de diables,
qui en fa entrega a Llucifer, cabdill
de l’avern.

A continuació
Des de pl. Carme a pl. 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 pl. Blat

montgrins

19.45 h, un quart d’hora
abans que altres anys
Pl. 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. El foc
nacional roman ben viu durant les
actuacions de Completes.

Seguidament. Pl. Blat

Veredicte del concurs
de fogueres i encesa
conjunta dels
representants de les
entitats i barris

que portaran el foc cap a les
seves seus per encendre les fogueres de la Nit de Sant Joan.

20 h. El Pati
El Concert
de Festa Major:
Orquestra Montgrins

A la primavera de 1884 una colla
de músics, encapçalats per Pere
Rigau, formarien la cobla orquestra que esdevindria actualment la
més antiga en actiu. Un espectacle en majúscules ofert per uns
vocalistes capaços de satisfer el
públic més exigent, i sustentat
per uns músics i uns arranjaments
de gran qualitat.

completes. Duna. Escola Eladi Homs

20.30 h. Pl. Zeta
Revetlla popular.
Sopar a la fresca i
encesa del fogueró
Tiquets a la venda a El Safareig
i al Casal Popular La Turba.
Informació: info@laturba.cat.
Organitza: C.P. La Turba

21 h, un quart d’hora

abans que en anys anteriors
Des de pl. Blat

L’Anada a Completes,

anunciada pels avisos pirotècnics. Primera sortida del seguici
cerimonial de la ciutat de Valls,
al complet, amb el drac, el ball de
diables, l’ós amb els trabucaires,
el basilisc, 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 sonadors, que obren pas a la
bandera de la ciutat, i la corporació municipal amb les xarpes
de setí carmesí i borles daurades,
escortades per la policia local de
gala i seguides dels ministrers.
Enguany han estat apariats els
nans la Jaia i el Sabater, per Lluís
Musté, en el marc del conveni
entre la UAF i l’Ajuntament.
Itinerari: Pl. Blat, carrers Major,
Jueus, Escrivania i l’Església

21.40 h, un quart d’hora
abans que en anys anteriors
Pl. 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
extraordinari de les campanes
des de Sant Joan, i les volcanades pirotècniques preparades
per la valenciana Teresa Rey, de
Llanera de Ranes, vesteixen el ritual. Per primer cop en la història
una dona s’encarrega dels focs de
Completes.

Al llindar de l’església

Rebuda per l’arxiprest,
mossèn Joan Àguila,

de la senyera de la ciutat i la
corporació, que entren a l’església
precedides de l’àliga, amb els
ministrers Bufalodre. Durant les
Completes l’au 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

Alçament del quadre
«Quan el baixen de la
creu» per la moixiganga, al

so del bonic 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.
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21.45 h, un quart
d’hora abans que
en anys anteriors
Església de Sant Joan

Cant de les
Completes Solemnes
en honor
al gloriós Sant Joan

Des que Valls esdevingué
ciutat en temps medievals i
bastí la celebració patronal
com cerimònia comunitària,
les Completes marquen l’arribada de la nit per organitzar
les hores de pregària.

suu

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 dins “Els
castells dels Xiquets del
Valls”, de Francesc Blasi i
Vallespinosa.

Tot seguit

itaca band

l’arxiprest 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,
compassat pels ministrers
Bufalodre.

Acabat el ball

L’àliga, l’arxiprest,
la senyera, la
corporació i els
ministrers s’adrecen
a la porta del temple

22.15 h, un quart
boikot
pupil·les

d’hora abans que en
anys anteriors. Des de
Sant Joan a pl. Blat

Espectacular
sortida de Completes
Amb els llums tancats, la
ballada conjunta del seguici
cerimonial al complet,
els pilars de les colles dels
Xiquets de Valls, la simfonia
d’instruments plurals, el
volteig i repic de totes les
campanes, la cascada de
llum, els incendis cromàtics
i els intensos focs d’artifici
de Teresa Rey, de Llanera
de Ranes, converteixen la Pl.
Blat en el volcà de Sant Joan.

coca de sant joan. Escola Enxaneta

A continuació. Pl. Blat

Nocturnes balladetes
de Completes amb el

drac, l’ós, el basilisc -que ho fa
per primer cop oficialment-,
els nans, la jota dels gegants,
el bou, el bou tradicional, la
mulassa, el lleó i l’àliga amb
els seus aligons. Grallers i
mitges cobles executen les
melodies des de la balconada
central de Ca Segarra.

23 h, un quart d’hora

abans que en anys anteriors. Pl. Blat

Singulars castells
nocturns a l’antiga:
colles Joves Xiquets
de Valls i Vella dels
Xiquets de Valls.

Tal com s’aixecaven castells
abans dels anys 30 del segle
XX, l’actuació es regeix per un
format sense rondes establertes, en què cada colla completa tres castells, un espadat
i el pilar de cinc al balcó de la
Casa de la Ciutat.

23 h. El Vallenc
Retransmissió
castellera en
streaming
24.15 h, acabats els

Xiquets de Valls. Pl. Oli

Concert: Suu

La cantant i compositora,
guanyadora del darrer Premi
Enderrock de la crítica a millor
artista revelació, broda el seu
estil eclèctic, barreja en una
particular coctelera el pop, el
reggae i la rumba.

24.15 h, acabats

els Xiquets de Valls. El Pati

Revetlla de ballables.
Orquestra Montgrins
Arribem a un dels moments
indispensables de Sant Joan,
amb una posada en escena
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extraordinària per gaudir d’unes
veus que fan les delícies dels
més melòmans revestint els
sons que faran moure els peus
dels balladors més espontanis i
dels més experimentats.
Venda anticipada de taules i cadires a ticketea.com (24 hores), telf.
902 044 226 i taquilles del Teatre
Principal els dies d’espectacle una
hora abans de cada funció; també
del dimecres 12 al diumenge 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:
Itaca Band + Boikot
+ Pupil·les + Dj Eficaz
Itaca Band. Venen de passejar
el nou treball discogràfic per
sales de Barcelona, Madrid i
València, i en la seva ruta camí
dels festivals Clownia i Canet
Rock. Coctelera de ska, reggae,
música llatina i punk, amb la
cirereta del músic vallenc Jordi
Busquets Fort, a la bateria.
Boikot. Uns clàssics del compromís social i polític, aquesta
banda de ska-punk-rock suma
nous membres com Julio
Maloa, cantant de la La Raíz,
o Albert Benavent, vell amic
d’aventures valencianes mítiques com Obrint Pas, Aspencat
i La Gossa Sorda.
Pupil·les. El rap electrònic
festiu de les valencianes segella
lletres vives i reivindicatives, on
majoritàriament destaquen els
missatges feministes amb què
van néixer com a cordó umbilical. El melic de la seva música
segueix sent l’empoderament
de la dona.
Dj Eficaz. Si no pot ballar, no és
la seva revolució: reggae, ska,
hip hop, punk, R’n’R, techno,
trance, orxata i altres bèsties.

Colla joves xiquets de valls. Elena, 6è. La Candela

24

dilluns
Diada de
Sant Joan

8h
Toc de matinades pels
grallers i timbalers:
• des de la Pl. Blat: Escola de grallers Colla Joves i EspaiTrad
• des dels habitatges de la Colla
Vella: Vella dels Xiquets de
Valls
• des de l’estació de ferrocarril:
els Carreter
• des del convent de les Mínimes,
c. Sor Filomena Ferrer: els Blu’s
• des de l’hotel Class: els Cofins
• des de la Creu Roja: els Vernets
• des de la Font de Santa Magdalena: L’Esperidió
• des de la plaça del Carme: els
Vinardells
• des de l’Escola Eladi Homs: So
Nat
Deu grups de grallers recorren
Valls anunciant la diada central
de la Festa. Els de les colles renoven la salutació al monument als
Xiquets de Valls, mentre que la
majoria de formacions acaben al
quilòmetre zero casteller.

Durant tota la jornada. Casa
de la Ciutat i plaça del Museu
Casteller de Catalunya

Exposició de la
imatgeria del Seguici
Cerimonial: gegants, ós,
basilisc, bous, mulassa, lleó i
àliga.

8.30 h. C. Major
Esmorzar de
Festa Major dels balladors de

l’Anada a ofici de la UAF.
Organitza: UAF

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

11 a 22 h. P. Estació
Mercat d’artesania
i alimentació
10.30 h. Des de pl.
Blat a Sant Joan

L’Anada a Ofici,

amb el drac, l’ós, el basilisc, els
nans -que recuperen la participació en aquest acte-, els quatre
gegants, el ball dels cercolets,
el bou tradicional, la mulassa, el
lleó, l’àliga de la ciutat amb els
aligons, i els músics, davant la
bandera de la ciutat i la corporació municipal, escortades per
la policia local de gala. Creix la
matinal santjoanera i la meitat
dels elements ja hi participa.

Colla vella dels xiquets de valls. Cai. Escola Baltasar Segú

11 h. Església Sant Joan
L’Ofici solemne en honor
del gloriós patró, Sant
Joan Baptista,
amb la seva relíquia dipositada
a l’altar major. Acompanyada la
litúrgia l’orgue i la coral.

11.50 h. Pl. Blat
Bulliciosa Sortida d’Ofici
amb la ballada conjunta
del drac, l’ós, el basilisc, els
gegants, el ball dels cercolets, el
bou, el bou tradicional, la mulassa, el lleó i l’àliga, que saluden la
bandera de Valls mentre retorna
a la Casa de la Ciutat. Com si es
tractés d’una Sortida de
Completes amb llum
diürna, la plaça
torna a bullir.

12 h. Pl. Blat
Pautades balladetes
del migdia amb la

participació del drac, l’ós, el
basilisc, la conjunta dels nans i
gegants, el bou, el bou tradicional,
la mulassa, el lleó i l’àliga amb
els aligons. Els grups de grallers
i les mitges cobles interpreten
les tonades des de la balconada
central de l’imponent edifici
porxat de Ca Segarra.

12.30 h. Pl. Blat
Entrada de les colles
dels Xiquets de Valls a
la plaça marcat per les gralles

i timbals amb el trempat Toc
d’Entrada, venint dels seus locals.

Acabades les
balladetes. Pl. Blat

Interpretació
dels «Els Segadors»,

himne nacional de Catalunya per
la Fanfara de Torredembarra,
acompanyat del cant de vallenques, vallencs i visitants.

drac. Laia, P4. La Candela

Itinerari: Pl. Blat, carrers Major,
Jueus, Escrivania i l’Església fins a
Sant Joan.

10.50 h. Davant
de Sant Joan

Matinal
Entrada de la bandera
de la ciutat,

saludada pels elements del
seguici cerimonial i pels morterets de la Pirotècnia Catalana,
mentre sona el toc de campanes
d’entrada a l’Ofici amb el toc d’hora doble cridant a la celebració
eucarística.
nans. Walter, 6è. Escola Baltasar Segú
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13 h. Pl. Blat
L’actuació castellera
de la Colla Joves
Xiquets de Valls
i Colla Vella dels
Xiquets de Valls

En el sistema de rondes vallenques, consta de tres de castells, una de pilars de mèrit i
els pilars al balcó. En cada ronda la colla pot efectuar fins a
tres peus per castell abans de
sonar les gralles. Així mateix,
en cas que un castell quedi en
intent o en intent desmuntat
havent sonat les gralles, podrà
provar una segona construcció
en la mateixa ronda, abans que
passi el torn a l’altra colla.

18 h. Pl. Oli
Cafè concert sota
l’ombra del tendal

Preàmbul sonor ben afinat
amb aroma de sobretaula per
pregonar l’estrèpit general dels
balls i entremesos que sortiran
al cap d’una hora. Són els grallers els Carreter, els Blu’s,
l’Espardenya, els Vinardells,
els Cofins, els Vernets i So
Nat, i la mitja cobla Punt de
Malura.

18 h. Pl. Pilar Prim,

davant la Biblioteca

Ball de vells, que

consolida aquesta funció del
dia de Sant Joan, estrenada
ara fa un any.

19 h. Des de pl. Blat
El Tomb del Poble

Seguici cerimonial, que surt
al complet per segon cop per
Sant Joan, 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 Colla
Vella dels Xiquets de Valls,
l’àliga amb els aligons, els grups
de sonadors, i la bandera de la
Ciutat, portada pel Santjoaner
2019 -Calçats Alentorn-.
Acompanya musicalment la
bandera la Banda Escola
Municipal de Música Mestre
Montserrat, de Vilanova i
la Geltrú, dirigida pel mestre
Emilio Serrano.
Itinerari: pl. Blat, carrers de la
Cort, Peixateria, Sant Antoni,
Sant Pere, pl. Pilar Prim, c. Forn
Nou, pl. Alls, el Pati amb la volta
completa, c. la Cort per retornar
a la pl. Blat.
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Penjats de l’ham
ball de diables. Neus, 2n. La Candela

A la sortida
de la bandera

Des de l’Ajuntament
Aviada de les
vint-i-una salves
pirotècniques per la
Pirotècnia Catalana
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,

que naixia segles enrere
en honor a Elionor d’Aragó,
reina de Xipre i Jerusalem i
senyora de Valls.

21 h. Pl. Església.
L’Entrada
de Sant Joan
Ballada conjunta
del seguici
cerimonial

desplegat per les places
del Blat i de l’Església,
mentre s’aixequen els pilars
dels Xiquets de Valls i es
disparen els focs d’artifici
de la Pirotècnia Catalana,
que comencen en arribar la
senyera de Valls i el Santjoaner 2019 a la cantonada
del carrer de la Cort i la
plaça del Blat, i culminen en
saludar l’àliga a les relíquies
de Sant Joan en el llindar
del seu temple.

Tot seguit. Pl. Blat

Balladeta
final de l’àliga

la casa azul

22.30 h. Pl. Oli
Concert
d’havaneres:
Penjats de l’ham
presenta “Aromes
de mar i cafè”

Associades abans a només
algunes poblacions costaneres de Catalunya, actualment l’havanera s’ha estès
arreu del país. Més enllà
del mar i de la muntanya,
aquest grup vallenc amb
més de dues dècades a les
goles ens porta el seu darrer
treball discogràfic.

24 h. Aparcament
Barri Antic

toteking

Tercer concert de
solsticidi: La Casa
Azul + Toteking +
Insomni
La Casa Azul. El barceloní
Guille Milkyway és l’ànima,
el motor i el factòtum d’una
de les bandes més potents
de la música de ball a tot
l’Estat i arriba amb un disc
recent La gran esfera.
Bubblegum, sunshine-pop,
europop... amb una identitat
pròpia i incomfusible.
Toteking. El sevillà, gran
nom del rap, fa sonar el
seu darrer treball discogràfic Lebrón i els temes
imprescindibles de la seva
trajectòria, enmig d’un to
molt crític amb la condemna de la justícia espanyola
contra el rapper mallorquí
Valtonyc.
Insomni. Punk rock en
català madurat amb lletres,
música, producció i enregistrament fets a Valls, per
presentar el primer treball
d’aquesta formació.

insomni
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dimarts
El vot del
poble a la
Mare de Déu
del Lledó
Des de primera hora
fins a la posta del sol.
Casa de la Ciutat. Pl. Blat

L’àliga petita al balcó

11 h. Des de la plaça
del Blat al Lledó

Anada a ofici
amb els gegants

És el matí de les músiques i balls
més històrics de ses majestats
gegantines, amb el so de les
gralles del Museu de Valls. És el
matí del comiat dels gegants fins
al Corpus.
Itinerari: pl. Blat, Cort, Pati, Jaume
Huguet, Font de la Manxa i p.
Caputxins.

12 h. Santuari de la Mare de
Déu del Lledó. P. Caputxins

Renovació
del Vot del poble

per part de l’Ajuntament en nom
de la ciutat i Ofici del Vot del poble a la Mare de Déu del Lledó. La
corporació consuetudinàriament
hi havia portat l’oli per a la llàntia
que cremava davant la imatge
mariana. Avui 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. Pl. Oli
Concert vermut a
l’ombra del tendal i
tast popular de vermut
Montseta: Xeremiers
de Son Roca, Mallorca,
i Dos Pardalets,
Catalunya

Un parell d’ocellots de mal pèl,
armats amb la guitarra, el diatònic i les veus, serviran un grapat
de cançons ballables amb sabor
de rumba i d’altres bèsties
caribenques. Aprofiten tonades
amb lletra de vides anteriors i
les reviuen: de Pomada a Dijous
Paella, i de Xerramequ Tiquismiquis als Badabadoc. Són
Marc Serrats i Carles Belda, per
servir-vos. Oficiaran la benvingu-

piromusical. Sara Torres. Col·legi Claret

da les xeremies mallorquines de
Son Roca.
Coopereu amb la neteja retirant els
residus de les taules i dipositant-los
als contenidors

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

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

Finalment. Pl. Blat

Balladetes de comiat
dels gegants en aquesta
Festa Major

18 h. Des de pl. Blat
El Tombet amb la
sortida del seguici petit:

Colla Vella dels Xiquets de Valls,
drac petit, ball de diables petit, ós
petit, Lladrefaves petit i geganto-

dos pardalets

na, bou petit, ball de gitanes petit,
ball de pastorets, ball de bastons,
mulasseta, ball de la primera,
Colla Joves Xiquets de Valls,
àliga petita i grups de sonadors.
L’Escola Enxaneta amb motiu
del seu 50è aniversari ballarà la
mulasseta, i l’EMD Picamoixons
els gegantons infantils.
Itinerari: pl. Blat, carrers de la Cort,
Peixateria, Sant Antoni, Sant Pere,
pl. Pilar Prim, c. Forn Nou, pl. Alls, el
Pati amb la volta completa, c. la Cort
per retornar a la pl. Blat.

Tot seguit. Pl. Blat
Balladetes
del seguici petit
En arribar l’àliga petita.
Pl. Blat

Ballada final conjunta
del seguici petit

19 h. Pl. Zeta
L’últim boladís
+ DJ Tropical
Més lliure i tropical,
vine a acomiadar la FM Popular
amb camisa hawaiana i el primer
boladís de colors a meitat de
preu.
Organitza: C.P. la Turba

20 h. Pl. Zeta
Arribada del bouet,
última ballada
i fi de festa
Organitza: Associació el Bou

20.30 h. Muralla del castell
39. Antiga casa pairal de
César Martinell

Tancament de la
capelleta votiva de Sant
Joan Baptista amb la
Moixiganga

20.45 h. De pl. Blat al Pati
Anada al correfoc
amb el drac
21 h. Del Pati a p. Tarradellas
Correfoc amb el drac,

el ball de diables i el bou tradicional de Valls.
Itinerari: c. Jaume Mercadé, Germans
Sant Gabriel, Avenir, Francesc Gumà, i
p. president Tarradellas.

23 h. P. Tarradellas, Fornàs
L’exhuberant Espectacle
Piromusical de Valls:
Pirotècnia Valenciana,
de Llanera de Ranes

Les pirotècnies han prestigiat un
dels actes més multitudinaris de la
celebració i han rubricat aquest nou
format en què els focs d’artifici i els
compassos musicals dansen de la mà.
Amb la direcció artística de José
Manuel Crespo Vidal, la Valenciana atresora un bon palmarès de
guardons, entre els quals excel·leix
el primer premi del 25è certamen
internacional de focs artificials de
la Semana Grande de Bilbao el
2015, un dels més prestigiosos de
l’Estat. Alhora el compromís amb
el patrimoni immaterial valencià,
es reflecteix en el seu currículum
amb la participació de forma
ininterrompuda entre 1988 i 2019
en les sonores mascletaes de la
plaça de l’Ajuntament de la ciutat
de València, dins les Falles de març.
El 2015 va realitzar la Nit del Foc de
les mateixes festes, el castell més
important del calendari valencià i
un dels més espectaculars del món.
Entre els grans projectes en què ha
deixat el seu segell hi ha l’espectacle inaugural de l’Any Xacobeo el
2004, amb una conjunció de pirotècnia, música i multimèdia sobre
la catedral a la ciutat de Burgos.
L’empresa fou fundada el 1965.
I ara comença el compte enrere
per al #SantJoanValls 2020!!!
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LA CLAU DE LES

EXPOSICIONS
Capella de sant Roc
C. Jaume Huguet 1

Sibina, de Laia Estuch
Fins al 28 de juliol
De dimarts a dissabte, 19 a 21 h; dissabtes,
diumenges i festius, 12 a 14 h

L’EPíLEG AMB

EL CORPUS
DIvendres 28

avantVigília de Corpus

22 h. Claustre

Convent del Carme

Liceu a la fresca
Tosca, de Puccini,

una de les òperes més
cèlebres i representades del
repertori italià.
Odi, amor, passió, violència i
religió van de bracet en aquesta obra mestra del compositor
de Lucca. Entreactes refrescats amb el tast dels vins de la
D.O. Tarragona.
Coorganitzen: Gran Teatre del Liceu
de Barcelona i Ajuntament de Valls

DIssabte 29
Vigília de Corpus

8 h. Ajuntament
Engalanament
de la façana
12 h. Campanar
Repic general de
campanes de vigília

DIumenge 30
diada de Corpus

Durant tot el matí.
Itinerari de la processó

Elaboració de catifes,

les obres d’artesania efímera
per engalanar places i carrers.
Organitza: Comerç de Valls
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Durant el matí.
Església Sant Antoni

Enramada del temple
i muntatge de l’altar
al carrer

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

20 h. Des de pl. Blat
Processó de Corpus

L’obren els quatre gegants de
la ciutat, acompanyats pels
grallers, seguits de la creu processional, els cirials, els fidels,
les entitats amb banderes,
els nens i nenes de la primera
comunió, l’àliga al so de la
cobla de ministrers, i presidida
pel Santíssim Sagrament sota
tàlem. Els assistents podran
portar ciri, o adquirir-lo a
la parròquia de Sant Joan
Baptista.

Des del campanar
de Sant Joan

Repic de campanes

anunciant la sortida de la
Custòdia.
L’organització fa la crida
perquè els veïns i les veïnes
endomassin i engalanin
finestres i balcons.
Itinerari: pl. Blat, la Cort, Peixateria, Sant Antoni, en Bosc, El
Pati, Jaume Huguet, Font de la
Manxa, p. Caputxins i parròquia
de la Mare de Déu del Lledó

Organitza: Museu de Valls

Sala Sant Roc
C. Jaume Huguet 1
Des del campanar de
l’església de Sant Antoni,
al pas de la processó

Tocs manuals de
campanes i pluja
de pètals sobre el
Santíssim
En arribar al Pati

Lectura de la paraula
de Déu i pregària
Tot seguit, també al Pati

Ritual balladeta de
l’àliga i aligons davant

del Santíssim Sagrament

Finalment, al Pati

Benedicció del
Santíssim
En arribar
la processó al Lledó

Cloenda de la
processó,

amb el cant del Credo i la
benedicció del Santíssim
Sagrament.

A continuació, des del
Lledó a l’Ajuntament

Tornada de
processó amb els
gegants i l’àliga

Itinerari: p. Caputxins, Font de la
Manxa, Jaume Huguet, El Pati, la
Cort i pl. Blat.

I per acabar, pl. Blat

Balladetes de
lluïment dels
gegants i l’àliga

40 anys dels Tres Tombs
de Sant Antoni
Fins al 7 de juliol
De dimarts a dissabte, 19 a 21 h; dissabtes,
diumenges i festius, 12 a 14 h
Organitza: Societat de Sant Antoni

Museu de Valls
Vestíbul. P. Caputxins 18
Judici a la Democràcia:
Els drets perseguits
Fins al 23 de juny
De dimarts a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h;
diumenges i festius, 11 a 14 h
Organitza: Òmnium Cultural Alt Camp

Museu de Valls

Sala. P. Caputxins 18

obres De col·lecció.
Fons Museu de Valls
Fins al 26 agost
De dimarts a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h;
diumenges i festius, 11 a 14 h

Biblioteca Popular
P. Caputxins 35
La Casa de la Festa
Del 4 al 16 de juny
De dimarts a divendres, 9 a 13 i 17 a 20 h;
dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h; diumenge, 11 a 14 h
Visites concertades, organitzades amb
les escoles: dies 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, i 14
de juny, 9 a 13 h
Organitza: Unió Anelles de la Flama

Oficina de Turisme
C. La Cort 3

Horari especial Sant Joan:
Dia 22: 10 a 13.30 h i 16.30 a 19 h
Dia 23: 10 a 14 h i 18 a 20 h
Dies 24 i 25: 10 a 14 h

L’espardenya

feta a Valls protagonitza

la imatge gràfica
tronada. Andreu Pombo. Col·legi Cor de Maria

BASES DEL CONCURS
DE FOGUERES DE SANT JOAN
Organitza: Òmnium Alt Camp
• Poden participar totes les entitats de
Valls
• Les fogueres hauran d’estar muntades
a les 16 h el 23 de juny
• Les fogueres s’hauran d’encendre amb
la Flama del Canigó després del repartiment de premis

• Caldrà que es disposi d’un punt
d’aigua vora les fogueres, per procedir
a la plena extinció un cop finalitzada
la crema

Categories de les fogueres

FOC:

A. FLAMA (Foguera artística)
Aspectes a valorar
• No superarà un metre cúbic
• Es valorarà la composició
• Caldrà que la foguera porti un lema
B. FOC (Foguera voluminosa)
Aspectes a valorar
• l’envergadura/volum
• la distribució dels materials que cremaran a la foguera

Aspectes generals
• Les ubicacions hauran de comptar amb
l’informe favorable i autorització de
l’Ajuntament, petició a tramitar abans
del 7 de juny
• Els organitzadors de cada foguera
tindran cura de la seguretat

PREMIS

FLAMA: 1r premi : 250 €
2n premi : 150€
1r premi: 200 €
2n premi: 100€
Imports subjectes a retencions fiscals
• El jurat estarà format per cinc persones: dues del món de l’art, un del
món de la cultura popular, una de la
Federació d’Associacions de Veïns i
una d’Òmnium Alt Camp
• Les sol·licituds per participar al concurs s’han de presentar a Òmnium
Alt Camp fins al 21 de juny, omplint
el formulari següent: https://form.
jotformeu.com/91062718922357
• El veredicte es farà públic el 23 de
juny al vespre, Pl. Blat, durant la proclama de la Flama del Canigó
• La participació en el concurs implica
l’acceptació de les bases, així com
dels acords presos pel jurat, que
seran inapel·lables

PER UNES FESTES IGUALITÀRIES
LLIURES DE SEXISMES I LGBTIFÒBIA
Visibilitzar i rebutjar les agressions sexistes
és responsabilitat de tothom. Comptem amb tu!

#NomésSíÉsSí

Has patit o presenciat una agressió
sexista o LGBTifòbica?
Dirigeix-te a:
• Punt Lila*
• Serveis policials
• Serveis mèdics ubicats a l’espai

Telèfons actius 24h:

112 Emergències
977 60 13 13 Policia Local
900 900 120 Atenció

contra la violència masclista

*El Punt Lila és un punt d’informació, assessorament i atenció davant d’agressions sexistes i LGBTIfòbiques.
El podràs trobar els dies 22, 23 i 24 de juny a l’aparcament del Barri Antic, de les 12 de la nit fins a la finalització dels concerts.

La imatge gràfica que senyoreja aquest Sant Joan és la gestada per la jove creadora resident a Valls Berta Artigal. Fou
seleccionada per la comissió participativa d’imatge , mentre
que la de ritual i seguici cerimonial li proposà la temàtica. Així
el cartell, el programa i les adaptacions per a la comunicació
on i off line, estan protagonitzades per l’espardenya que
encara es manufactura a la ciutat de Valls.
La comissió, integrada per professionals independents del
disseny i la comunicació, ha posat en valor els joves talents,
faceta artística en què Valls sobresurt. El talent jove és clau
per al desenvolupament no sols de la Festa Major sinó de
la ciutat. Suposa un valor afegit que des de l’Ajuntament es
procura cuidar, de manera que la marca Territori Creatiu
Vallenc ha salpebrat els diferents programes culturals així
com els espais de creació i difusió artística.
La temàtica del cartell se centra en l’espardenya amb peculiaritats locals i que encara roman com a ADN d’un obrador de
la ciutat. Així en la il·lustració prenen força els peus amb les
espardenyes de les diferents persones que ballen la imatgeria
i els balls dels seguici cerimonial. D’aquesta manera, arriben
a aparèixer vuit elements diferents, que desprenen llum i
frescor.
L’espardenya tradicional vallenca és la de set vetes i encara la manufactura de manera artesana l’obrador Calçats
Alentorn, que ha conservat aquest ofici d’origen medieval.
Compten amb sola de jute, i la talonera i la puntera estan
fetes a mà amb fil de cànem. Al llarg dels segles la espardenya era el calçat de les gents del camp, i alhora ha estat i és
un element clau en la indumentària festiva dels territoris de
llengua catalana. Avui segueix sent un producte amb molta
demanda i forma part d’aquells detalls imprescindibles en
una festa patrimonial com el Sant Joan vallenc.
Com a precedent de l’ús de l’espardenya en la imatge d’un
cartell, fou emprada per un vallenc il·lustre, Pere Català i Pic,
per al mític cartell en què l’espardenya d’un mosso d’esquadra aixafa una esvàstica o creu gamada. Aquesta imatge dels
anys 30 del segle XX va fer la volta al món.

Berta Artigal
Nascuda a Tarragona el 1990 i resident a Valls, ha estudiat
a l’escola Llotja i a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, i
compta amb un postgrau d’il·lustració creativa. Ha estat
seleccionada en diferents concursos d’il·lustració i els seus
treballs es troben aplicats en diferents formats: estampats,
aparadors, etiquetes de vi, roba. Té il·lustrats diferents llibres:
L’amic (2015), Lola y su cotorra (2015), Endevinalles musicals (2016) i Un sac d’endevinalles (2018). Darrerament s’ha
endinsat en la pintura mural, treballant en parets de locals de
Berlín, Alemanya. Combina la feina d’il·lustradora amb la de
tallerista, impartint tallers d’art i creativitat a escoles o bé a
festes com el Big Draw de Tarragona o Barcelona. Li encanten
els unicorns, escoltar música mentre dibuixa i els mercats de
segona mà.
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Disseny cartell portada: Berta Artigal. Fotos: Ball de vells, Calçats Alentorn, Casa Bonifàs, Cossetània Edicions, La Banya Edicions, Pere Toda / Visita Valls, Pirotècnia Valenciana, així com els artistes i empreses de management
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Cooperem amb

Localitats i cadires
Socis patrocinadors
Promoció especial

Mitjans col·laboradors

Si véns a Valls,
descarrega’t la VallsAPP per descobrir

Sant Joan i la ciutat

