Fira de Santa Úrsula · Ciutat de Valls 2020
Les castelleres i castellers tornarem a les places
10 aniversari dels Castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

SISTEMA DE RESERVA D'ENTRADES
Màxim de dues entrades per persona en cada espectacle o activitat
On line 24 h: www.valls.cat
Taquilles centrals del Teatre Principal:
Del 7 al 17 d’octubre + 24 i 25 d’octubre: de 10 a 14 h; de 17 a 20 h.
Del 20 al 23 d’octubre: de 17 a 20 h.
Els divendres també de 12 a 13.30 h.
Els dimecres perllonguem fins a les 21 h.
Les entrades són de caràcter gratuït, excepte quan se n’indica que són donatius per a la
lluita contra la covid-19.
L’organització anunciarà progressivament els dies en què es posen les entrades a disposició
dels assistents.
MESURES DE PROTECCIÓ
Ús obligatori de mascareta en totes les activitats presencials
Mantinguem les distàncies de seguretat
Netegem-nos les mans amb gel hidroalcohòlic proveït per l’organització abans d’accedir als
espais
Portem les entrades en els vostres dispositius mòbils
Arribem amb prou antelació a cada espai
Accedim esglaonadament als diferents espais de manera que entrades i sortides siguin
pausades i mantenint sempre la distància
Ens prenem la temperatura en l’accés als recintes
Instal·lem senyalització amb indicació de les mesures a complir
Netegem i desinfectem els espais abans i després de cada activitat
Seguim les indicacions del personal de control d’accés i d’atenció al públic
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PROGRAMA
Dimarts 20 d’octubre

Des de primera hora del matí. Ornamentació castellera de la façana de l’Ajuntament
amb les imatges dels dos tresos de nou sense folre, carregats, assolits per la diada
de Santa Úrsula de 2019 per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves
Xiquets de Valls. També s’hi despleguen els protocol·laris domassos i senyeres als
balcons.
Des d’avui. Exposició d’elements de la imatgeria escolar participants a la Mostra de
bestiari escolar i infantil. Aquest any els nens i nenes de les escoles de Valls no
poden inundar els carrers amb els seu bestiari propi, però alguns dels centres els
exposen a les seves escoles.
19 h. Ajuntament. Tradicional recepció a les Úrsules, que donarà inici a la celebració
dedicada a la santa, que fou declarada com a copatrona de Valls el 1658 per part de
l’Ajuntament i a la qual se li feu vot de poble.
20 h. Museu de Valls. Visita comentada a l'exposició CovidArt Valls. Mostra de
propostes artístiques de creadors vallencs, desenvolupades o inspirades en el
confinament. Un projecte de suport al teixit artístic local, desenvolupat pel Museu
de Valls, per donar sortida a la producció i exhibició cultural en un moment
especialment complicat per a la indústria artística. Llenguatges actuals i diversos,
des de la pintura a la instal·lació, passant pel vídeo, el gravat, l'escultura, la música i
la fotografia, tractats amb un pensament crític contemporani i que parlen de
vivències personals, situacions d'aïllament i panorames íntims. Inscripció gratuïta:
museu@valls.cat Organitza: Museu de Valls
Dimecres 21 d’octubre
11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d'Oli. Organitza: Avis i àvies per la llibertat
18 h. Claustre del Convent del Carme, accés per la plaça del Carme. Presentació del
basilisc petit, nou element del seguici petit de Valls. Després de temps amagat al seu
cau, el basilisc petit –síntesi de gall i serp, com el gran– sortirà per conèixer en
persona a totes les nenes i els nens. Reserva gratuïta d'entrades:
info@lapessigolla.cat Organitza: Colla La Pessigolla
19 h. Sala d’actes del Convent del Carme, accés per la plaça del Carme. Presentació
del sisè i darrer volum de l’Enciclopèdia Castellera, la nova obra magna sobre el món
casteller, en què hi ha cooperat l’Ajuntament de Valls des del primer volum.
“MiscelUn treball que posa el focus en la història de l’art, la fotografia, el cinema, la
literatura i la llengua en relació al món dels castells. Reserva gratuïta d'entrades:
www.valls.cat, taquilles centrals al Principal, i en cas de disponibilitat en l’accés del
recinte. Organitza: Cossetània Edicions
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20.30 h. JCA Cinemes. Projecció de la pel·lícula documental “Concurs 1970. El
desafiament Nens-Vella”, de Maria Roig Alsina. Un certamen casteller marcat per la
rivalitat entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell, i també entre
ambdues localitats just fa 50 anys. Accés amb invitació. Recollida al mateix cinema a
partir del dimarts 13 d'octubre de 17.15h a 22 h. Màxim 2 invitacions per persona.
Coorganitzen: Colla Vella dels Xiquets de Valls, JCA Cinemes, Biennal de Castells de
Tarragona i Ajuntament de Valls
20.30 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. Concert de gralles de la Colla la Pessigolla,
amb presència dels gegants de l’entitat, que per les circumstàncies del moment no
han pogut ser tan presents en celebracions diverses. Reserva gratuïta d'entrades:
info@lapessigolla.cat . Organitza: Colla la Pessigolla
Dijous 22 d’octubre
18 h. Teatre Principal. La Petita Casa de la Festa. Estrena de l’exposició dels
elements del seguici petit de Valls. Per Sant Joan, inesperadament fora del
confinament, Valls va estrenar aquesta proposta al teatre, que ha tingut un ampli
recorregut en diverses festes majors del país. Ara és el torn dels petits, on tornem a
ser pioners. Hi seran el drac petit, el ball de diables petit, l’ós petit, el basilisc petit, el
ball de gitanes petit, els gegantons petits, el bou petit, el ball de pastorets, el ball de
bastons petit, la mulasseta, el ball de la primera, l’àliga petita i la canalla de les colles
Joves i Vella dels Xiquets de Valls. Romandrà oberta fins al diumenge 25 d’acord
amb els següents horaris:
Dijous 22 i divendres 23: de 18 a 20 h.
Dissabte 24 i diumenge 25: de 10.30 a 13.30 h; de 17 a 20 h.
Entrades gratuïtes 24 h www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal. Accés en grups
reduïts i amb horaris esglaonats.
Coorganitzen: Unió Anelles de la Flama i Ajuntament de Valls, amb la col·laboració
del conjunt d'entitats del seguici cerimonial de la ciutat
20 h. Sala d’actes de l’antic Convent del Carme, accés per la plaça del Carme.
Presentació de les Actes del darrer Simposi Casteller de Catalunya, a càrrec de Judit
Benages, periodista castellera del setmanari “El Tres de Vuit” de Vilafranca del
Penedès i cooperadora de l’agència EFE. També de la segona edició de les Actes del
Primer Simposi Casteller de 2011, i del mocador casteller amb el lema “Les
castelleres i castellers tornarem a les places”, que distribuirem gratuïtament entre
els assistents, fins exhaurir existències. Reserva gratuïta d'entrades: www.valls.cat;
taquilles centrals al Principal; i en cas de disponibilitat en l’accés del recinte.
Divendres 23 d’octubre
18 h, fins a les 20 h. Teatre Principal. La Petita Casa de la Festa. Obertura de
l’exposició dels elements del seguici petit de Valls. Entrades gratuïtes: 24 h
www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal. Accés en grups reduïts i amb horaris
esglaonats.
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18 h. Claustre del Carme, accés per la plaça del Carme. Presentació dels gegants
petits de Valls, nou grup del seguici petit de la ciutat a càrrec del CAU de Valls ·
Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela. Primera balladeta amb els Grallers
Bufalodre de Valls. Una iniciativa, en aquest cas del Cau de Valls, que permet
incorporar una nova rèplica del seguici cerimonial de Valls. També hi ha participat el
taller d’imatgeria de Ferran Rey, el de joieria de Joan Serramià, el d’indumentària de
Blanca Ferré, els geganters de la ciutat de Valls pertanyents a la Unió Anelles de la
Flama, i les gralles i timbals de Bufalodre.
També es presentaran les noves perruques dels gegants de la Ciutat, que actuaran
com a padrins dels gegants petits. Són obra de Albert Modol, de Louis Perruqueria.
19 h. El Pati. Enfaixada de l’escultura El Casteller, el primer monument dedicat al fet
casteller creat l’any 1951, acompanyada del so de les gralles i timbals de Bufalodre.
Així mateix, enguany també col·loquem el mocador casteller amb el lema “Les
castelleres i castellers tornarem a les places”, que distribuirem gratuïtament entre
els assistents, fins exhaurir existències.
19.30 h. Centre de Lectura, carrer de la Cort, 44. Inauguració d’exposició. Organitza.
Centre de Lectura
19.45 a 22 h. Plaça Pilar Prim, davant la Biblioteca Carles Cardó. Projecció en sessió
contínua de pel·lícules castelleres amb cooperació amb la Unitat d’Investigació del
Cinema de la Universitat Rovira i Virgili: “Festa Major de Tarragona 1930”, del vallenc
Francesc Blasi Vallespinosa; “Folklore tarraconense (notes per a un film amateur)”, de
Domènec Gimènez Botey (1945); “Vilafranca. Monument als castellers”, de Marià
Esteve Cardonell (1963); i “Homenatge de la Selva del Camp a Ventura Gassol”, de
Miquel Olesti Lleonart (1977). Un viatge per la presència castellera i dels Xiquets de
Valls en el triangle tradicional en celebracions patrimonials o en actes de gran
simbolisme com el del retorn de l’exili del Conseller de Cultura de la Generalitat.
Coordinació: Maria Roig. Reserva gratuïta entrades: 24 h www.valls.cat ; taquilles
centrals al Principal; i en cas pde disponibilitat en els accessos del recinte.
22 h. Centre Cultural. Concert. Miki Núñez, un cantant ple de matisos, influït per
l'escena mestissa catalana, però també pel soul, l'ska, el reggae o el pop llatí.
Donatiu: 3 €. Localitats: 24 h www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal; i en cas de
disponibilitat en els accessos del recinte. Donatius destinats a la recerca per a la
prevenció i cura del coronavirus.
Dissabte 24 d’octubre
10.30 a 13.30 h. Teatre Principal. La Petita Casa de la Festa. Obertura de l’exposició
dels elements del seguici petit de Valls. Avui ja apareixen exposats els nous gegants
petits. Entrades gratuïtes: 24 h www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal.
11 h. Des de l’Oficina de Turisme, carrer de la Cort, 3. Ruta guiada “Descobreix Valls”.
Preu: 6 €. Reserva prèvia: Oficina Turisme, 977 612 530, turisme@valls.cat
11.15 h. Des de la plaça del Blat. Visita guiada “Indrets castellers de Valls” a càrrec de
la periodista i narradora Elisabet Carnicé. Valls va ser la primera ciutat que apostà
per construir un monument de temàtica castellera el 1951: l’escultura El Casteller,
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obra de Josep Busquets. Aquesta peça i altres espais serveixen per redescobrir la
ciutat castellera. Reserva gratuïta entrades: taquilles centrals al Principal, i les 24 h
www.valls.cat.
12 h. Des de la Casa de la Ciutat. Eixordants morterets pirotècnics anunciant la vigília
de la celebració a tota la ciutat.
12 h. Campanar de Sant Joan. Tritlleig de campanes de vigília de Santa Úrsula, amb el
repic general manual a càrrec dels Campaners de Valls, que intenten emular l’antic
toc descrit a la “Llibreta de totes les obligacions que té el campaner de la parròquia de
Sant Joan Baptista de Valls”. Es retroba, doncs, el toc manual en aquesta festivitat.
12 h. Claustre del Carme, accés per la plaça del Carme. Vermut casteller amb els caps
de colla de les dues colles de Valls: Jaume Martí, de la Colla Joves, i l’Albert
Martínez, de la Colla Vella. Moderen: Francesc Domènech i David Prats, conductors
del programa casteller “Des de la plaça del Blat”. La tradicional cita que anualment
clou el Simposi Casteller és la flama que enguany el manté viu. Reserva gratuïta
entrades: 24 h www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal; i en cas de disponibilitat
en els accessos del recinte. Retransmissió a través de Hit 103.
Tot seguit. Claustre del Carme. Concert vermut amb gralles i timbals amb Canya
d’Or. Presents a escenaris i Festes Majors d'arreu, no es cansem de buscar noves
possibilitats a aquest fantàstic instrument, perquè la seva música és la companya
inseparable dels nostres castells.
12.30 h. Pati de Sant Roc. Valls Folklòrica. Taula rodona: La festa viscuda a petita
escala. En els darrers anys, les rèpliques en format infantil de les festes tradicionals i
els elements que les integren han agafat embranzida. El cas no és nou, i cada festa o
territori ha perfilat i desenvolupat el seu model infantil. Algunes festes destacades
ens visiten per explicar-nos-ho. Inscripció prèvia. Organitza: Fundació UAF
16.30 h. JCA Cinemes. Un dia de festa! Una festa itinerant del cinema infantil en
català a partir dels 3 anys, que arriba a la seva quarta edició. En aquesta ocasió
celebrem que, per fer volar la imaginació, no és imprescindible el títol de pilot
d’avió. Organitza: JCA Cinemes. Coopera: Pack Magic
17 a 20 h. Teatre Principal. La Petita Casa de la Festa. Obertura de l’exposició dels
elements del seguici petit de Valls. Entrades gratuïtes: 24 h www.valls.cat ; taquilles
centrals al Principal.
17 h. Local Colla Joves. De l’Orient a Plaça. Programa de ràdio emès des de la seu
social vermella, a càrrec dels guardonats per la Colla. També s’hi projecten vídeos
inèdits del tres de nou. Inscripció prèvia: jovesvalls@gmail.com . Organitza: Colla
Joves Xiquets de Valls
18 h. Des de l’Oficina de Turisme, carrer de la Cort, 3. Ruta guiada “El call jueu de
Valls” amb tast de vi jueu. Preu: 5 €. Reserva prèvia: Oficina Turisme, 977 612 530,
turisme@valls.cat Organitza: Oficina Turisme
18 h. Des de l’Oficina de Turisme, carrer de la Cort, 3. Ruta guiada “Descobreix
Valls”. Preu: 6 €. Reserva prèvia: Oficina Turisme, 977 612 530, turisme@valls.cat
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18 h. Plaça de Sant Jordi. Ballada de bous amb els tres elements d’aquesta tipologia
existents a Valls. Reserves: boudevalls@tinet.cat . Organitza: Associació el Bou
18.15 h. Des de la plaça del Blat, km0 casteller. Visita guiada “Indrets castellers de
Valls” a càrrec de la periodista i narradora Elisabet Carnicé. Reserva gratuïta
entrades: taquilles centrals al Principal i 24 h a www.valls.cat
18.30 h. Claustre del Carme, accés per la plaça del Carme. Concert de gralles. So Nat ·
Grallers de Tarragona + Xavier Orriols: La Música dels Castells al llarga de la història.
So Nat recopila tot un patrimoni musical, fruit del darrer segle i mig, que s'ha creat
per ser interpretat amb gralles, i que abasta des dels antecedents castellers com el
ball de valencians i la moixiganga fins als diferents tocs de castells segons èpoques.
Reserva gratuïta entrades: 24 h www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal; i en cas
de disponibilitat en els accessos del recinte.
19.15 h. Aparcament del barri antic, accés pel vial de vehicles, muralla de Sant
Antoni. Ball parlat i carretillada del ball de diables de Valls, que iniciarà el drac amb
motiu del 35è aniversari de la seva recuperació. La tarda de foc ursuler cerca espais
més amplis. Reserva gratuïta d’entrades a taquilles centrals al Principal; 24 h
www.valls.cat; i en cas de disponibilitat en els accessos del recinte.
19.45 h a 22 h. Plaça Pilar Prim, davant la Biblioteca Carles Cardó. Segon vespre de
projeccions de pel·lícules castelleres amb cooperació amb la Unitat d’Investigació
del Cinema de la Universitat Rovira i Virgili. Reserva gratuïta entrades: 24 h
www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal; i en cas de disponibilitat en els
accessos del recinte.
21 h. Centre Cultural. Doctor Prats. Han estat un dels grups que no s’ha cansat de
pregonar que “tot anirà bé”. Un espectacle d’alt voltatge. Donatiu: 3 €. Localitats 24
h: www.valls.cat ; taquilles centrals al Principal; i en cas de disponibilitat a la taquilla
del Centre Cultural. Donatius destinats a la recerca per a la prevenció i cura del
coronavirus.
23 h. El Pati. Concert de versions: Orquestra Di-versiones. Un projecte divertit i
esbojarrat, per passar-ho bé i fer-ho passar bé. Una explosió d’himnes de les
dècades dels 60s, 70s, 80s i 90s amb pinzellades de les cançons de ràdio fórmula
dels últims anys. Donatiu: 1 €. Localitats: 24 h www.valls.cat ; taquilles centrals al
Principal; i en cas de disponibilitat a la taquilla del Centre Cultural. Donatius
destinats a la recerca per a la prevenció i cura del coronavirus.
Diumenge 25 d’octubre
8 h. Matinades amb l’Escola de Grallers de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla
Vella dels Xiquets de Valls. La gralla sonarà a enyorança aquesta alba. El timbal la
intentarà consolar. La diada mare de totes les diades batega amb els cors de tothom
que ha fet gran aquesta plaça.
Durant les matinades. Davant la Casa de la Ciutat. Recepció institucional a les dues colles
dels Xiquets de Valls per l’alcaldessa Dolors Farré
Després. Pl. Font de la Manxa. Visita al Monument als Xiquets de Valls, de l’artista Josep
Busquets.
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9 h. Per la ciutat. Sonores galejades de pólvora amb els trabucaires de la UAF, que
no han volgut deixar passar un any en blanc traslladant a la festa de la patrona la
pólvora que havia d’espetegar per Sant Joan. Organitza: UAF
10.30 a 13.30 h. Teatre Principal. La Petita Casa de la Festa. Obertura de l’exposició
dels elements del seguici petit de Valls. Entrades gratuïtes: 24 h www.valls.cat ;
taquilles centrals al Principal.
10.30 h. Campanar de Sant Joan. Repic manual de campanes que anuncia tant el
solemne Ofici com l’entrada a Ofici, a càrrec dels Campaners de Valls. Es recupera,
doncs, el toc manual en aquest acte.
10.45 h. Des de la pl. del Blat. Consuetudinària Anada a Ofici amb els gegants de la
ciutat, la corporació municipal i els grallers Bufalodre. La ciutat ja es desperta i
enguany aquestes primeres passes dels gegants són del tot emotives. L’acte es
desenvolupa amb mesures preventives antiCovid. L’espai i recorregut estaran
delimitats per complir amb l’aforament permès i per garantir les distàncies de
seguretat del públic.
10.55 h. Plaça de l’Església. Entrada d’autoritats saludada pels gegants de la ciutat i
pels esclafits dels morterets pirotècnics que ho comuniquen a tota la població.
11 h. Església de Sant Joan. Ofici religiós en honor a Santa Úrsula, amb exposició del
reliquiari gòtic de la copatrona de Valls. S’interpreten els goigs de l’any 1907, amb
música d’Antoni Tomàs i Homs, organista de Sant Joan fins al 1929, a partir de la
lletra existent en el segle XIX revisada per Joan Roig, i recuperats i editats per Joan
Màndoli.
Acabat l’Ofici. Interpretació del Toc de Castells amb l’orgue de Sant Joan a càrrec de
Josep Mateu. Aquesta melodia, que escoltem cada nit de Completes per la Festa
Major, sona enguany també per Santa Úrsula, per recordar-nos que aquí va
començar tot i que aquesta és la diada mare de totes les jornades castelleres.
11 a 14 h. Plaça del Blat. Rac 1, des de la plaça del Blat per a tot Catalunya. Via Lliure,
amb Xavi Bundó, el seu editor i presentador. Programa especial de ràdio: Valls, el
trencament del mite del 3 de 9 sense folre. Fa un any les colles dels Xiquets de Valls
van ser capaces de carregar aquesta construcció colossal. Avui revivim la gesta i
parlem del present i futur dels castells. Ens hi ajuden els periodistes castellers que,
com les colles, s’han hagut de quedar a casa.
11.15 h. Des de la plaça del Blat. Visita guiada “Indrets castellers de Valls” a càrrec de
la periodista i narradora Elisabet Carnicé. Reserva gratuïta entrades: a taquilles
centrals al Principal i 24 h a www.valls.cat
12.15 h. Claustre del Carme. Homenatge institucional a la canalla de les colles dels
Xiquets de Valls, en representació de les xiquetes i els xiquets que van suportar
estoicament el confinament a les llars familiars.
13 h. Plaça del Blat. Acte casteller simbòlic. Aforament limitat.
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Tot seguit. Local Colla Joves. Vermut de Santa Úrsula amb visionat de la diada de
Santa Úrsula 2019. Inscripció prèvia: jovesvalls@gmail.com. Organitza: Colla Joves
Xiquets de Valls
13.30 h. TAC12. Programa casteller especial Santa Úrsula dedicat als tresos de nou
assolits per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls.
17 a 20 h. Teatre Principal. La Petita Casa de la Festa. Darrera tarda de l’exposició
dels elements del seguici petit de Valls. Entrades gratuïtes: 24 h www.valls.cat ;
taquilles centrals al Principal.
18 h. CanaldeYoutubedeDansPXL, htpps://www.youtube.com/danspxl . Primera gala
de dansa de DansPXL on line. Per Sant Joan el confinament va obligar a reinventar la
Festa Major i les noves tecnologies foren claus, ja que permeteren que la ciutat
continués apostant pel tan castigat sector artístic. Per Santa Úrsula les plataformes
on line afavoreixen aquesta gala amb Cia Corales de Reus, BCN City Ballet, Escola de
Dansa Adagi de Valls, Ballet Amaia Dorronsoro de Tarragona, i la La Im.perfecta Cía
Dansa, de Tarragona. Organitza: DansPXL. Cooperen: Creaciones Tuxe, Palos Pelos i
Ananke Cosmetics
18 h. Centre Cultural. Concert amb l’Orquestra Nova Blanes. No podem apropar-nos
per ballar, però aquests quinze professionals reblen un repertori per escoltar amb
aroma de les celebracions més viscudes i nostrades. Donatiu: 1 €. Localitats taquilles
centrals al Principal; 24 h www.valls.cat; i en cas de disponibilitat en els accessos del
recinte. Donatius destinats a la recerca per a la prevenció i cura del coronavirus.
18 h. El Pati. Cloenda de la Fira de Santa Úrsula amb balladetes extraordinàries del
seguici cerimonial de Valls, acompanyat dels Ministrers Bufalodre de Valls, que hi
posen la banda sonora. Participen: el drac, el ball de diables, l’ós amb els
trabucaires, el basilisc, el ball de gitanes, els nans, els gegants, el ball de vells, el dels
cercolets, el de bastons, el bou tradicional, la mulassa, el ball de la primera, la
moixiganga i el lleó. Entrades gratuïtes a taquilles centrals al Principal; 24 h
www.valls.cat; i en cas de disponibilitat en els accessos del recinte.
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