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#SantaÚrsulaValls
#CulturaSegura
#FestesPopulars

Valls, Antena Castellera de la Xarxa
de l’Observatori del Patrimoni Etnològic
i Immaterial de Catalunya
Adherida als programes “Col·leccionant Passions”,
“Cultura Viva”, “Etnologia en xarxa”
i “Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic”
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de l’inici de la
2ª època d’or
dels Castells
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per la Colla
Joves Xiquets
de Valls
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al Pati
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projecció
de cinema
amb públic

de la
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700nvanenyst

Més informació

del co
del Carme

Al web

www.valls.cat
En el teu mòbil VallsAPP

Disponible gratuïtament per a iphone i android
Per telèfon

977 605 258 / 977 636 003 / 977 612 530
Per email

cultura@valls.cat I turisme@valls.cat
Per facebook

Cultura Valls I Visita Valls Visita Valls I Museu Casteller de Catalunya · Valls
Per twitter

@CulturaValls I @VisitaValls I @KM0Casteller I @Museu_Casteller
Per instagram

@CulturaValls I @VisitaValls I @MuseuCasteller
Edita: Ajuntament de Valls
Il·lustracions: Tati Ayala
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MaquetaciÓ: El Vallenc

Els primers pilars de cinc a plaça es van aixecar per Sant Joan a Valls en la primera prova pilot realitzada

La Santa Úrsula 2021 serà
molt especial. Després de les
restriccions a què la plaça del Blat
s’ha vist sotmesa, combatudes
amb simbolismes, no sols per
aquesta Diada ara fa un any,
sinó també per Sant Joan, i amb
l’absència total en les actuacions
de Firagost i de l’Onze de
Setembre, les nostres colles dels
Xiquets de Valls tornen a plaça.
Un mocador casteller amb el
lema imprès “Tornarem a plaça”
ho pregonava fa un any. I les
colles, amb l’afició al costat, ho
faran amb una diada normal pel
que fa a la dinàmica de rondes:

tres de castells, una quarta de
pilars i una final de pilars al balcó.
També tornarà el públic, tot i que,
amb la normativa vigent a l’hora
de tancar aquesta edició, haurà
d’estar separat de les colles.
Alhora l’aforament encara haurà
de ser reduït.
Per tant, la normalitat no ha
tornat encara als castells. Per
això, l’Ajuntament de la Ciutat,
com no podia ser de cap altra
manera, continuarà estant al
costat de les seves colles, de les
seves castelleres i castellers, dels
seus Xiquets de Valls, de la seva
afició, i seguirà demanant que

s’aixequin les restriccions pel que
fa tant al nombre de persones
que es poden posar en contacte
en una pinya com pel que fa als
espectadors que entren a plaça.
Alhora les nostres
exigències no exclouen
que demanem
coresponsabilitat
a l’hora de ser
curosos en les mesures
preventives davant
la covid-19, i sobretot
complint amb
la vacunació, l’única
eina de què disposem
per acabar amb aquest mal son.
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SISTEMA DE RESERVA D’ENTRADES
NOMÉS CAL ENTRADA PER A
ALS ACTES EN QUÈ AIXÍ S’INDICA
Màxim de dues entrades per persona
en cada espectacle o activitat
• On line 24 h: www.valls.cat
• Taquilles centrals del Teatre Principal:
Del 14 al 24 d’octubre: de 10 a 14 h;
de 17 a 20 h, excepte el dia 17

Va ser escollida per la
comissió participativa
d’imatge, que cada
any selecciona tant
aquest cartell com
el de la Festa Major
de Sant Joan. La
creadora ha destacat
alguns dels símbols
més característics
i estimats de Valls,
especialment
vinculats a aquest
esdeveniment.
Les protagonistes
principals són
precisament les
dues colles dels
Xiquets de Valls,
amb les enxanetes
com a l’emblema
coronador de
la fita castellera
comuna. Ayala
volia que les dues
camises, la rosada
i la vermella, fossin
presents al cartell,
per homenatjar
la feina col·lectiva
de les colles que
generen per a les
seves integrants un
espai de socialització,
familiar i integrador,
on tothom té
cabuda i rellevància,
independentment
de l’edat o situació
personal. A la banda
esquerra es pot veure
l’enxaneta de la Colla
Joves i a la dreta
l’enxaneta de la Colla
Vella. Els colors de les
camises estan situats
tal com el públic veu
les colles a la plaça
del Blat, el quilòmetre
zero, enmig d’un
esdeveniment
casteller a Valls.
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Un altre símbol
que la creadora
ha emfasitzat és
precisament l’espai
físic i emblemàtic
d’aquesta plaça
històrica, l´única
que durant més de
dos segles ha acollit
les arquitectures
humanes en el
format de la
dualitat, sense
veure alterat el seu
entorn urbanístic
essencial. Presidida
per l’icònic edifici
de l’ajuntament, la
plaça ha estat al
llarg d’aquestes dues
centúries l’escenari
de grans diades,
impregnades per
la rivalitat vallenca
i de grans reptes
per part d’ambdues
colles. Per arrodonir
la composició, Tati
Ayala ha inclòs el
campanar de Sant
Joan, per ser un dels
espais arquitectònics
característics
i emblemàtics
de la ciutat, que
precisament fou
inaugurat en una
Fira de Santa Úrsula,
la de l’any 1897. És
obra de l’arquitecte
barceloní Francesc
de Paula del Villar
i Carmona, que va
néixer ara fa 160 anys
el 1861, i de l'execució
de les obres es va
encarregar el mestre
vallenc Joan Oller.
La dissenyadora
Tati Ayala és nascuda
a la ciutat de Valls
i actualment viu a
Vilanova i la Geltrú.

Formada inicialment
a la seva ciutat
nadiua on cursà el
Batxillerat artístic
a l’IES Narcís Oller,
posteriorment feu el
Cicle de Formació
de Grau Superior en
il·lustració a l’Escola
d'art i disseny a
Tarragona, i el Curs
d'emprenedoria “Fet
a mà” a Barcelona
Activa, l’organisme
de l’Ajuntament
de Barcelona que
aposta per diferents
branques artístiques i
de l’espectacle, entre
d’altres matèries. A
nivell professional,
ha dissenyat i
confeccionat la marca
L'Espiadimonis i la
Tutula; les etiquetes
per als vins del celler
Dasca Vives des de
2011 fins a l’actualitat;
i la cartelleria i la
imatge de Fest'hiu i Fes-t'hi de
Vilanova i la Geltrú
des de 2017 fins
avui amb Jababba
Studio. També ha fet
col·laboracions en el
Calendari Menstrual
2021, dins el Projecte
Atlanta, i diferents
catàlegs presentats
per la Plataforma
La Roldana davant
el Ministerio de
Educación del
Gobierno de España
aquest 2021. En
l’àmbit on line ha
creat els webs de
l’Associació Singlot,
el de la Botiga on
line La Tutula i el de
l’Estudi de gravació
Tape Tone Studio,
amb Jababba Studio.

DIADA CASTELLERA
Es sortejaran entre les persones empadronades
a la ciutat de Valls i majors d’edat
(l’acompanyant pot ser menor), que s’hagin
inscrit del 8 al 17 d’octubre a:

•On line: participa.valls.cat
•Oficina de Turisme, c. Cort
El sorteig tindrà lloc dilluns 18 d’octubre.
Les entrades es podran recollir a la taquilla
del Teatre Principal del dimarts 19 al dijous 21
d’octubre.
Les que no s’hagin recollit es posaran a disposició de les persones que, en el sorteig, hagin

quedat com a suplents, i que les podran
recollir dissabte 23.

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 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

SEGURETAT
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 organitzadors, 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.
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19

dimarts

Des de primera hora del matí

Ornamentació de la
façana de l’Ajuntament
amb els protocol·laris domassos
i senyeres als balcons i les
lones que anuncien les Festes
Decennals de la Mare de Déu
de la Candela 2021 + 1.

Des d’avui

Exposició d’elements
de la imatgeria del
bestiari escolar
Malauradament per segon
any les nenes i els nens de
les escoles de Valls no poden
passejar pels carrers amb el
bestiari propi, però alguns dels
centres l’exposen en el seus
espais diaris.

19 h

19.30 h

Visita comentada
a l’Exposició de
Col·leccionisme
Casteller

Jornades sobre
l’Església de Sant
Francesc de Paula

Sala Sant Roc,
plaça U d’octubre

Si creus que ets un malalt de
castells i ho saps tot, segur que
en aquesta mostra trobaràs
noves descobertes. Si per contra
consideres que no n’entens
gens, tindràs bons mestres per
introduir-te a partir dels objectes
més diversos, síntesi d’una
col·lecció de passions.
Exposició organitzada pels Amics
del Col·leccionisme Casteller i la
Secció de Filatèlia, Numismàtica i
Col·leccionisme de l’AAEET

Expositors: Fons Osorio Prieto,
Pere Toda Serra, Xavier Cabré
Puig, Francesc Roca Mateu,
Enric Nogués Farré i Joan Gasull
Canela. Col·laboren: Carme Roca,
Gabriel Duch, Joan Salvador
Manresa, Josep M. Queralt, Taller
Josep Busquets, IEV, Museu de
Valls, Fundació Ciutat de Valls,
Cossetània i Ajuntament.

19 h

Sala d’actes del Centre de
Lectura. Conferència

Festes Decennals
2021 + 1
Els 21 Vallencs Il·lustres:
Mare Maria Güell i Puig a càrrec
de Xavier Salat i Brunel,
amb una introducció de Pol
Montserrat i Rovira sobre les
Decennals de 2001.
Organitza: Centre de Lectura

Sala d’actes de
l’Institut d’Estudis Vallencs

Conferència «La ceràmica en
la construcció. El cas de Sant
Francesc. Estudi de la ceràmica de
farciment de voltes en tres edificis
emblemàtics», a càrrec d’Ester
Fabra i Sònia Roca.
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

20 h

Sala d’actes de l’antic
Convent del Carme,
accés per la plaça del Carme

Presentació del llibre
“La mítica Santa Úrsula
d’abans de la pandèmia
(Cultura castellera entre
Simposis)”,
a càrrec de Jordi Castañeda,
periodista de Vilanova i la Geltrú
i autor de diferents treballs
castellers. El llibre aplega anàlisis
sobre la consecució del tres de nou
sense folre, el cim de la segona
època d’or dels castells, per part
de les dues colles dels Xiquets de
Valls en la Diada de Santa Úrsula
de 2019. Les òptiques plurals i
diverses d’un seguit de periodistes
castellers han servit per elaborar
el primer treball monogràfic sobre
una construcció específica, i han
estat complementades per la visió
dels caps de colla en un escenari
diametralment diferent, el de la
pandèmia de la covid-19. És el núm.
34 de la col·lecció L’aixecador.
Coorganitzen: Cossetània Edicions, en el
seu 25è aniversari, i Ajuntament de Valls,
amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya · Departament de Cultura,
dins les activitats de l’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya
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11.30 h
Pl. Blat.

A Valls fem
taca d’oli

20
dimecres
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Fem costat a tots els
perseguits, amenaçats,
imputats, exiliats, multats
i empresonats per
exercir drets fonamentals.
Organitza: Àvies i avis per la llibertat

19.30 h

Inauguració de la
reforma de la Font
de la Manxa i del
marcador de les
Decennals 2021 + 1
Fa 50 anys, el 1971, s’engegava
la històrica font lluminosa
coincidint amb les Festes

Decennals de la Mare de Déu
de la Candela. La nova Font
compta amb 19 brolladors que
permetran múltiples jocs d’aigua
en moviment amb alçades de
fins a tres metres en el seu punt
central i de fins a dos metres en
els extrems. La nova il·luminació
subaquàtica tindrà llums de
tecnologia LED i mostrarà
qualsevol tipus de gamma
cromàtica. La inauguraran
persones nascudes aquell 1971.
El marcador que assenyalarà
diàriament els 100 dies
que faltaran per
les Decennals 2021 + 1
serà estrenat per la canalla
vallenca que precisament van
néixer en la darrera edició de les
Festes, el 2011.

19.30 h

Sala d’actes de l’IEV

21

dijous

15.15 h

Teatre Principal

Santa Úrsula per a les
escoles. “Candela, la
de la colla dels estels”
Un espectacle de Rat Cebrián
i Joan Reverté. Preestrena.
Coproducció amb l’Ajuntament
de Valls, amb la col·laboració del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a través
l’Observatori de del Patrimoni
Etnològic i Immaterial, del qual
la ciutat de Valls n’és l’Antena
Castellera.

Jornades sobre l’Església
de Sant Francesc de Paula.
Conferència «El procés
de desamortització
al Camp», amb l’historiador
Salvador J. Rovira.
Organitza: IEV

20 h

JCA Cinemes

Estrena de
la pel·lícula “El pas. Santa
Úrsula 1981”,
amb la presentació de Josep Carles
Rius Baró, periodista nascut a Valls i
president del Consell de la Informació
de Catalunya i de la Fundació
Periodisme Plural. El film rememora
l’inici de la segona època d’or dels
castells ara fa 40 anys. Amb la Diada
de Santa Úrsula de 1981 el món
casteller entrava en la segona època
d’or amb la consecució a la plaça del
Blat de Valls del primer castell de
nou del segle XX, el 4 de 9 amb folre
descarregat per part de la Colla Vella

dels Xiquets de Valls, no vist per ningú
dels presents ja que el darrer havia
estat el 1893 al Vendrell també per
l’agrupació rosada, i del primer 5 de
8 descarregat de la mateixa centúria
per la Colla Joves Xiquets de Valls.
Aquella fita, viscuda en any candeler,
va ser el punt d’inici d’uns anys en què
el món casteller s’ha superat, s’han
pogut veure estructures fins aleshores
només somiades o bé recordades per
alguna vella fotografia.
Guió i direcció: Maria Roig Alsina;
direcció de fotografia i muntatge:
Eduard Sedó Solé; disseny i
il·lustració: Marina Barberà Domingo.
Un projecte de l’Ajuntament de Valls,
la Fundació Festes Decennals de la
Mare de la Candela i Món Casteller ·
Museu Casteller de Catalunya, amb
la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya · Departament de
Cultura, la Colla Joves Xiquets de
Valls i la Colla Vella dels Xiquets,
dins les activitats de l’Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial
de Catalunya. Recollida prèvia
invitacions a la mateixa taquilla des
del dimecres 13 d’octubre, de 17.15 h a
21 h. Màxim 2 invitacions per persona.

17.30 h

Biblioteca Carles Cardó

Espectacle familiar de
Contacontes. Castanyes
i bolets, carbasses i
barrets amb Íngrid
Domingo
Reserves: presencial
o al telf. 977 636 012.
Organitza: Biblioteca Carles Cardó

18 h

Casa de la Ciutat

Recepció anual
a les Úrsules,
les dones i nenes que porten el
nom de la copatrona de Valls,
segons establí la Ciutat el 1658,
i a la qual se li feu vot de poble.
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22
divendres
15.15 h

Teatre Principal

Santa Úrsula per a les
escoles. “Candela, la de
la colla dels estels”
Un espectacle de Rat Cebrián
i Joan Reverté. Preestrena.

18 h
El Pati

Enfaixada de
l’escultura El Casteller,
acompanyada del so
de les gralles i timbals
de Bufalodre, de Valls.
El primer monument dedicat
al fet casteller creat l’any 1951
ha complert 70 anys. També li
col·loquem el mocador casteller

19 h

Sala Sant Roc,
plaça U d’octubre

Visita comentada
a l’Exposició de
Col·leccionisme
Casteller
Exposició organitzada pels Amics del
Col·leccionisme Casteller i la Secció de
Filatèlia, Numismàtica i Col·leccionisme
de l’AAEET.

19.30 a 21.30 h
Places del Blat,
de l’Oli i Pilar Prim

El cinema pren el Centre
Històric de Valls
Projecció en sessió contínua de
pel·lícules castelleres antigues
amb motiu dels 125 anys de la
primera projecció de cinema
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amb públic. La van organitzar els
germans Lumière al Saló Indi del
Gran Cafè del Boulevard, a París.
Era el 28 de desembre de 1895
i per això al llarg de tot aquest
2021 es commemora l’efemèride.
Per connectar amb el pinyol
emocional de la ciutat, els Xiquets
de Valls d’altres èpoques reviuen i
tornen en cel·luloide a tres places
que la fan bategar:

Plaça del Blat
◗ “Vilafranca del Penedes.
Fiesta Mayor de 1929” / 2’
◗ “Festa Major 1933
a Igualada” / 12’

Plaça de l’Oli
◗ “Fiesta Mayor de Gracia.
Agosto 1933” / 3’
◗ “Noticiari Cinaes de l’Exposició
Internacional de Barcelona” (1929)
◗ “Castells a l’Arboç”,
del vallenc Francesc Blasi
Vallespinosa (1932) / 3’45’’

Plaça Pilar Prim, davant la
Biblioteca Carles Cardó
◗ “Folklore catalán” (1947) / 8’
◗ “Xiquets de Valls” (1932) / 3’
Una iniciativa de la Unitat
d’Investigació del Cinema de
la Universitat Rovira i Virgili
i l’Ajuntament de Valls, en

cooperació amb la Filmoteca
de Catalunya i amb la
col·laboració del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya a través l’Observatori
de del Patrimoni Etnològic i
Immaterial

20 h

JCA Cinemes

Segona
projecció
de la pel·lícula
“El pas.
Santa Úrsula 1981”
Recollida prèvia
invitacions a la mateixa
taquilla 30 minuts abans

23

dissabte

Vigília
de Santa
Úrsula
11 a 13 h

Capella del Roser,
carrer de la Cort 24

Obertura del monument
amb visita lliure
Descobreix les rajoles de
ceràmica catalana vidriada
i policromada de la primera
meitat de XVII, úniques en la
temàtica dedicada a la batalla
de Lepant, de la qual enguany
es compleixen 450 anys.
Organitza: Oficina de Turisme

11 a 13 h

Refugi antiaeri,
plaça del Blat

Obertura del monument
amb visita lliure
En aquesta plaça no sols es va
cap al cel, sinó també sota terra.
Una galeria a uns 8 metres de
profunditat pot ser recorreguda
en els seus 55 metres

relació entre la Mare de Déu de
la Candela i els Xiquets de Valls;
l’escultura El Casteller, el primer
monument de temàtica castellera
del país el 1951; i el dedicat als
Xiquets de Valls. Després que la
Santa Úrsula anterior, s’exhaurissin
totes les localitats, enguany podeu
redescobrir la ciutat castellera.
Reserva gratuïta entrades:
taquilles centrals al Principal, i les
24 h www.valls.cat

12 h

Campanar de Sant Joan

Tritlleig de campanes de
la vigília de Santa Úrsula,
amb el repic general manual
assenyalant la vigília a càrrec dels
Campaners de Valls. És un dels
tocs més complets del calendari
campaner la ciutat i només sona
en cinc ocasions.
Organitzen els Campaners.
Col·labora: Parròquia de Sant Joan

Organitza: Oficina de Turisme

11.15 h

Des de la plaça del Blat

Visita guiada “Indrets
castellers de Valls”
a càrrec de la comunicadora
audiovisual i narradora Elisabet
Carnicé. Descobriu aquest plató
de televisió que és la plaça
del Blat, el km0 casteller; la

12 h

Local Colla
Joves Xiquets de Valls

Presentació de la revista
Foc Nou,
en una edició especial que
commemora els 50 anys de la
represa castellera.
Organitza: Colla Joves
Xiquets de Valls
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12 h

Plaça dels Pins

9è Correbous.
Plantada dels bous
Organitza: Associació El Bou.
Col·labora: Casal Popular la Turba

12 h

Sala d’actes del local
social de la Unió Anelles
de la Flama

Valls Folklòrica:
Taula rodona
Parla el diable: versots i balls
parlats en els balls de diables.
Participen: Jordi Canela –
Reus–, Jordi Cubillos –Sitges– i
Josep M. Martínez –Valls–.
Modera: Jordi Llovera.
Organitza: UAF

12.15 h

13.30 h

Concert de gralla
i balladetes.

Tertúlia castellera

Claustre del
Convent del Carme

Grallers Bufalodre, de Valls, i
balladetes de la vigília de Santa
Úrsula dels Gegants de la Ciutat.
Els geganters no han volgut
renunciar a la sortida que els
personatges més majestàtics de la
celebració fan el migdia de la vespra.
S’han empescat aquest original
concert compassat amb les diferents
balladetes que realitzen.
Organitza: UAF

Preu: 2 €. Entrades: 24 h www.valls.
cat ; taquilles centrals al Principal;
i en cas de disponibilitat en els
accessos del recinte.

12.30 h

Plaça dels Pins

9è Correbous. Concert
vermut i ballada dels bous
Organitza: Associació El Bou.
Col·labora: Casal Popular la Turba

13 h

Plaça de la Sardana

Vermut electrònic
a càrrec del ball de Diables de Valls.
Organitza: Unió Anelles de la Flama
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Claustre del Carme,
accés per la plaça del Carme
amb els caps de colla de les
dues colles de Valls: Jaume
Martí, de la Colla Joves, i Albert
Martínez, de la Colla Vella.
Moderen: Francesc Domènech
i David Prats, conductors del
programa casteller “Des de la
plaça del Blat”. Retransmissió a
través de Hit 103.

17 a 19 h

Capella del Roser,
carrer de la Cort 24
Obertura del monument
amb visita lliure.
Organitza: Oficina de Turisme

17 a 19 h

Refugi antiaeri,
plaça del Blat

Obertura del monument
amb visita lliure
Organitza: Oficina de Turisme
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18 h

Teatre Principal

Santa Úrsula
per a les famílies
Estrena de l’espectacle
“Candela, la de la colla
dels estels”.
Un muntatge de Rat Cebrián i
Joan Reverté.
La petita Candela, amant dels
castells, serà la protagonista
del nou espectacle que l’actriu
i narradora Montserrat Cebrián
Sabat ha creat i per al qual ha
escrit el text. Junt amb Joan
Reverté, de la companyia
L’Invisible Titelles, amb narració,
teatre i titelles parlen dels
valors que hi ha al darrera
del fet casteller i de les colles,
aspecte que fou clau per a
la seva proclamació com a
Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat per la UNESCO.
Una colla molt candelera, la dels
estels, en un joc de paraules amb
la tradició votada de la ciutat per
a la celebració de la qual s’està
treballant –«De la ciutat estel»,
diu el virolai a la Mare de Déu
vallenca–, conduirà el muntatge.
Construcció titella: Arnau Colom;
vestuari: Viki Tomàs; decorats
i accessoris: L’Invisible Titelles;
banda sonora: La Kobla d’en
Taudell i Dr Dubwiser; il·lustració
i disseny: Lídia Montalà i Diego
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Molina; residència artística
als Teatres de Valls; i amb la
col·laboració especial de Joan
Crosas.
Adreçat especialment a nenes
i nens a partir de 3 anys, però
podran gaudir-lo totes les
persones amants de l’esperit
casteller i dels espectacles
familiars, sense límit d’edat.
Preu: 2 €. Localitats: 24 h
www.valls.cat i taquilles
centrals al Principal.
Amb la col·laboració del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya a través l’Observatori de del
Patrimoni Etnològic i Immaterial.

18 h

Església Sant Joan

Concert solidari
del Cor
de la Universitat
Rovira i Virgili,
patrocinat pel grup Mémora a
benefici de Cáritas. Rèquiem
de G. Fauré, per a solistes,
cor i orgue, a càrrec de Judith
Sánchez i Albert Cid, solistes;
Jordi Vergés, orgue de la Ciutat;
Cor de la Universitat Rovira i
Virgili, i Montserrat Ríos, direcció.
Espectacle amb taquilla inversa.
Coorganitzen: Parròquia de Sant Joan,
Grup Mémora i Amics de la Música de
Valls.
Col·labora: Càritas

18.15 h

Des de la plaça del Blat,
km0 casteller

Visita guiada “Indrets
castellers de Valls”
a càrrec de la narradora i
periodista Elisabet Carnicé.
Reserva gratuïta entrades:
taquilles centrals al Principal
i 24 h a www.valls.cat

19.30 a
21.30 h

Places del Blat,
de l’Oli i Pilar Prim

El cinema pren
el Centre Històric
Projecció en sessió contínua
de pel·lícules castelleres
antigues amb motiu dels 125
anys de la primera projecció
de cinema amb públic.

Plaça del Blat
◗ “Vilafranca del Penedes.
Fiesta Mayor de 1929” / 2’
◗ “Festa Major 1933 a
Igualada” / 12’

Plaça de l’Oli
◗ “Fiesta Mayor de Gracia.
Agosto 1933” / 3’
◗ “Noticiari Cinaes de
l’Exposició Internacional de
Barcelona” (1929)
◗ “Castells a l’Arboç”, del
vallenc Francesc Blasi
Vallespinosa (1932) / 3’45’’

Plaça Pilar Prim, davant
la Biblioteca Carles Cardó
◗ “Folklore catalán” (1947) / 8’
◗ “Xiquets de Valls” (1932) / 3’
Una iniciativa de la Unitat
d’Investigació del Cinema de
la Universitat Rovira i Virgili
i l’Ajuntament de Valls, en
cooperació amb la Filmoteca
de Catalunya i amb la
col·laboració del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya a través l’Observatori
de del Patrimoni Etnològic i
Immaterial.

19.30 h

Aparcament del
Centre Històric,
accés pel vial de vehicles,
muralla de Sant Antoni

Ball parlat
i carretillada del ball
de diables de Valls,
també amb la participació del
drac, el bou tradicional, el ball
de diables infantil i el drac petit
de Valls. Torna l’infern a la tardor
vallenca amb profusió d’artificis
pirotècnics per part dels grups
de foc locals.
Els artificis aeris seran disparats
per la Pirotècnia Catalana de
Vimbodí i Poblet.
Preu: 2 €. Localitats: 24 h www.
valls.cat ; taquilles centrals al
Principal, i en cas de disponibilitat
en els accessos del recinte

20 h

JCA Cinemes

Tercera projecció
de la pel·lícula
“El pas.
Santa Úrsula 1981”
Recollida prèvia invitacions a la
mateixa taquilla 30 minuts abans
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14

15

24

diumenge

8h

Des de pl. Blat i des
de la Cooperativa de
Vivendes de la Colla Vella

Matinades castelleres,
per l’Escola de Grallers
de la Colla Joves Xiquets
de Valls i pels Grallers
de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls
La mare de les diades castelleres es
desperta al so dels nostres oboès
populars i dels timbals redoblants

Durant les matinades
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, per part
de les matinades

Durant tot el matí
Establiments d’hostaleria

Sucosos esmorzars
de forquilla i ganivet
Formen part del ritus d’aquesta
jornada, més en aquesta oportunitat
en què divisem la llum de l’esperança
per a tothom i també per als castells.
De nou castellers i afició faran la
prèvia de la diada mare de totes
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10.30 h

10.55 h

Repic manual de
les campanes
que anuncien l’Ofici
en honor a Santa Úrsula,

Entrada d’autoritats

Campanar de Sant Joan

patrona de la Ciutat de Valls
Organitzen els Campaners. Col·labora:
Parròquia de Sant Joan

10.45 h

Plaça de l’Església
saludada pels gegants amb els seus
simbòlics moviments.

11 h

Església de Sant Joan

Solemne ofici en honor
a Santa Úrsula,

Des de la pl. del Blat

copatrona de Valls, amb l’exposició del
valuós reliquiari gòtic.

Cerimonial anada a Ofici

Cant dels goigs,

amb els Gegants de la Ciutat,
la corporació municipal
i els grallers Bufalodre. L’espai
i recorregut estaran delimitats

creats el 1907 a partir del text anterior
del segle XIX per Antoni Tomàs i Homs,
organista de Sant Joan fins al 1929;
revisats per Joan Roig, i recuperats i
editats per Joan Màndoli.

11 h

Des de la plaça del Blat

Darrera 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

11.50 h

Pel c. Major cap a la pl. Blat

L’esperada
entrada a plaça
de les dues colles
dels Xiquets de Valls
amb els seus grups
de grallers i timbalers

Localitats dobles:
Es sortejaran entre les persones
empadronades a la ciutat de Valls i majors
d’edat (l’acompanyant pot ser menor),
que s’hagin inscrit del 8 al 17 d’octubre a:
➢• On line: participa.valls.cat
➢• Oficina de Turisme, c. Cort
El sorteig tindrà lloc dilluns 18 d’octubre.
Les entrades es podran recollir a la
taquilla del Teatre Principal del dimarts 19
al dijous 21 d’octubre.
Les que no s’hagin recollit es posaran
a disposició de les persones que, en el
sorteig, hagin quedat com a suplents.

18 h

Teatre Principal
A continuació
Portalada central de l’Ajuntament

Santa Úrsula
per a les famílies

Entrada de la canalla
d’ambdues colles

Representació de l’espectacle

Tot seguit,
planta noble de l’Ajuntament

Sorteig de l’ordre d’actuació
dels Xiquets de Valls

Un muntatge de Rat Cebrián
i Joan Reverté
Preu: 2 €. Localitats: 24 h www.valls.cat i
taquilles centrals al Principal

12.15 h

20 h

Interpretació de
l’Himne Nacional de
Catalunya, “Els Segadors”,
pels grallers Bufalodre.

La mare de
les diades castelleres,
amb les colles Joves
i Vella dels Xiquets de Valls,

“Candela,
la de la colla dels estels”

JCA Cinemes

Darrera projecció
de la pel·lícula
“El pas.
Santa Úrsula 1981”
Recollida prèvia invitacions a la mateixa
taquilla 30 minuts abans.

i amb el sistema de rondes vallenques:
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 una construcció quedi en intent
o en intent desmuntat havent sonat les
gralles, podrà provar-ne una segona en la
mateixa ronda, abans que passi el torn a
l’altra colla.
Acte retransmès per TAC12, la
televisió pública del Camp de
Tarragona.
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Sala Sant Roc,
plaça de l’U d’octubre

Exposicions

De dimarts a dissabte,
de 19 a 21 h.
Diumenges i festius, de 12 a 14 h
Del 15 al 31 d’octubre

Exposició sobre
Col·leccionisme Casteller
Pati Sant Roc,
plaça de l’U d’octubre
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h
Diumenges i festius, de 12 a 14 h
Fins al 14 de novembre

Exposició sobre l’Església
de Sant Francesc de Paula
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Ens veiem a
les Festes Decennals de la
Candela 2021 + 1!

19

món
casteller

Ajuntament de Valls

Amb la col·laboració de

Cooperen

Mitjans col·laboradors

Adherits a
enLa festa
pau!
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Reserva d'entrades

www.valls.cat

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

Santa Úrsula i la ciutat

