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Efemèrides 
• 700 anys de la primera notícia 
   de la processó de Corpus a Valls (1320-2020)

• 75 anys del Museu de Valls

• 40 anys del setmanari El Vallenc

• 30 anys de la trobada de Corals Vallenques

• 30 anys de la Coral Terpsícore

• 15 anys del recuperació del Ball de Vells

Sant Joan. Festa Major de la Ciutat de Valls / Cultura Valls

@SantJoanValls @CulturaValls

@santjoanvalls_ @culturavalls

Ajuntament de Valls

Sant Joan Valls 2020

VallsApp

Web: www.valls.cat

cultura@valls.cat

Valls, ciutat bressol dels castells 
Patrimoni immaterial de la Humanitat

la Festa major més matinera
l’inici de la temPorada castellera tradicional

SANT JOAN A LES XARXES SOCIALS
#SantJoanValls #CulturaValls

SANT JOAN,
Festa Major de la Ciutat de Valls
Per Sant Joan, tot comença a Valls!

Un Sant Joan
       diferent
Aquest 2020 ha estat marcat per l’emergència sanitària 
generada arran de la pandèmia de la Covid19, que ha fet 
aturar els ritmes diaris i alterar la manera de viure de tot-
hom. I el món de la cultura n’ha estat un dels grans perjudi-
cats i alhora un dels sectors que des de les cases dels artistes 
ha volgut cooperar en fer-nos el confinament més digerible.
Malgrat no poder celebrar el nostre Sant Joan tal i com l’entenem 
i el vivim, no hem volgut deixar passar l’oportunitat de gaudir-lo de 
forma diferent, però sense perdre la identitat i la tradició. 
És per això que aquest any les actuacions musicals són virtuals des de 
les plataformes on line. 

Alhora es mantenen alguns dels actes rituals més nostrats com la pre-
sència de l’àliga al balcó, els avisos sonors de les campanes i els morterets 
pirotècnics, l’obertura de la capelleta votiva de la Muralla del Castell, l’orna-
mentació del Sant Joan del retaule major de l’arxiprestal, el cant de Comple-
tes amb la participació de la gralla, l’orgue, l’àliga i els ministrers, o el toc de 
matinades pels carrers i places de la ciutat.

Així mateix, les entitats com a múscul de la ciutat han continuat estant al peu del 
canó aportant les activitats que les circumstàncies han permès que siguin viables i 
segures per a tothom. A totes elles, i a tothom qui fa possible la festa any rere any, el 
nostre més sincer agraïment, per tots els preparatius d’una celebració que no ha estat 
com volíem i per l’esforç de repensar-la de dalt a baix.

Molt bon Sant Joan! Hi tornarem!
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•	AAEET
•	Annahatha Ioga&mindfulness
•	Associació Barri Antic
•	Associació de Comerciants 

del Carrer de la Cort
•	Associació Portal Nou
•	Àvies i avis per la llibertat
•	Ball de Bastons
•	Basic Escola de Ball
•	Campaners de Valls
•	Casa Bonifàs
•	Casal Popular La Turba
•	Colla gegantera El Calçot – AAEET
•	Colla gegantera “La Pessigolla”
•	Colla Joves Xiquets de Valls
•	Colla Vella dels Xiquets de Valls
•	Escola de Dansa ADAGI
•	Forns i pastisseries
•	Fundació Unió Anelles de la Flama
•	Grup del Teatre Principal
•	Institut d’Estudis Vallencs
•	Museu de Valls
•	Oficina de Turisme
•	Òmnium Cultural Alt Camp
•	Parròquia de Sant Joan
•	Parròquia del Lledó
•	Unió Anelles de la Flama

•	Ritual i seguici cerimonial
•	Xiquets de Valls
•	Músiques modernes
•	Imatge gràfica
•	Espectacles pirotècnics

Entitats, col·lectius, 
altres agents 
culturals 
i institucions 
organitzadores

La botiga La imatge
   gràfica
el conFinament 
n’és el Protagonista

Els grups de treball

La imatge d’enguany la signa el vallenc 
Andreu Plana. Donades les circumstàncies 
en què hem estat immersos, es va acordar 
que la composició gràfica d’aquest Sant 
Joan il·lustrés l’actual situació que estem 
vivint. Així doncs, la temàtica es basa en 
el confinament i se centra en l’escut de la 
ciutat de Valls, que simbolitza els terrats i 
balcons de pisos i cases vallenques, uns 
dels escenaris principals d’aquesta Festa 
Major.

A la part central es pot veure una cele-
bració de Sant Joan en família, amb una 
ampolla de cava i un telèfon mòbil, un 
element que aquest any ens permetrà 
poder-la compartir amb els familiars i 
amics que tenim més lluny, o bé per gaudir 
dels concerts a través de les xarxes socials. 
També hi trobem representada l’àliga de la 
ciutat, que aquest any té un protagonisme 
especial perquè serà dels pocs elements 
patrimonials que podrà executar part de 
les seves funcions rituals mantenint la 
presència al balcó de la casa de la Ciutat 
i ballant durant les Completes. A la part 
superior de l’escut podem observar altres 
referències a la festivitat de Sant Joan, com 
són les bengales i els petards.

En les il·lustracions es poden veure com els 
i les protagonistes del cartell miren cap al 
cel  –un tret ben característic de vallenques 
i vallencs–, com l’escut de la ciutat està 
envoltat per una tira de banderetes com 
a guarniment de la Festa Major i com, en 
el fons de la imatge, les fruites confitades 
que caracteritzen la tradicional coca de 
Sant Joan també tenen un protagonisme 
especial.

ANdREU PLANA
Nascut a Tarragona el 1988 i resident 
a Valls, ha estudiat Disseny i edició de 
publicacions impreses i multimèdia, i 
compagina l’afició pel disseny gràfic amb 
la seva feina habitual a l’empresa local 
Cartronatges Trilla. Els seus treballs s’han 
pogut veure en el disseny de les imat-
ges gràfiques de la Fira de Santa Úrsula 
(2017), el Pessebre Vivent de Valls (2018) 
o l’espectacle Un Cap d’Any a l’Infern del 
Grup del Teatre Principal (2019), i participant 
en d’altres projectes com Els Pastorets Prin-
cipals de Valls, la recuperació del Blai de 
Valls, la campanya de mecenatge per a la 
recuperació de l’orgue de Valls o el logotip 
de la marca de roba vallenca Tacatà.

la joguina
de goma del lleó
Casa Bonifàs suma i suma en la seva 
col·lecció de figures de goma.
Es podrà adquirir a la botiga de Casa 
Bonifàs i a www.bonifas.cat

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€
Dissenyat per Eva Traguany, està 
confeccionat en una tela resistent al 
sol, de color granat, i compta amb 
diverses figures del seguici cerimonial 
(gegant de la porra, àliga, mulassa, 
drac...). Alhora, incorpora tots els 
acabats tèxtils i vetes.
Punts de venda: Moda Roylle, El Safareig, 
Cistelleria Roca, Teixits Cortès, Floristeria 
Heura Musa, Calçats Alentorn i local de la 
Unió Anelles de la Flama.

el domàs del basilisc
Col·laboració: 15€
El domàs morat amb la imatge del 
basilisc per engalanar els balcons 
durant la Festa Major.
Punts de venda: Teixits Cortès, 
Calçats Alentorn i al local de la Colla 
Gegantera La Pessigolla.

Cada 
organitzador és 

responsable de les activitats 
programades. D’acord amb la 

situació actual, tots els actes recollits 
en aquest programa queden supeditats 

al compliment, per part dels seus orga-
nitzadors, de les disposicions en matèria 
de seguretat, protecció i sanitat aplicables 
en el moment de la realització dels 
espectacles i activitats. L’ús d’artificis 
pirotècnics implica el respecte a la 

normativa vigent en aquesta 
matèria.

Sigueu responsables



9.30h.  bonifàs   @casabonifas
Presentació virtual
de la joguina de goma del lleó
Casa Bonifàs amplia la seva col·lecció de 
joguines, que cada any suma una nova peça 
amb motiu de Sant Joan. Aquest cop és el torn 
del lleó, en un acte digital que comptarà amb el 
suport del grup Pam i Pipa, que interpretarà la 
cançó del rei dels animals.
organitza: casa bonifàs

10.30 a 13h. campanar de sant joan
Obertura del campanar, 
especial Sant Joan 2020
Torns de 10 persones. 
Inscripció prèvia trucant a l’oficina 977 612 530
Important:  obligatori l’accés amb mascareta
organitza: oficina de turisme

10.30 a 13.30h. refugi antiaeri 
de la Plaça del blat
Obertura del refugi, 
especial Sant Joan 2020
Torns de 10 persones. 
Inscripció prèvia trucant a l’oficina 977 612 530
Important:  obligatori l’accés amb mascareta
organitza: oficina de turisme

11h.  annahatha ioga&mindfulness
Títol del vídeo: 
Ioga per a nens, nenes i famílies. 
1a part “Com et sents?”
Explica-ho!
organitza: annahatha ioga&mindfulness
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Programa d'actes
Les senyeres i domassos pregonen des de les cases, 
finestres i balcons l’imminent Sant Joan!

des d’avui. casa de la ciutat
Engalanament
amb els domassos grana, la bandera 
vallenca i la senyera, pregonant la Festa Major 
de Sant Joan Baptista, patró de Valls. Els carrers 
i places del Centre Històric s’omplen també de 
banderes, per anunciar el Sant Joan vallenc.

des d’avui
Convidem a tots els vallencs i vallenques a 
engalanar amb domassos i banderes els seus 
balcons i finestres

des de primera hora fins a la posta 
de sol. casa de la ciutat. Pl. blat
L’àliga al balcó
La nostra majestàtica au és sinònim de 
l’entrada en els dies més ancestrals de la festa. 
Tot i no poder realitzar la tradicional sortida al 
ritme dels ministrers, l’àliga manté el privilegi 
de presidir, durant tots els dies de celebració, el 
balcó del Saló de Plens de la Casa de la Ciutat.

durant tots els dies. 
carrers i places del centre Històric
El Centre Històric es vesteix de festa!
Els carrers fan festa. Guarniments i elements de 
festa omplen i decoren els carrers, places i apa-
radors de botigues i comerços del Barri Antic, 
carrer la Cort i Portal Nou. Tot i que aquest Sant 
Joan no es pugui viure la festa com sempre, les 
decoracions dels carrers ens recorden que és 
Festa Major!
organitza: associació de comerciants del carrer de la cort i asso-
ciacions de Veïns del barri antic i Portal nou

dissabte20 del 20 al 28 de juny
39a Pujada a 
Miramar 
Solidària 2020
Multidisciplinar, 
caminant, corrent 
o en bicicleta
Preu: 3€ socis/sòcies 
i 5 € no socis/sòcies
Més informació: 
www.aaeet.com/wp i info@aaeet.com 

9h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la Casa de la Festa
L’exposició del seguici cerimonial de la ciutat 
de Valls es trasllada, aquest mes de juny, de 
la Biblioteca Popular, el seu emplaçament 
habitual, fins a l’escenari i vestíbul del Teatre 
Principal, una de les joies patrimonials i cultu-
rals de la nostra ciutat. El coliseu vallenc acull 
aquesta cita clàssica del Sant Joan vallenc, en 
una visita que serà del tot excepcional, ja que 
els elements que integren la mostra no podran 
omplir de música i colors els carrers vallencs. 
L’equipament escènic es converteix en l’indret 
on es podran veure i gaudir les diverses peces 
de la imatgeria, així com els vestuaris i com-
plements del conjunt de balls. Una proposta 
especialment recomanada per gaudir amb la 
mainada.
Reserva d’entrades gratuïtes
a www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups reduïts i amb 
horaris esglaonats. 
Important:  obligatori l’accés 
amb mascareta

coorganitzen: unió anelles de la Flama i ajuntament de Valls, 
amb la col·laboració del conjunt d’entitats del seguici cerimonial 
de la ciutat

Solstici
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12 a 14h. capella de sant roc
Obertura de l’exposició 
“Amb els ulls ardent com carbons”
de Fernando Gandasegui, i amb 
la col·laboració d’Àlex Solé i Èlia Bagó.
L’espai d’art contemporani vallenc reobre 
portes amb la presentació de la segona mostra 
del cicle “Ser sense ser-hi”, que comptarà 
durant el migdia amb la presència de l’artista per 
dialogar amb públic sobre la seva obra.
organitza: museu de Valls

12h. local social colla joves Xiquets de Valls
Acte Inaugural del 50è aniversari 
de la represa de la Colla Joves 
Xiquets de Valls
Exposició fotogràfica dels 50 anys de represa 
de la CJXV amb concert vermut de l’Escola 
de grallers de la Colla Joves. L’exposició es 
mantindrà oberta fins al 25 de juny. Control de 
l’aforament per part de l’organització. 
Servei de bar.
organitza: colla joves Xiquets de Valls

12.30h.   unió anelles de la Flama 
 @uaFValls   @unioanellesdelaflama 

Valls Folklòrica: 
Retalls de la Festa Major
Escenes de la festa vallenca, una retrospectiva 
visual de la Festa Major de Sant Joan de Valls.
organitza: Fundació unió anelles de la Flama

13h.  ajuntament de Valls
Concert vermut amb 
els ministrers vallencs Solstici
Amb una denominació adient a la nostra Festa 
Major, aquesta formació musical que fa ballar 
habitualment el lleó presenta la riquesa ins-
trumental de les antigues cobles de ministrers, 
que acompanyaven alguns dels elements més 
cerimonials dels seguicis i les corporacions civils 
i religioses.

16h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades a www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups reduïts i amb 
horaris esglaonats. 
Important:  obligatori l’accés amb mascareta

18h.   grup del teatre Principal 
 @gtpvalls

El Ball de Vells en calces
Descobriu les interioritats dels balls parlats. Po-
dreu compartir des dels aspectes més formals 
fins a les curiositats i anècdotes més divertides 
amb altres balls parlats.
organitza: grup del teatre Principal 

19h.  @cgelcalcotdevalls
Mostra de gegants virtual
Malgrat que no es pugui celebrar la trobada 
amb normalitat, aquesta colla gegantera no vol 
renunciar a fer que els vallencs i les vallenques 
puguin gaudir d’un tastet de les que havien de 
participar-hi.
organitza: colla gegantera el calçot-aaeet de Valls

19h. al carrer o plaça que tinguis més a prop
El primer petard
La Turba proposa que baixeu al carrer amb una 
traca comprada a alguna de les botigues de 
petards de la ciutat. Quan al campanar de Sant 
Joan sonin les 7 de la tarda, és el senyal per 
encendre-la i fer que se senti arreu.
organitza: casal Popular la turba

19.15h. Plaça de la Zeta
La Boladissada
Enguany La Turba tindrà servei a domicili per fer 
tants boladissos com es vulguin! A més, també 
munta punt de recollida a la plaça de la Zeta. 
Sense Boladís no hi ha festa!
organitza: casal Popular la turba

19.30h.  ajuntament de Valls
Concert de Meritxell Neddermann
Ha estat en contacte amb la música i amb el 
seu instrument, el piano, des de la infància. El 
març de 2020 ha presentat l’àlbum debut, que 
es proclama com una de les propostes més 
originals i interessants del panorama actual. 
Actua amb una banda conformada per músics 
que han tocat amb artistes de la talla de Jorge 
Drexler.

Ball de Vells en calces Meritxell Neddermann

Mostra de gegants virtual
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20.30h. des dels campanars 
de sant joan baptista, 
el carme i sant antoni
Extraordinari repic 
manual de les 
campanes des dels tres 
campanars de la ciutat
Sant Joan, Sant Antoni i el Carme 
s’uneixen per anunciar sonora-
ment que comença la festa.
organitza: campaners de Valls

20.30 h. des del 
centre Històric
Salves i morterets 
d’anunci de 
la festa a càrrec de 
la Pirotècnia Catalana, 
de Vimbodí i Poblet. Fabricants 
des de 1985, són els encarregats 
d’avisar a tots els punts de la 
ciutat que comencen els dies de 
festa. Degut a les circumstàncies, 
la pirotècnia aèria substitueix, 
aquest any, la tradicional tronada 
al Pati. Amb tot, les salves 
mantenen la funció d’anunciar a 
tots els vallencs i vallenques 

22h.  ajuntament de Valls
Segona sessió del 
concert de Meritxell 
Neddermann

22.45h. 
 ajuntament de Valls

Concert revetlla 
amb l’Orquestra 
Mitjanit 
S’han convertit en els últims anys, 
en un clàssic de les festes majors 
més populars que aposten per 
una programació moderna, parti-
cipativa i intel·ligent. I és que no 
podem parlar sinó de fenomen 
quan s’aconsegueixen mesclar 
l’energia, la cohesió i la contun-
dència d’un grup de rock amb 
la versatilitat d’una orquestra de 
versions, i més quan destil·la un 
compromís tan clar amb la mú-
sica del país, i en general amb 
tot aquell repertori massa sovint 
ignorat o arraconat, però que el 
jovent ha fet seu.

23.44h 
Solstici d’estiu
Just en aquest moment,
saludem la nova estació

des de primera 
hora fins a 
la posta de sol
casa de la ciutat. 
Pl. blat
L’àliga al balcó

9h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la 
Casa de la Festa
Reserva d’entrades 
gratuïtes a 
www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en 
grups reduïts 
i amb horaris esglaonats. 

Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

10.30 a 13h. campanar 
de sant joan
Obertura del 
campanar, especial 
Sant Joan 2020
Torns de 10 persones.  
Inscripció prèvia trucant 
a l’oficina 977 612 530
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta
organitza: oficina de turisme

10.30 a 13.30h. 
refugi antiaeri de la Plaça del blat
Obertura del refugi, 
especial Sant Joan 2020
Torns de 10 persones. 
Inscripció prèvia trucant a l’oficina 
977 612 530
Important:  obligatori l’accés 
amb mascareta
organitza: oficina de turisme

11h.  ajuntament de Valls
Espectacle Familiar 
“Meravelles d’Orient” 
de la Companyia Eudald 
Ferré – Teatre de Titelles
Un joglar musulmà, 
expert rondallaire, 
i un soldat vingut 
de les Croades, 
noble cavaller que 
ha anat a menys 
i que està obligat 
a fer el que calgui 
per sobreviure, 
han portat de les 
terres d’Orient 
l’art de manipular 
bavastells o... més 
ben dit: “de moure 
ninots de fusta 
talment com si vida cobres-
sin”. Els acompanya un pastor 
introvertit i feréstec que ha perdut 
el seu ramat i toca la cornamusa 
per poder menjar. Una proposta 
familiar amb segell de territori 
creatiu vallenc.

L’Orquestra Mitjanit

L’àliga al balcó

Campaners de Valls

diumenge
el dia internacional de la música
21
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20h.  @rcasfor
Jazz steps, 
lindy hop i swing
Podreu aprendre amb el jazz 
steps, els passos més divertits del 
Lindy Hop, sense parella, amb la 
música swing que més us agrada.
organitza: basic escola de ball

22.15h. 
 ajuntament de Valls

Segona sessió 
d’havaneres 
amb Les Anxovetes

12h.  @jovesvalls
Ballada dels gegants 
i dimonis vermells 
de la Colla Joves 
Xiquets de Valls
acompanyats pels petits grallers 
de la colla.
organitza: colla joves Xiquets de Valls

12h.    colla gegantera 
Pessigolla Valls 

 @collapessigollavalls
Anunci públic dels 
guanyadors del 
Concurs de dibuix 
Com t’imagines 
el basilisc petit?
S’anunciaran els tres guanya-
dors/ores del concurs i també 
es faran públics els dibuixos 
vencedors.
organitza: colla gegantera la Pessigolla

12.30h. 
   unió anelles de la Flama 

 @uaFValls 
 @unioanellesdelaflama 

Valls Folklòrica: Retalls 
de la Festa Major
Escenes de la festa vallenca, una 
retrospectiva visual de la Festa 
Major de Sant Joan de Valls.
organitza: Fundació unió anelles de la Flama

13h.  ajuntament de Valls
Concert vermut 
amb la 
Cobleta Ball de Vells 
La destresa verbal del ball parlat 
que habitualment acompanyen 
amaga les potencialitats sonores 
d’aquesta formació musical amb 
tres intèrprets, que enguany 
escoltarem en un format ben 
diferent per amanir la franja 
horària del migdia. 

16h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura 
de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes a 
www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups 
reduïts i amb horaris esglaonats. 

Important:  obligatori l’accés 
amb mascareta

17.30h  ajuntament de Valls
Havaneres 
amb Les Anxovetes
Grup nascut el 2013 a Girona, 
íntegrament en femení. Han 
participat en les cantades més 
importants, com la de Calella de 
Palafrugell, la Mostra de l’Hava-
nera Catalana de Palamós o les 
cantades de Getxo (País Basc) i 
Dènia (País Valencià).

18.30h. 
 ajuntament de Valls

Concert amb 
l’Orquestra Rosaleda
L’Orquestra Rosaleda neix el 1945 
quan un grup d’amics estaven 
estudiant a l’Escola de Música 
de Sallent (Bages) i van formar 
el Conjunt Rosaleda. Aviat va 
passar a ser l’Orquestra Rosale-
da, nom que ha conservat fins 
a l’actualitat. Al llarg d’aquests 
75 anys, ha continuat difonent 
la música i la cultura popular 
en terres catalanes i gaudint de 
prestigi des dels seus orígens.

Orquestra Rosaleda Les Anxovetes

Cobleta Ball de Vells
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des de primera hora fins a 
la posta de sol. casa de la ciutat. Pl. blat
L’àliga al balcó

9h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes 
a www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups 
reduïts i amb horaris esglaonats. 
Important: obligatori  
l’accés amb mascareta

11h.  annahatha ioga&mindfulness
“L’abric de Pupa”, 
un conte sobre la por
Títol del vídeo: Ioga per a nens, nenes i famíli-
es. 2a part “Com et sents?”
organitza: annahatha ioga&mindfulness

dilluns
l’Avantvigília 
de Sant Joan

22 12.30h.    unió anelles de la Flama 

 @uaFValls  @unioanellesdelaflama 
Valls Folklòrica: 
Retalls de la Festa Major
Escenes de la festa vallenca, una retrospectiva 
visual de la Festa Major de Sant Joan de Valls.
organitza: Fundació unió anelles de la Flama

13h.  ajuntament de Valls
Concert vermut de les formacions 
vallenques Mitja Cobla 7 vetes 
de l’Espardenya i els Músics 
del Ball de Bastons
Les mitges cobles, integrades per flabiol, tamborí 
i cornamusa, són una de les formacions més tra-
dicionals del model etnogràfic i festiu del Camp 
de Tarragona i el Penedès. Alhora els músics del 
ball de bastons són un dels grups que en els 
darrers anys han experimentat una interessant 
evolució sonora. Es presenten amb una formació 
de flabiol i tamborí, sac de gemecs i violí.

16h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes 
a www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups reduïts 
i amb horaris esglaonats. 
Important:  obligatori l’accés amb mascareta

durant la tarda, muralla del castell, 39. 
antiga casa pairal de cèsar martinell
Obertura de la capelleta votiva 
de Sant Joan Baptista
Guarnida amb l’enramada, s’obriran els por-
ticons de la capella popular dedicada al sant 
patró de Valls i s’encendrà la llàntia per la festa.
organitza: unió anelles de la Flama

18h.   @balldebastonsdevalls
Ballada de lluïment 
del ball de bastons
una versió confinada de les seves danses.
organitza: ball de bastons 

18h.  ajuntament de Valls
Concert amb Crim + Nativa

Crim 18h
Banda de punk-rock formada el 2011 a Tarra-
gona. És la formació catalana d’aquest estil 
que més triomfa fora de les seves fronteres ja 
que, només l’any passat, van dur a terme tres 
llargues gires per Europa i una altra de deu 
concerts als Estats Units.

Nativa 19.10h
Per canalitzar la inquietud creativa i entenent 
la música com un codi agitador de conscièn-
cies, neix el nou projecte de cinc dels compo-
nents de La Raíz: Adri Faus, Xavi Banyuls, Edu 
Soldevila, José Carlos García “Sen-K” y Julio 
Maloa. Sons orgànics i electrònics contra les 
desigualtats socials, la violència, la pèrdua de 
personalitat o l’afany i ego existents darrera de 
les crítiques destructives.

Músics del Ball de BastonsObertura de la capelleta votiva Mitja Cobla 7 vetes Crim
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des de primera hora 
fins a la posta de sol
casa de la ciutat. Pl. blat
L’àliga al balcó

durant tota la jornada. 
Pastisseries i forns de Valls
Les coques de Sant Joan
vestides de fruita confitada, són els primers 
colors d’aquesta jornada. Aquest element 
gastronòmic ha superat temps comple-
xos, epidèmies, guerres i fams. Enguany 
adquireix un protagonisme molt especial en 
el Sant Joan vallenc com un dels ingredients 
essencials i identitaris que compartirem amb 
les persones més estimades i properes.

9h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura 
de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes 
a www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups reduïts 
i amb horaris esglaonats. 
Important:  obligatori l’accés amb mascareta

durant el matí. 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
acte que té lloc aquest any a porta tancada. 
La creu romandrà guarnida fins a la vigília 
de Nadal. Aleshores les flors podran ser re-
collides per la ciutadania, qui els ha atribuït 
propietats remeieres i místiques.

dimarts

La vigília de Sant 
Joan i les Completes

23
18.30h.     grup del teatre Principal i 

 @gtpvalls
Entrega de premis 2n concurs 
de Versotuits del ball de vells
organitza: grup del teatre Principal

19h.     Òmnium alt camp 

 @omniumaltcamp 
La Cultura en 
temps de pandèmia
Xerrada dins el cicle Converses en què diver-
sos representants d’entitats culturals vallen-
ques aportaran la seva visió de com es veu la 
cultura en l’anomenada “nova normalitat”.
organitza: Òmnium alt camp

20h.  @rcasfor
Ball de revetlla- Line dance
Podreu aprendre a ballar, amb o sense 
parella, els balls de revetlla com el vals, txa 
txa txà, pasdoble, cúmbia...
organitza: basic escola de ball

20.30h. Pati sant roc – ieV
La Parra. Activitat de petit format
Carregat de romanços, amb Jordi Jubany
Romanços tradicionals, de nova creació... 
Romanços hagiogràfics, truculents, de 
bandolerisme i de lluites polítiques; tot té 
cabuda dins el món d’un bon romancer! 
Espectacle per a adults.
organitza: institut d’estudis Vallencs

22h.  ajuntament de Valls
Segona sessió 
del Concert de Crim + Nativa
Crim 22h

Nativa 23.10h

10h. Plaça de la Zeta
Plantada del fogueró
Per torns, i seguint les instruccions a les xarxes 
socials d’aquest col·lectiu, La Turba prepara un 
fogueró participatiu. Que cremi el coronavirus!
organitza: casal Popular la turba

12h. campanar de sant joan baptista
Repic manual de vigília 
de les campanes de Sant Joan
Els campaners de Valls anuncien la vespra del 
dia gran i emularan un toc històric de vigília 
documentat en una consueta de l’església de 
l’any 1869.
organitza: campaners de Valls

12h. des del centre Històric
Salves i morterets d’anunci 
de la vigília de la Festa Major a 
càrrec de la Pirotècnia Catalana
Si les campanes repiquen des de Sant Joan, les 
vint-i-una salves i l’esclat final atronen al cel. 
Un diàleg atàvic en una festa fundacional lliga-
da a la definició de la ciutat com a comunitat. 

12h. sala sant roc - ieV
Obertura de l’exposició 
La Festivitat del Corpus a Valls
Projecte expositiu d’Ariadna Pujol Marcos i Ona 
Gibert Montalà fruit de la II Beca de Fotografia 
“Pere Català i Pic”. 
organitza: institut d’estudis Vallencs

12h.     Òmnium alt camp 

  @omniumaltcamp 
Veredicte del Concurs de 
maquetes de petites fogueres 
de Sant Joan 2020
Per la situació de desconfinament, el certamen 
de cada any s’ha transformat en un Concurs 
de maquetes de petites fogueres de Sant Joan, 
adreçat als infants de Primària. 
organitza: Òmnium alt camp

Crim Nativa
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12.30h. 
   unió anelles de la 

Flama  @uaFValls 
 @unioanellesdelaflama 

Valls Folklòrica: Retalls 
de la Festa Major
Escenes de la festa vallenca, una 
retrospectiva visual de la Festa 
Major de Sant Joan de Valls.
organitza: Fundació unió anelles de la Flama

13h.  ajuntament de Valls
Concert vermut amb 
Tocats del Grall 
Provinents del Penedès i del 
Vallès, ens oferiran la seva 
música amb instruments atàvics 
de la nostra celebració patronal. 
El nom d’aquesta formació, que 
acompanya anualment el ball de 
cercolets vallenc, prové del tub de 
la cornamusa, proveït de forats, 
que fa la melodia.

16h. teatre Principal, accés pel 
carrer del teatre
Obertura de 
la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes a 
www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups 
reduïts i amb horaris esglaonats. 
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

durant la tarda. 
Plaça del blat
Encesa de la graella 
amb el foc del Canigó 
per part de la diablessa
El foc d’aquesta tradició ancestral 
dels Països Catalans s’estén, 
com mana el costum, arreu del 
territori, i arriba a viles i ciutats 
per anunciar el solstici d’estiu. 
I aquest any no podia ser una 
excepció. Com un dels elements 
més rituals de la nit més màgica 
de l’any, la graella s’omple de 
foc i brases en el quilòmetre zero 
del món casteller, escenari per 
excel·lència de la festa vallenca. 
Un foc símbol de la persistència i 
la vitalitat de la cultura catalana, 
que romandrà viu, com cada any, 
fins a la mitjanit.
coorganitzen: Òmnium alt camp i unió anelles 
de la Flama

17.30 a 20 h. tac12 
i xarxes socials de tac12 
i de l’ajuntament de Valls
Reemissió de la 
sortida de Completes, 
les balladetes de 
Completes i els castells 
a l’antiga de Sant Joan 
2019
Un dels moments rituals més 
esperats per tots els vallencs i 
les vallenques, que aquest any 
podreu gaudir des de casa o des 
dels vostres dispositius mòbils. La 
plaça del Blat esdevinguda una 
intermitència de colors amb els 
incendis pirotècnics, la casca-
da de llum blanca i el foc aeri 
que ens va brindar la coetera 
valenciana Teresa Rey, de Llanera 
de Ranes, es fon amb la ballada 
conjunta del seguici cerimonial 

i els pilars vibrants de les dues 
colles dels Xiquets de Valls. 
Després efectuen les seves balla-
detes el drac, l’ós, el basilisc, els 
nans, la jota dels gegants, el bou, 
el bou tradicional, la mulassa, el 
lleó i l’àliga amb els seus aligons. 
Seguidament, els castells a 
l’antiga de la Colla Joves Xiquets 
de Valls i la Colla Vella Xiquets 
de Valls, tal i com es feien abans 
dels anys 30 del segle XX.

20h.  ajuntament de Valls
Concert amb Lildami
És l’artista que s’ha convertit en 
el referent de la nova música 
urbana dels Països Catalans i 
que triomfa entre el públic més 
jove en els més diversos formats. 
El cantant terrassenc destaca pel 
seu missatge positiu que perse-
gueix la lluita contra les drogues i 
el sexisme.

20.45h. campanar de sant 
joan baptista
Repic manual de les 
campanes de Sant 
Joan que anuncien les 
Completes
Des d’una hora abans del cant 
de Completes, els instruments del 
campanar pregonen la cerimò-
nia i el record de l’Entrada a les 
Completes en honor al patró de 
la ciutat de Valls.
organitza: campaners de Valls

21.45h. església 
de sant joan baptista i 

 Parròquia sant joan de Valls
Completes
L’àliga i la bandera de la ciutat 
esperen vora l’altar major, als 
peus del dosser custodi de la re-
líquia de Sant Joan Baptista, l’inici 
d’un dels moments alhora ritual i 
de culte més intensos d’aquests 
dies vallencs per excel·lència.
L’arxiprestal de Sant Joan llueix, 
enguany, una nova imatge des-
prés dels treballs de restauració 
de la capella de Sant Antoni de 
Pàdua.
Per accedir-hi presencialment, 
cal realitzar inscripció prèvia a 
l’adreça completes2020@gmail.
com (dues persones per reser-
va, indicant nom i cognoms). 
Important: l’accés al temple es 
farà de manera esglaonada, 
caldrà arribar a l’hora fixada per 
l’organització en la confirmació i 
accedir al recinte amb el DNI.
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

tot seguit. des de la sagristia
Entrada solemne de 
la relíquia del nostre 
patró, el gloriós Sant 
Joan Baptista,
fins a l’altar major, 
acompanyada del toc 
d’ofertori dels grallers 
So Nat

acabat 
el cant de completes
Interpretació del toc de 
castells amb l’orgue, a 
càrrec de Josep Mateu
d’acord amb la partitura res-
catada pel vallenc Joan Dasca 
dins “Els castells dels Xiquets de 
Valls”, de Francesc Blasi i Espino-
sa. Instants molt simbòlics a Valls 
quan soni l’enguany enyorada 
melodia que acompanya les ar-

Tocats del Grall Encesa de la Flama del Canigó Bufalodre
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quitectures senyeres de la ciutat i 
del patrimoni cultural universal.
Serà el darrer cop que es faci la 
interpretació amb l’instrument 
actual, ja que l’any vinent la ciutat 
estrenarà orgue.

tot seguit. des del presbiteri
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
L’àliga, exercint el seu rol de figu-
ra històrica i emblemàtica de la 
ciutat, representarà tot el seguici 
cerimonial en ser l’únic element 
que ballarà durant la Festa Major. 

22.30h. tac12, xarxes tac12 
 ajuntament de Valls 

Concert de revetlla 
amb Sabor de Gràcia + 
Lildami + La Sra Tomasa

Sabor de Gràcia 22.30h
Nascuts el 1994 de la mà d’un 
gitano de Gràcia, Antonio Carbo-
nell “Sicus”, ara amb 25 anys de 
trajectòria artística i experiència 
en els escenaris, són hereus 
destacats de la rumba catalana 
del mític Peret. 

Lildami 23.45h

La Sra Tomasa 00.30h
Grup barceloní sense tabús per 
una original i arriscada barreja 
musical, que es basa en fusionar 
les últimes tendències de l’elec-
trònica amb la música llatina. Ha 
traçat un camí per experimentar, 
perdent la por a allò desconegut i 
defensant l’autenticitat humana.

Bufalodre So Nat
Sabor de Gràcia

Lildami

La Sra Tomasa

Cerimonial Ball de l’àliga
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dimecres

Diada de Sant Joan
24

des de primera hora fins a la posta 
de sol. casa de la ciutat. Pl. blat
L’àliga al balcó

8h 
Toc de matinades pels grallers 
i timbalers: 
• Des del Centre Històric: Escola de Grallers 

 de la Colla Joves Xiquets de Valls
• Des dels habitatges de la Colla Vella: 

 Grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls
• Des del Passeig de l’Estació: Grallers de    

 l’Espardenya
• Des de Sant Josep Obrer: Grallers Els   

 Carreter
• Des del Fornàs: Grallers Els Blu’s
• Des de la Fraternal: Grallers Els Cofins
• Des de Santa Magdalena: Grallers 

 Els Vernets
• Des del Centre Històric: Grallers L’Esperidió
• Des de Nou Miramar: Grallers Els Vinardells

Nou 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 Centre Històric. La gralla conquereix 
les nostres places, carrers i les noves àrees 
urbanes, i amb el seu so crida el retorn de 
l’enyorada consuetud de la festa.
coorganitzen: colla Vella dels Xiquets de Valls, colla joves 
Xiquets de Valls i ajuntament 

9h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes a 
www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups reduïts i amb 
horaris esglaonats. 
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

10h. campanar de sant joan baptista
Repic manual de 
les campanes de Sant Joan 
que anuncia l’Ofici del patró
Des d’una hora abans vibren els instruments 
perpetus d’una torre envejada arreu i també 
recorden l’entrada a l’Ofici en honor al patró de 
la ciutat de Valls.
organitza: campaners de Valls

11h. església de sant joan i 
  Parròquia sant joan de Valls

Ofici solemne 
en honor del gloriós patró, 
Sant Joan Baptista
amb la seva relíquia dipositada a l’altar major.
Per accedir-hi presencialment, cal realitzar 
inscripció prèvia a l’adreça ofici2020@gmail.
com (dues persones per reserva, indicant nom 
i cognoms).
Important: l’accés al temple es farà de manera 
esglaonada, caldrà arribar a l’hora fixada per 
l’organització en la confirmació i accedir al 
recinte amb el DNI.
Important:  obligatori l’accés amb mascareta

11h.  annahatha ioga&mindfulness
Ioga per a nens, nenes i famílies. 
Què és el Mindfulness? 
organitza: annahatha ioga&mindfulness

Els Carreter

Els Blu’s

Els Cofins

L’Esperidió

Els Vernets

L’Espardenya

Grallers de la CVXV

Escola de Grallers de la CJXV

Els Vinardells
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11h. Plaça u d’octubre
A Valls fem taca d’oli
Reivindicació de la injustícia patida per polítics/
ques  i conciutadans/anes, exiliats/ades i 
empresonats/ades.
organitza: Àvies i avis per la llibertat

12.30h.    unió anelles de la Flama 

 @uaFValls   @unioanellesdelaflama  
Valls Folklòrica: 
Retalls de la Festa Major
Escenes de la festa vallenca, una retrospectiva 
visual de la Festa Major de Sant Joan de Valls.
organitza: Fundació unió anelles de la Flama

12.30h. tac12 i xarxes tac12
Reemissió de l’actuació castellera 
de la Colla Joves Xiquets de Valls 
i la Colla Vella Xiquets de Valls de 
Sant Joan del 2019
La plaça del Blat no podrà vibrar amb les 
construccions que ens emocionen, però hem 
volgut reviure l’exhibició d’ara fa un any. L’AdN 
vallenc exportat arreu del món.

16h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes a www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups reduïts i amb 
horaris esglaonats. 

Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

17.30h     colla gegantera 
la Pessigolla  @collapessigollavalls
Naixement virtual del basilisc 
petit de Valls
L’any passat el basilisc va pondre un ou, 
que s’ha anat fent gran al balcó 
del local de la Pessigolla.
Ha arribat el moment que l’ou es trenqui 
per conèixer el basilisc petit!
organitza: colla gegantera la Pessigolla

19h.  ajuntament de Valls
Concert amb Sense Sal
Amb frescor en la línia del pop folk festiu, es 
deixen seduir per la música electrònica i els 
sons llatins. Amb lletres carregades d’optimis-
me, menys contingudes, i reforçades per un 
directe més que potent, conviden al públic a 
trobar el seu lloc al món.

20h.  @rcasfor
Salsa i Batxata
Podreu aprendre a realitzar els passos bàsics 
de salsa i batxata amb agilitat i estil.
organitza: basic escola de ball

20.15h.  ajuntament de Valls
Concert amb El diluvi
Carregats de mestissatge mediterrani, pop, 
cúmbia, reggae i rumba es conjuguen amb 
festiva precisió en l’ampli ventall del folk.  Ju-
guen amb nous llenguatges, inclouen influ-
ències del folk anglosaxó i mexicà, i flirtegen 
amb l’electrònica. Tot amb textos contundents 
sobre política, amor i quotidianetat, amb Ovidi 
Montllor com a referent.

22.00h.  ajuntament de Valls
Concert amb Obeses 
+ el diluvi + Sense Sal

Obeses
Des d’Osona arriba l’amor absolut i incondici-
onal que provoquen entre els seus seguidors. 
El discurs sovint provocador del seu cantant 
i compositor Arnau Tordera s’embolcalla de 
sons inconformistes entre els quals la veu 
adquireix dimensions estratosfèriques.

El diluvi 22.45h

Sense Sal 23.45h

Obeses El diluvi

L’ou del basilisc petit

Sense Sal
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dijous

El Vot del Poble 
a la Mare de Déu 
del Lledó

25
des de primera hora 
fins a la posta de sol. 
casa de la ciutat. Pl. blat
L’àliga al balcó

9h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura 
de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes a 
www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups 
reduïts i amb horaris esglaonats. 
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

12h. santuari de la mare de 
déu del lledó, pg caputxins i  

  Parròquia mare 
de déu del lledó
Renovació 
del Vot del Poble
per part de l’Ajuntament en nom 
de la ciutat i l’Ofici del Vot del 
poble a la Mare de Déu del Lledó.
La corporació consuetudinària-
ment hi havia portat l’oli per a 
la llàntia que cremava davant 
la imatge mariana. Avui el vot 
es renova amb l’encesa sim-
bòlica de la llum acollida pel 
pare Joan Font. Les gralles del 
Museu l’acompanyen amb el toc 
d’ofertori.
Per accedir-hi presencialment, 
cal realitzar inscripció prèvia a 
l’adreça votdepoble2020@gmail.
com (dues persones per reser-
va, indicant nom i cognoms). 
Important: l’accés al temple es 
farà de manera esglaonada, 
caldrà arribar a l’hora fixada per 
l’organització en la confirmació i 
accedir al recinte amb el DNI. 
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

12.30h.  
   unió anelles de la Flama 

 @uaFValls  
 @unioanellesdelaflama

Valls Folklòrica: Retalls 
de la Festa Major
Escenes de la festa vallenca, una 
retrospectiva visual de la Festa 
Major de Sant Joan de Valls.
organitza: Fundació unió anelles de la Flama

13h.  ajuntament de Valls
Concert vermut amb els 
Xeremiers de Son Roca, 
de Mallorca
Aquest grup mallorquí conserva, 
en el seu repertori, temes antics de 
la tradició de transmissió oral, al-
hora que incorpora altres de nova 
composició i nous arranjaments. 
Una de les formacions clàssiques 
de la nostra Festa Major i una de 
les poques oportunitats anuals 
d’escoltar xeremiers al Principat.

16h. teatre Principal, 
accés pel carrer del teatre
Obertura 
de la Casa de la Festa
Reserva d’entrades gratuïtes a 
www.eventbrite.es 
L’accés es realitzarà en grups 
reduïts i amb horaris esglaonats. 
Important:  obligatori 
l’accés amb mascareta

durant la tarda. 
muralla del castell, 39. 
antiga casa pairal 
de cèsar martinell
Tancament de la 
capelleta votiva de Sant 
Joan Baptista
organitza: unió anelles de la Flama

18h.  @escoladedansadagi
Mostra de dansa 
individual
de les alumnes que es presenten 
a concursos i que, degut a la 
situació que vivim, no s’han pogut 
portar a terme.
organitza: escola de dansa adagi

19.30h.  ajuntament de Valls
Concert amb Sixtus
Sixtus s’han consolidat com un 
dels grups de versions amb més 
projecció dels Països Catalans. 
Amb les últimes gires han recorre-
gut tota la geografia amb un èxit 
contundent i hi ha veus enteses 
que els situen entre els millors, 
per la seva ràpida connexió amb 
el públic jove, pel seu repertori 
innovador i per la seva destresa 
per captivar tot tipus d’edats amb 
el seu imaginari musical nostrat. 

23h. Via pública
L’últim petard
La Turba proposa pujar a un ter-
rat, sortir al balcó o baixar al car-
rer amb artificis pirotècnics com-
prats a alguna de les botigues 
de petards de la ciutat. Quan al 
campanar de Sant Joan sonin les 
11 de la nit, serà el senyal.
organitza: casal Popular la turba

23.15h.  ajuntament de Valls
Concert de Cloenda: 
segona funció del 
concert de Sixtus
Gaudiu dels últims 45 minuts de 
música d’aquest Sant Joan.

i ara comença 
el compte enrere
per al #SantJoanValls 2021!

Sixtus

Xeremiers Son Roca

Adagi

Gralles antigues
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Directori 
d’obradors 
artesans de coca
Reconeguts fa uns anys amb el 
títol de Santjoaners, reconeixe-
ment a la trajectòria festiva vallen-
ca, aquests artesans gastronò-
mics de la nostra ciutat s’esforcen 
per fer arribar la tradicional coca 
de Sant Joan a totes les llars va-
llenques. Aquest serà, sens dubte, 
un element indispensable per ce-
lebrar la revetlla amb les amistats 
i família, en terrasses, menjadors 
i masos. I enguany més que 
mai, en aquesta Festa Major del 
tot excepcional. Una autèntica 
delícia pel paladar, carregada de 
patrimoni i sabors. En aquesta 
relació recollim aquells establi-
ments que elaboren coca de Sant 
Joan de manera artesanal en els 
seus obradors, hereus/eves d’una 
tradició que ve de lluny essent en 
alguns casos més que centenària. 

FLECA PASTISSERIA CAL CESC
c. abat llort 22 
977603504 
flecapastisseriacalcesc@gmail.com
Facebook

FLECA LA BARCELONESA 
c. la cort 33 
977601311    

PA I dEGUSTACIÓ MANEL
c. la cort 16 
977601339 / 606239234 
manelxic50@gmail.com

PASTISSERIA SANTACANA
c. la cort 18 
977601468 
pastisseriasantacana@gmail.com
www.pastisseriasantacana.com

PASTISSERIA VALLS 
- CA LES TARONGES
c. sant antoni 58  
977600457 / 607738532 
pastis.valls@gmail.com
www.calestaronges1901.com

LA MAR dE PASTISSOS
Pg. clariana 31  
619759717 
lamardepastisos@gmail.com
Facebook

dOLÇA FANTASIA
c. avenir 26  
626125946 / 977614353 
raquelcantos@dolcafantasia.es
www.dolcafantasia.es

OH QUE BO
c. avenir 36  
677631181  /677363633 
fleca.ohquebo@gmail.com 
www.ohquebo.es

FORN dE PA SANTA MAGdALENA
camí del bosc 1  
977605506    

dOS 18
Pg. estació 16-18. 977506251 
grup8x8@hotmail.com 
www.dos18.es

EL NOSTRE FORN
c. avenir 25
977607002
juca5861@gmail.com

 

La Casa de la Festa
Teatre Principal

del 20 al 25 de juny
Horari: de 9 a 14h i de 16 a 21h
Podeu adquirir la vostra entrada 
gratuïta a través del portal web 
d’Eventbrite: www.eventbrite.es
Per accedir a l’exposició heu de 
tenir en compte:

és obligatori l’ús de mascare-
ta per entrar al recinte

renteu-vos les mans amb 
gel hidroalcohòlic a l’entrada 
i a la sortida

eviteu imprimir la vostra 
entrada. Feu ús del vostre 
dispositiu mòbil 
per ensenyar-la

no es podran tocar cap 
de les peces ni elements 
exposats

manteniu en tot moment la 
distància de seguretat

no està permès l’accés amb 
cotxets i no es disposarà 
d’aparcament per a aquests.

coorganitzen: unió anelles de la Flama i 
ajuntament de Valls, amb la col·laboració del 
conjunt d’entitats del seguici festiu de la ciutat

I per a 
la mainada
Xiquets i xiquetes de Valls, 
aquesta proposta 
és per vosaltres!

Aquest Sant Joan la Berta Artigal 
us anima a fer volar la imaginació 
i a posar a prova el vostre talent i 
creativitat amb les manualitats. Us 
proposem que construïu la vostra 
pròpia àliga, amb tot tipus de ma-
terials que podem trobar a casa.

I com fer-ho? Molt fàcil. Només 
cal que us connecteu al canal de 
Youtube de l’Ajuntament de Valls 
i consulteu el tutorial que hem 
creat i on us ho expliquem abso-
lutament tot. Us hi animeu? Un 
cop feta, pengeu les imatges de 
la vostra àliga a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #SantJoanValls!

Les exposicions 
Pati Sant Roc – IEV
Plaça U d’octubre

Sex and revolution in Cuba, 
assaig fotogràfic 
de Núria López Torres

del 19 de juny al 5 de juliol
dimarts a dissabte de 19 a 21h; 
dissabtes, diumenges i festius, 
de 12 a 14h
organitza: casal Popular la turba

Sala Sant Roc – IEV
Plaça U d’Octubre
La Festivitat 
del Corpus a Valls

Fins al 5 de juliol
de dimarts a dissabte de 19 
a 21h; dissabtes, diumenges i 
festius, de 12 a 14h
organitza: ieV

Capella de Sant Roc  
- Museu de Valls
Plaça U d’Octubre
Amb els ulls ardent 
com carbons

Fins al 31 de juliol
de dimarts a dissabte de 19 
a 21h; dissabtes, diumenges i 
festius de 12 a 14h
organitza: museu de Valls

 

BASES CONCURS dE MAQUETES 
dE FOGUERES dE SANT JOAN
• Poden participar tots els infants de 
Primària de la comarca 
de l’Alt Camp.
• Categories:

• Categoria TEIA: menors 7 anys
• Categoria FLAMA:  7-9 anys
• Categoria FOC:10-12 anys

• Cada infant pot presentar una 
maqueta  d’una foguera de Sant 
Joan, decorada amb tècnica lliure, 
que expressi què hi cremaria aquest 
any 2020.

• La maqueta portarà un títol que la 
defineixi.

• Per participar cal enviar un correu 
a Òmnium Alt Camp altcamp@omni-
um.cat, on consti:

• el nom i cognoms del concursant
• edat
• població
• correu electrònic  
• telèfon
• categoria en la que participa
• títol
• foto adjunta de la maqueta

• Data límit de presentació: 21 de 
juny de 2020.

• Hi haurà 3 premis per categoria, 
consistents en un llibre, un joc de 
taula i  un diploma. 

• 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.

• El veredicte es farà públic per les 
xarxes socials d’Òmnium Alt Camp el 
dimarts  23 de juny de 2020, a les 12 
del migdia.

• La participació en el concurs implica 
l’acceptació de les bases, així com 
dels acords presos pel jurat, que 
seran inapel·lables.
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•	   canal de Youtube de l’ajuntament de Valls

•	El canal musical de la Festa Major de Sant Joan

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

sant joan i la ciutat

Mitjans col·laboradors
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Entrades per a la Casa de la Festa
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