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PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 17 DE JUNY. ELS ASSAIGS
Des d’avui. Casa de la Ciutat, pl. Blat. Engalanament amb els domassos estrenats per les recents
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela i les senyeres, pregonant la Festa Major de
Sant Joan Baptista, patró de Valls.
Durant tota la jornada. Pl. Blat, Oli, el Pati, Zeta i barri dels habitatges de la Colla Vella.
Instal·lacions. Accions efímeres a les places que han vist castells de nou pisos, amb la col·locació
de vinils al terra amb textos literaris vinculats a les arquitectures humanes, dins el projecte
Castells de Ciència, àmbit literatura i castells. Organitza: Universitat Rovira i Virgili
18 a 22 h. Club Tennis Plana d'en Berga. 10è Torneig de pàdel Ciutat de Valls. Categories
masculina i femenina. Servei de bar i restauració. Fins al 19 de juny.
19 h. Activitat familiar al Circ de Valls, c. Montserrat, al costat de La Circoteca - zona Portal Nou.
Cicle de Concerts Cirqueros. Actuació amb Rodney Homar (Cuba, fusió) + taller de circ obert a
tothom. Entrades: www.codetickets.com. Preus: 5€ (adults) / 3€ (infants). Organitza: La
Circoteca - El Circ de Valls
19 h. Pl. Arcs del Celler del Paborde. Zumba llatina i activitats lúdiques amb servei de bar i
tapes. Organitza: Colectivo de Ecuador. Col·laboren: Karem Peña i Manuel Treso
19.30 h. Sala d'Actes IEV. Presentació del llibre "Jo en dic llom però l'àvia en deia llomillo", de
Maria Cucurull. Recull de més de 80 articles que reflexionen sobre diferents àmbits de la
llengua catalana: sociolingüística, actituds lingüístiques dels catalanoparlants, neologismes i
nous usos de paraules. Organitza: Comissió Llengua i Literatura de l'IEV
20 h. Pl. Oli. Assaig públic dels Gegants de la Ciutat. Organitza: Unió Anelles de la Flama
22 h. Local social Colla Joves Xiquets de Valls. Assaig especial. En acabar sorteig i música.
22 h. Local social Colla Vella dels Xiquets de Valls. Assaig general.
El divendres anterior és el moment per realitzar proves importants de cara a les dues diades
que per Completes i per Sant Joan donaran inici a la temporada tradicional. Les seus socials dels
Xiquets de Valls obren les seves portes enfilant les jornades santjoaneres.
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DISSABTE 18 DE JUNY. VIGÍLIA DE CORPUS
10.30 h. Institut d’Estudis Vallencs. Cloenda del #Convit2022. Valoració del projecte amb els
participants. Organitza: Valls per la Llengua
11.30 h. Pl. Alls. Contacontes amb Vivim del Cuentu: Què els passa a les fruites i les verdures? No
us perdeu aquesta aventura esbojarrada on les fruites i les verdures intentaran ser les
protagonistes del conte! No sabem si el narrador se'n sortirà i si elles ho posaran gaire fàcil,
però segur que quedaran ben acolorides amb les il·lustracions en directe del Sebastià Serra.
Des dels 3 anys. Organitza: Llibreria Tram. Col·laboren: Vivim del Cuentu - Baula Editorial
12 h. Institut d’Estudis Vallencs. Cloenda del #Convit2022. Presentació del llibre “Treu la galleda!
(el català s’enfonsa, però tu el pots salvar)”, a càrrec de l’autor, Gerard López. Organitza: Valls
per la Llengua
12 h. Des de p. Caputxins, davant del Santuari del Lledó. Cercavila inaugural del Ball de
Pastorets de Valls. Acompanyats pel balls de pastorets de Reus i Vilafranca del Penedès que
actuen com a padrins, i el ball de pastorets infantils de Valls. El ball de pastorets formava part
del seguici cerimonial i està documentat des de 1635. La recuperació ha anat a càrrec d'un grup
d'exballadores i exballadors del ball infantil amb el suport de l'Associació Cultural l'Espardenya.
La música per a mitja cobla ha estat creada per Pol Figuerola, el disseny de vestuari per Mercè
Gaya, i la seva confecció per Sara Esteban. Organitza: Ball de Pastorets. Itinerari: p. Caputxins,
Font de la Manxa, c. Jaume Huguet, Pati, la Cort, pl. Blat, pl. Església i pl. Arcs del Celler del
Paborde
12.30 h. Pl. Pilar Prim. Presentació del conte sobre els Gegants de Valls, dins la col·lecció Els
Contes de la Festa Major amb els autors Francesc Domènech i Júlia Olivella i el director de la
col·lecció, Roger Roig. Organitza: Cossetània Edicions
13 h. Pl. Arcs del Celler del Paborde. Presentació del Ball de Pastorets de Valls. Apadrinats pels
balls de pastorets de Reus i Vilafranca del Penedès, i amb el ball de pastorets infantil de Valls,
acompanyats dels respectius grups de música. Organitza: Ball de Pastorets de Valls. Col·labora:
Associació Cultural l'Espardenya
16.30 h. Seu social Colla Joves Xiquets de Valls. Homenatge als difunts de la Colla.
17.30 h. Pl. Blat. Festa d'apadrinament del basilisc petit. Després que nasqués virtualment per
Sant Joan del 2020, ha arribat el moment d'apadrinar-lo i de celebrar-ho al carrer acompanyat
d'altres bèsties infantils que hi estaran exposades. Organitza: Colla Gegantera La Pessigolla
18 h. Local social Colla Joves Xiquets de Valls. Assaig especial. En acabar, sopar casteller i
concert amb Terra ferma i les dj's Pdetas.
18.30 h. Des de pl. Blat. Festa d'apadrinament del basilisc petit. Cercavila. Itinerari: c. Cort, el
Pati, González Alba, pl. Alls, Forn Nou, Sant Pere, Sant Antoni, Major i pl. Blat. Organitza: Colla
Gegantera La Pessigolla
19 h. Local social Colla Vella dels Xiquets de Valls. Assaig general.
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19 h. Pl. Zeta. Assaig del bou i el bouet, l'últim abans de sortir al carrer oficialment. Organitza:
Bou. Col·labora: Casal Popular La Turba
19 h. Campanars de Sant Joan Baptista i Sant Antoni. Toc manual de campanes de vigília de
Corpus. Organitza: Campaners. Col·labora: Parròquia de Sant Joan Baptista
19 h. Des de pl. Blat. Tomb dels gegants en la vigília de Corpus. Recuperació de la sortida dels
gegants de la Ciutat en la vigília de Corpus, anunciant la festa, amb el recorregut històric i
tradicional pels carrers i places del Centre Històric. Itinerari: pl. Blat, c. Cort, el Pati, c. en Bosc,
Sant Antoni, Sant Sebastià, Santa Úrsula, pl. Escudelles, c. Metges, pl. Fusta, costa de Puntarró,
pl. Garrofes, c. Carnisseria, Major i pl. Blat.
21 h. Pl. Zeta. Sopar de pa i porta. Porta el teu sopar per compartir aquesta prèvia de la
VallsFMPopular. Organitza: Bou de Valls. Col·labora: CP La Turba
22 h. Pl. Zeta. Ball folk. L'inici de la VallsFMPopular fa anys que va marcat per les tonades folks
del país. Enguany un altre grup folk inundarà la plaça per fer ballar a tothom. Organitza: Bou de
Valls. Col·labora: CP La Turba
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DIUMENGE 19 DE JUNY. DIADA DE CORPUS i SORTEIG DE SANT
JOAN
11.30 h. Activitat familiar al Circ de Valls, c. Montserrat, al costat de La Circoteca - zona Portal
Nou. Cicle de Concerts Cirqueros. Actuació amb Juan de la Boca (Argentina, tango) + taller de
circ obert a tothom. Entrades: www.codetickets.com. Preus: 5€ (adults) / 3€ (infants).
Organitza: La Circoteca - El Circ de Valls
12.30 h. Pl. de Món Casteller · Museu Casteller de Catalunya. Proclamació de l’Ambaixadora dels
Xiquets de Valls 2022, i sorteig de l’ordre d’actuació de la Diada de Sant Joan. Aquesta distinció
distinció recau enguany en la senyora Pilarín Bayés i de Luna, per haver il·lustrat la Petita
Història dels Castellers, amb diverses edicions, així com haver incorporat aquesta temàtica en
altres obres de la mateixa col·lecció i en altres treballs. L’Ambaixadora oficia el ritual del sorteig
al km 0 casteller. Els pilars d’homenatge de les colles dels Xiquets de Valls a l’Ambaixadora
reblen l’acte. Coorganitzen: Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls i
Ajuntament
18 h. Centre Cultural. Festival de fi de curs. Preu: 8 €. Organitza: Escola de Dansa Adagi. Venda
les 24 h a Codetickets Valls i el mateix dia una hora abans al Centre Cultural
19 h. Pl. Zeta. Festa antirepressiva. 4 anys i mig o 6 anys de presó? Reivindicació per viure en
llibertat. Organitza: CP La Turba
19 h. Església arxiprestal de Sant Joan Baptista. Ofici solemne. Celebració de l'Eucaristia en la
festivitat de Corpus. Organitza: Parròquia de Sant Joan. Col·laboren les parròquies de la ciutat
19.15 h. Campanars de Sant Joan Baptista i Sant Antoni. Toc de professó de Corpus. Mitja hora
abans de la sortida de la professó, les campanes ho anuncien. També sonen a la sortida de Sant
Joan i al seu pas per Sant Antoni. Organitza: Campaners. Col·labora: Parròquia de Sant Joan
Baptista
19.45 h. Sortida de l'església arxiprestal de Sant Joan Baptista. Professó de Corpus. L’obren els
quatre gegants de la ciutat, acompanyats pels grallers vallencs Els Blu’s, seguits de la creu
processional, els cirials, els fidels, les entitats amb banderes corporatives, les nenes i nens de la
primera comunió, l’àliga al so de la cobla de ministrers Bufalodre, de Valls, i presidida pel
Santíssim Sagrament sota tàlem. Itinerari: església St. Joan, pl. Església, pl. Blat, c. Cort,
Peixateria, Sant Antoni, en Bosch, Pati, c. Jaume Huguet, Font de la Manxa, p. Caputxins, amb
l’arribada i final a l’església Mare de Déu del Lledó.
En arribar al Pati. Pregària.
Tot seguit. Pati. Balladeta de l’àliga i aligons davant del Santíssim Sagrament
A continuació. Pati Benedicció del Santíssim.
Organitza: Parròquia de Sant Joan. Col·laboren les parròquies de la ciutat
Finalment. Des del santuari del Lledó. Retorn dels gegants i l’àliga i balladetes finals a la pl. Blat.
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DILLUNS 20 DE JUNY. LA SORTIDA DE L’ÀLIGA AL BALCÓ i DIA
MUNDIAL DELS REFUGIATS
17.45 h. Pl. Blat. El xumet de l’ós. La canalla torna a tenir ganes de bescanviar els xumets per un dolç
objecte. Qui sap si enguany hi haurà overbooking per l’acumulació pandèmica. Organitza: UAF
18.45 h. Casa de la Ciutat. Proclamació de la Santjoanera 2022: la Unió Anelles de la Flama, amb
motiu del seu 50è aniversari a proposta de la Comissió de seguici cerimonial. En fa la glossa de el
periodista de Vilanova i la Geltrú Joan Ignasi Gómez.
L’Ajuntament els lliura la bandera de la Ciutat que portaran en dues activitats destacades de la
Festa Major: l’anada i tornada a la tronada, i el tomb del poble.
Durant el mateix acte. Entrega pel consistori de les protocol·làries sabates als aliguers.
19.30 h. Pl. Zeta. 11ª Boladissada Popular. Torna enguany a la plaça que la va veure néixer. El primer
boladís acompanyat de música. Organitza: CP La Turba
19.30 h. Balcó del saló de plenaris de l’Ajuntament, pl. Blat. La sortida de l’àliga al balcó del saló de
plenaris de la Casa de la Ciutat, al so de la cobla de ministrers Bufalodre, de Valls.
19.40 h. Des del balcó principal de l’Ajuntament. El Conte de la Festa Major, amb Sandra Rossi,
argentina arrelada al nostre país que posarà l’accent en la diversitat funcional, temàtica
protagonista de la iniciativa per un Sant Joan i una ciutat més inclusiva, impulsada per una nova
comissió de treball de la Festa Major que ha travat el programa «Fem Pinya». Les futures
generacions prenen la plaça del Blat.
19.50 h. Pl. Blat. Petada de globus amb Olga Trilles: el cel cau sobre la plaça.
20 h. De pl. Blat al Pati L’Anada a la Tronada amb la geganta Frida, la primera geganta inclusiva que
està adaptada perquè pugui ser portada per persones en cadira de rodes, sordes i cegues, i que va
ser creada a Tarragona el 2018 pel col·lectiu tarragoní Festa per a tothom; la senyera de la Ciutat
portada per la Santjoanera 2022 —UAF—, la corporació municipal i els ministrers Bufalodre.
20.30 h. Campanars de Sant Joan Baptista, el Carme i Sant Antoni. Toc manual de campanes
d'anunci de la festa. Els campanars es posen en marxa per comunicar que la ciutat està de festa.
L'únic moment de la celebració en què sonen els tres campanars alhora. Organitza: Campaners.
Col·labora: Parròquia de Sant Joan Baptista
20.30 h. El Pati. Tronada dirigida per la pirotècnica Reyes Martí Miró, de la Pirotècnia Martí, de
Burriana, País Valencià, qui esdevé la primera dona en dirigir-la a Valls. Fundada pel seu rebesavi, és
una de les empreses que dispara a la plaça de l’Ajuntament de València per les Falles, concretament
el 8 de març, dia de la dona treballadora. En aquesta ocasió els trons, embolicats amb paper de
color vermell i blanc, emulen la bandera de la nostra ciutat.
23 h. Pl. Oli. Primera nit de Sant Joan. Revetlla concert de versions: Les Que Falta Band, la banda de
versions repertori 100% femení! Un espectacle potent i revolucionari combinant la música i la dansa
amb altres elements artístics per visibilitzar el paper de la dona en la indústria musical. Temes per
conèixer i recordar grans dames en una festa grossa que fa ballar com cap altra, des de ritmes
llatins, pop-rock dels vuitanta, fins als èxits més actuals.
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DIMARTS 21 DE JUNY. SOLSTICI D’ESTIU, DIA INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA i DEL IOGA
Des de primera hora fins a la posta del sol. Casa de la Ciutat, pl. Blat. L’àliga al balcó.
11.13 h. Solstici d’estiu. Avui és el dia en què el centre del sol travessa els punts de l’eclíptica més
allunyats de l’equador.
16 a 20 h. Pl. Pilar Prim. Espai de joc participatiu: joc de memòria i joc de cartes del seguici
cerimonial de Valls. Juga a aquests dos nous jocs amb els diversos elements del seguici
cerimonial de la Ciutat. Després de l'estrena, per Sant Joan de 2021, del Joc del Seguici de Valls,
ara arriben els jocs de memòria i de cartes amb moltes sorpreses. Organitza: Tradicions en Joc
18 h. Mas Miquel. Trobada de Dones Medicina i Dia internacional del ioga. Meditació a
l'arribada. Coincidint amb el dia internacional del ioga, la idea es fer una trobada de Dones
Medicina, i celebrar aquest dia amb ioga meditacions. Organitza: Creu Escarré. Col·laboren:
Centre Calyoga i Espai espurna
18.30 h. Mas Miquel. Trobada de Dones Medicina i Dia internacional del ioga. Classe del ioga
(Calyoga).
19.30 h. Mas Miquel. Trobada de Dones Medicina i Dia internacional del ioga. Taula rodona de
Dones Medicina, en què poden participar les dones que curen i tenen cura dels fills, marits, avis
i nets, terapeutes de tot tipus, i dones que coneguin remeis casolans per als altres i per a un
mateix.
19.30 h. Pl. Zeta. Bingo Popular de Festa Major. Nascut en ple confinament, enguany s'estrena
al carrer i sense limitacions d'aforament. Premis espectaculars i molt de xou. Organitza: CP La
Turba
19.30 h. Pl. Oli. Concert: Escola Municipal de Música Robert Gerhard. L’alumnat d’aquest centre
educatiu i artístic presenta la seva cita anual al voltant del Dia Internacional de la Música.
20 h. El Pati. Sardanes. Cobla Reus Jove en el seu 25è aniversari: 1997-2022. Ha actuat arreu
dels Països Catalans, a diverses ciutats de l’Estat espanyol, Anglaterra, Bèlgica, Estònia, França,
Holanda, Luxemburg, Polònia i Suècia. Tenen enregistrats nou CD’s de música per a cobla i
sardanes. El seu ampli i variat repertori comprèn no només les sardanes, sinó que també
treballa la música lliure per a cobla, és a dir, balls vuitcentistes, concerts, danses d’esbart o la
fusió amb altres instruments i formacions.
20 h. Església Sant Joan. Concert d’orgue i de percussió: De ballades… a batalles, a càrrec de
Josep Mateu i Josep Mateu Besora. Als antics manuscrits dels segles XVI i XVII es recopilaven
danses i cançons populars en voga versionades per a orgue, així com altres peces lliures o
fantasioses. D’aquestes tonades seculars se’n feien variacions, anomenades comunament
«diferències» o s’expandien mitjançant les «glosses». No podem oblidar tampoc de les
famoses Batalles per a orgue, gènere del Renaixement i Barroc, que en un estil descriptiu i de
fanfarra, venien a simbolitzar la batalla i la victòria de la virtut sobre el vici, del bé sobre el mal.
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Recaptació solidària per a Mans Unides. Entrades anticipades: Parròquia de Sant Joan i les 24 h
a Codetickets Valls. Preu: 10 €
21 h. Mas Miquel. Trobada de Dones Medicina i Dia internacional del ioga. Meditació final.
21.15 h. Mas Miquel. Trobada de Dones Medicina i Dia internacional del ioga. Sopar de motxilla.
23 h. Pl. Oli. Concert. Maria Jaume: Voltes i voltes. Després de l'excel·lent acollida del seu àlbum
de debut "Fins a maig no revisc", la mallorquina torna amb "Voltes i voltes", on fuig de la
malenconia i afronta el pas cap a una sonoritat més pop. Convertida en una de les veus més
subjugadores de l’escena catalana, acaba de passar pel Primavera Sound a Barcelona i en breu
compartirà escenari a València amb Antònia Font.
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DIMECRES 22 DE JUNY. AVANTVIGÍLIA DE SANT JOAN
Des de primera hora fins a la posta del sol. Casa de la Ciutat, pl. Blat. L’àliga al balcó.
11 h. Circ de Valls, c. Montserrat, al costat de La Circoteca - zona Portal Nou. Circ social: Baires
Bozzà (Montblanc - Buenos Aires) presenta 'Bozzà!' Una aventura circense de cinema negre en
què un ineficient detectiu s'enfronta al cas més important de la seva vida, acompanyat de la
seva inestimable ajudant. Jazz i tango es fusionen en una trama absurda i amb segell personal,
que desencadena números de tècniques aèries, acrobàcia i perxa en equilibri... que ens acaben
desvelant qui és qui en aquesta particular història tragicòmica. Entrada exclusiva per als usuaris
de la residències Alba i Montserrat Cuadrada. Organitza: La Circoteca - El Circ de Valls
11.30 a 12h. Pl. Blat. A Valls fem Taca d'Oli. Més de 170 concentracions per fer costat a tots els
exiliats, perseguits, multats, empresonats per exercir drets humans fonamentals. Organitza:
Avis i àvies de A Valls fem Taca d’Oli
18.30 h. Pl. Oli. Representacions de balls parlats amb el ball de pastorets i el ball de gitanes.
19 h. Institut d'Estudis Vallencs. Inauguració de la nova vitrina d'arqueologia. Sigillates,
elements d’ostentació a la vil·la romana del Vilar. Organitza: Comissió d'Arqueologia de l'IEV
21 h. Centre Cultural. Teatre. El gran comediant, de Joel Joan i Héctor Claramunt, amb la
interpretació del mateix Joel Joan, Xavi Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso i Eduard Muntada.
Una divertida comèdia que posarà a prova l’amistat entre dos actors. Després de l’èxit de la
seva darrera producció, Escape Room, torna el tàndem Joan & Claramunt amb aquesta nova
comèdia sobre l’èxit, la gelosia i l’amistat. Preus: 22/24 €; 18/20 € Carnet Amics dels Teatres.
Promoció Jove 3 X 30 X 30. Promo3 per a persones en situació d’atur.
21 h. Des del Pati Correfoc infantil amb el drac petit i el ball de diables petit de Valls, amb artificis
proveïts per la Pirotècnia Catalana, de Vimbodí i Poblet. Itinerari: c. d’en Bosch, Sant Antoni,
Sant Sebastià, Santa Úrsula, Escudelles, Santa Margarida, Carnisseria, Major i Blat
21.30 h. Muralla del castell 39. Antiga casa pairal de Cèsar Martinell. Obertura de la capelleta
votiva de Sant Joan Baptista. Guarnida amb una enramada, la moixiganga obre la capella
popular dedicada al patró de Valls i encén la llàntia per la festa. Organitza: UAF
22.30 h. Arcs del celler del Paborde. Representació completa de la moixiganga, escenificada
amb tots els seus quadres. Organitza: UAF
23 h. Pl. Oli. Concert. The Sey Sisters: We Got Your Back Tour. Trio espectacular de veus integrat
per tres germanes de descendència ghanesa que, amb el soul i un estil pop impregnat de
sonoritats africanes, lluiten contra la injustícia, per la defensa dels drets humans i per
transmetre esperança en el futur. Combinen vibrants harmonies i ritmes contagiosos per
reivindicar el seu espai i la seva identitat com a afrodescendents. Emoció i energia en estat pur
en un cercle apassionant de bona energia i aire fresc que commou l'ànima i remou consciències
en escoltar el seu missatge antiracista i feminista.
23 h. Aparcament Hort del Carme. Primer concert de solsticidi: The Tyets + Smoking Souls +
Tremenda Jauría.
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The Tyets. Banda referencial de la música urbana en català, amb la seva particular fusió de trap i
reggaeton, trapeton, en una proposta sonora tropical, fresca i desenfadada.
Smoking Souls. El quartet valencià de Pego fa esclatar el seu cinquè disc amb cançons plenes
d’energia elèctrica i rock d’autor amb el nom de La cura. El projecte més boig de tots els que
han facturat fins ara.
Tremenda Jauría. El rock, punk, reggaeton i l'electrònica de les de Madrid prenen més
protagonisme amb nou cd i cançons molt més orgàniques en què no falta distorsió a les
guitarres ni subgreus als baixos.
Espai amb servei de Punt Lila
Espai coorganitzat per Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela, Associació A Jud-Àfrica,
Associació cultural L’Aleta, C.F. Atlètic Valls, Club Futsal, Club Nàtrix, Colla Gegantera La
Pessigolla, Llumull Accions Audiovisuals, Timbalers de la Confraria de Lepant i Ajuntament, amb
la participació de La Marruixa
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DIJOUS 23 DE JUNY. LA NIT DE SANT JOAN I LES COMPLETES
Des de primera hora fins a l’anada a Completes. Casa de la Ciutat, pl. Blat. L’àliga al balcó.
Durant tota la jornada. Pastisseries i forns. Les coques de Sant Joan, que van mantenir la
tradició fins en els moments més crítics de la pandèmia, desprenen aromes de sucre, fruita
confitada i artesania gastronòmica des de bon matí.
Durant tot el dia. Diversos indrets. Construcció de foguerades per les associacions locals per ser
cremades en la Nit de Sant Joan, un emblema més que mostra que la celebració reviu amb la
seva plenitud.
10 h. Església Sant Joan. Enramada de la creu de Sant Joan Baptista. Tot l’any el patró , situat al
retaule de l’altar major, duu una creu. Avui marca la tradició que es vesteixi amb flor de color
vermell. Així es mantindrà fins a la vigília de Nadal, quan les flors queden a disposició dels
devots.
10 h. Pl. Zeta. Plantada del fogueró. Els foguerons tornen al carrer. Si teniu trastos per cremar,
podeu portar-los-hi. La Turba reivindica el fogueró tradicional, però amb molta crítica.
Organitza: CP La Turba
12 h. Campanar de Sant Joan Baptista. Repic manual de les campanes. La vigília de Festa Major
al migdia és un dels moments característics de la celebració. Els instruments sonors del cim de
Sant Joan han estat sempre la seva banda sonora. Organitza: Campaners. Col·labora: Parròquia
de Sant Joan Baptista
12 h. Des de pl. Blat. Sortida dels gegants de la Ciutat, convidant a la festa. Itinerari: pl. Blat,
Cort, Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa, ctra. Montblanc, Ametllers, Sor Filomena Ferrer,
Garrofers, UAF, ctra. Montblanc, Abat Llort, Sant Benet, raval de la Farigola, costa de l'Església,
pl. Blat.
12.30 h. Pl. Oli. Concert vermut sota el tendal. L’hora, l’espai i els ritmes d’arrel són en una
amable sincronia. Enguany sonen les mitges cobles Tocats del Grall i Set Vetes, la cobla Punt de
Malura i la del ball de vells, els músics del ball de bastons, els ministrers Bufalodre, i els grallers
de l’Espardenya i els de la Colla Vella. Coopereu amb la neteja de la plaça retirant els residus de
les taules i dipositant-los als contenidors
16 h. Diversos indrets a consultar al web d’Òmnium Alt Camp. Visita a les fogueres participants
al concurs en la seva ubicació corresponent. Organitza: Òmnium Alt Camp
16 h. Monument als Xiquets de Valls. Foc del Canigó. La Flama del Canigó arriba a la seu
d'Òmnium Alt Camp i l'entitat la vetlla al peu del monument als Xiquets de Valls, des d'on els
pobles de la comarca la poden recollir. Organitza: Òmnium Alt Camp
18 h. Pl. Oli. Cafè concert sota el tendal. Els instruments d’inxa i percussió prenen aquesta plaça
porxada del Centre Històric. Hi participen Xeremiers de Son Roca (Mallorca), els grallers els
Cofins, la Capona, So Nat, els ministrers Solstici i la Fanfara de Torredembarra. Coopereu amb la
neteja retirant els residus de les taules i dipositant-los als contenidors
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19 h. Pl. Carme. Concentració per rebre el foc del Canigó. S’hi troben el Llucifer, la diablessa, la
mulassa, la mulassa petita, les colles geganteres el Calçot i la Pessigolla, les entitats i barris que
munten foguerades, els sonadors i la Fanfara de Torredembarra. Coorganitzen: Federació
d’Associacions de Veïns, Òmnium Cultural, UAF i Ajuntament
19 h. Des del monument als Xiquets de Valls. Entrada a la ciutat del foc de la flama del Canigó,
portada per esportistes voluntaris. Itinerari: Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla del
castell, pl. Sant Francesc, ctra. de Barcelona, Muralla de Sant Francesc i pl. Carme. Coopera:
Patronat Municipal d’Esports
19.10 h. Pl. Carme. Lliurament pels corredors del foc del Canigó a la diablessa, encenedora del
ball de diables, qui en fa entrega a Llucifer.
A continuació. Des de pl. Carme a pl. Blat. Trasllat del foc del Canigó, amb el Llucifer i la
diablessa, la mulassa, la mulassa petita, les colles geganteres el Calçot i la Pessigolla, els
representants dels barris i entitats fogueraires, i els músics. Itinerari: c. Carme, Carnisseria,
Major i pl. Blat
19.30 h. Pl. Blat. L’encesa de la graella de Valls per Llucifer amb el foc del Canigó i proclama de
la diada. El foc nacional roman encès durant les actuacions de Completes.
Seguidament. Pl. Blat. Veredicte del concurs de fogueres i encesa conjunta dels representants
de les entitats i barris que portaran el foc cap a les seves seus per encendre les fogueres de la
Nit de Sant Joan.
20 h. El Pati. El Concert de Festa Major: Orquestra Rosaleda. La seva trajectòria de més de 75
anys actuant per tot Catalunya i l’estranger l’avala com una formació de prestigi dins l’actual
panorama musical. Ofereix un viatge a través dels ritmes sonors. Amb la intenció d’arribar a
tots els públics, interpreta diversos estils i gèneres per recordar la música d’ahir i d’avui, els
grans clàssics del teatre musical, sense oblidar tampoc els pentagrames de casa nostra.
20.50 h. Des de pl. Blat. L’Anada a Completes, anunciada pels avisos pirotècnics. Primera sortida
del seguici cerimonial de la ciutat de Valls al complet, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla
Joves Xiquets de Valls, els sonadors, que obren pas a la bandera de la ciutat, i la corporació
municipal amb les xarpes de setí carmesí i borles daurades, escortades per la policia local de
gala i seguides dels ministrers. El ball de cavallets participa per primer cop en el seguici de Sant
Joan i el ball de pastorets s’incorpora a l’adult. Els artificis dels grups de foc estan proveïts per
la Pirotècnia Catalana. Itinerari: Pl. Blat, c. Major, Jueus, Escrivania i l’Església
20.50 h aproximadament. TAC12. Retransmissió de la Nit de Completes.
21 h. Pl. Zeta. Sopar de revetlla per agafar forces per a la nit més curta de l'any. Informació a les
xarxes socials del Casal. Organitza: CP La Turba
21.15 h. Campanar de Sant Joan Baptista. Repic manual de les campanes que anuncia les
Completes i l'Entrada a les Completes en honor al patró de Valls. Organitza: Campaners.
Col·labora: Parròquia de Sant Joan Baptista
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21.40 h. Pl. Església. Entrada de Completes. El seguici cerimonial i els pilars de les colles dels
Xiquets de Valls, el ritual repic general extraordinari de les campanes des de Sant Joan, i les
volcanades pirotècniques aviades per la coetera valenciana Teresa Rey, d’Espectacles Rey de
Llanera de Ranes, a la Costera, gesten una escena màgica. Teresa Rey va ser la primera dona
encarregada dels focs de les Completes de la Nit de Sant Joan de 2019, així com la primera que
a Catalunya va dirigir un Piromusical, concretament el de la Festa Major vallenca de l’any
passat.
Porta de l’església. Rebuda de la senyera de la ciutat i la corporació per l’arxiprest Joan Àguila,
que entren a l’església precedits de l’àliga i els ministrers Bufalodre. Durant les Completes la
bèstia roman vora l’altar major, als peus del dosser custodi de la relíquia patronal i al costat de
la bandera de la Ciutat.
21.45 h. Església de Sant Joan. Completes en honor a Sant Joan. Amb aquesta cerimònia ens
endinsem en la nit de la vespra santjoanera. La Completes vallenques són la síntesi de
cerimonials religiosos i cívics. Al voltant del nucli central religiós es van incorporar elements del
patrimoni immaterial: la moixiganga com a preàmbul, i el toc de castells i el ball de l’àliga com a
cloenda.
Entrada de la relíquia de Sant Joan. Inici amb la sortida del reliquiari d’orfebreria barroca des de
l’espai del retaule major, on tradicionalment s’havia guardat amb tres panys, en el lateral de
l’Evangeli. L’arxiprest amb el reliquiari alçat recorre el corredor de l’Evangeli fins al creuer.
Simultàniament. Creuer de l’església. Escenificació del quadre «Quan el baixen de la creu» per la
moixiganga, al so del Toc d’ofertori dels grallers So Nat.
La relíquia passarà pel mig del quadre moixiganguer i seguirà fins a l’altar major, on és
exposada en el dosser de costum.
Inici del Cant de les Completes amb l’Himne en honor a Sant Joan Baptista.
Acabat el cant. Goigs al gloriós Sant Joan Baptista per seguir amb la interpretació del Toc de
castells amb l’orgue de la Ciutat, melodia que sona per primer cop en unes Completes
normalitzades postpandèmia. Va a càrrec de Josep Mateu, seguint la partitura rescatada pel
vallenc Joan Dasca dins l’obra “Els castells dels Xiquets del Valls”, de Francesc Blasi i
Vallespinosa.
Tot seguit. Convit de l’arxiprest a l’àliga perquè balli aixecant la relíquia del patró.
Davant l’altar major. El ball de l’àliga en honor a Sant Joan Baptista, al so dels ministrers
Bufalodre.
Acabat el ball. Trasllat de l’àliga, l’arxiprest, la senyera, la corporació i els ministrers fins a la
porta del temple
22.15 h. Des de Sant Joan a pl. Blat. Espectacular sortida de Completes. La plaça queda a les
fosques per viure i veure ballar tot alhora el seguici cerimonial al complet, els pilars dels Xiquets
de Valls, el repic de les campanes, la cascada de llum, els atàvics incendis i els vibrants focs
d’artifici dirigits per Teresa Rey, de Llanera de Ranes, País Valencià.
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A continuació. Pl. Blat. Balladetes nocturnes de Completes amb la imatgeria del seguici
cerimonial. Grallers, mitges cobles, cobles i ministrers se situen a la balconada central de Ca
Segarra.
23 h. Pl. Blat. Castells nocturns a l’antiga: colles Joves Xiquets de Valls i Vella dels Xiquets de
Valls. Tal com s’aixecaven castells abans dels anys 30 del segle XX, l’actuació es regeix per un
format sense rondes establertes, en què cada colla al seu ritme completa tres castells, un
espadat i el pilar de cinc al balcó de la Casa de la Ciutat.
23 h. El Vallenc. Retransmissió castellera en streaming
23 h. TAC12. Retransmissió castellera
24.15 h, acabats els Xiquets de Valls. Pl. Oli. Concert: Susannes. La cantautora vallenca presenta
el seu tercer disc "Transhumància". Una proposta musical per apropar la terra a les persones
que no hi tenen accés o no s’ho han plantejat. Un univers sonor capaç de transportar-nos als
indrets on ella ha crescut, que han estat la seva inspiració i que formen part de la seva
trajectòria vital.
24.15 h. El Pati. Revetlla de ballables. Orquestra Rosaleda. Les parelles omplen la plaça i ballen
les cançons del repertori de la Rosaleda, que recorre ballables tan populars com el pasdoble,
les ranxeres, els boleros o el txa-txa-txà, entre molts altres que fan gaudir a tots els assistents.
Venda anticipada de taules i cadires les 24 h a Codetickets Valls i taquilles centrals del Teatre
Principal. Preus: taula i 4 cadires amb carnet Amics dels Teatres: anticipat, 19 €; el mateix 23, 22
€. Preus generals taula i 4 cadires: anticipat, 24 €; el mateix 23, 26 €.
24.15 h. Aparcament Hort del Carme. Segon concert de solsticidi: Lucrecia + Sara Roy + Tesa + Dj
Natàlia Exstasy
Lucrecia y su Orquesta. La cantant cubana arrelada a Catalunya trava llaços amb els pobles
llatins amb un concert amb colors i ritmes caribenys.
Sara Roy. Una de les grans revelacions de 2022 amb dos premis Enderrock per votació popular:
Artista Revelació i Millor Cançó d'Autor per "Tot és més fàcil" feat Miki Núñez.
Tesa. La rapera d'Almussafes fa espetegar el “Rap d'arrel”, l’explosiva barreja de rap, hip hop,
electrònica, ritmes tradicionals i altres influències urbanes, amb tres constants fonamentals:
arrels, feminisme i festa.
Dj Natàlia Exstasy. La dj vallenca ens condueix fins a la sortida del sol.
Espai amb servei de Punt Lila
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DIVENDRES 24 DE JUNY. DIADA DE SANT JOAN
8 h. Toc de matinades pels grallers i timbalers:












des de la Pl. Blat: Escola de grallers Colla Joves
des dels habitatges de la Colla Vella: Vella dels Xiquets de Valls
des de Nou Miramar, col·legi Eladi Homs: Els Cofins
des del Fornàs, hotel Class: So Nat
des de l’estació de ferrocarril i el Vilar: Grallers de la Unió Anelles de la Flama
des de la Creu Roja i Sant Josep Obrer: Tocaferro
des de la Fraternal: Els Vinardells
des de les Comarques: L’Esperidió
des de la Font de Santa Magdalena: Els Carreter
des de Mas Clariana: Els Blu’s
des de Sant Francesc i pel Centre Històric: La Capona

Onze 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
finalitzen el recorregut al quilòmetre zero casteller.
8 h. C. Major. Esmorzar de festa major dels participants de la UAF a l'Anada a ofici. Organitza:
UAF
9 h. Des de p. Estació. Diana dels trabucaires. Itinerari: p. Estació, c. Anselm Clavé, Quarter,
Teatre, Jaume Huguet i el Pati. Organitza: UAF
10.25 h. Des de pl. Blat a Sant Joan. L’Anada a Ofici, iniciada amb tres avisos pirotècnics amb el
seguici cerimonial i els músics, davant la bandera de la ciutat i la corporació municipal,
escortades per la policia local de gala. Els artificis dels grups de foc estan proveïts per la
Pirotècnia Catalana. Itinerari: Pl. Blat, c. Major, Jueus, Escrivania i l’Església fins a Sant Joan.
10.30 h. Campanar de Sant Joan Baptista. Repic manual de les campanes que anuncia l'Ofici i
l’entrada a l'Ofici, en honor al patró. Organitza: Campaners. Col·labora: Parròquia de Sant Joan
10.50 h. Davant de Sant Joan. Entrada de la bandera de la ciutat, saludada pels elements del
seguici cerimonial i pels morterets de la pirotècnica Teresa Rey –essent el primer cop en la
història que aquesta disparada és duta a terme per una dona–, mentre sona el toc de
campanes d’entrada a l’Ofici cridant a la celebració eucarística.
11 h. Església Sant Joan. L’Ofici solemne en honor del gloriós patró, Sant Joan Baptista, amb la
seva relíquia dipositada a l’altar major. Acompanyada la litúrgia l’orgue de la Ciutat.
A l’acabar. Interpretació i cant dels Goigs a Sant Joan Baptista.
11.50 h. Pl. Blat. Sortida d’Ofici amb la ballada conjunta del seguici cerimonial, que saluda la
bandera de Valls mentre retorna a la Casa de la Ciutat, com poques hores abans ha fet en la
Sortida de Completes.
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12 h. Pl. Blat. Balladetes del migdia amb la participació de la imatgeria del seguici cerimonial. Els
grups de grallers, les mitges cobles, les cobles i els ministrers interpreten les tonades des de la
balconada central de Ca Segarra.
12.30 h. Pl. Blat. Entrada de les colles dels Xiquets de Valls a la plaça marcat per les gralles i
timbals amb el Toc d’Entrada.
Finalitzades les balladetes. Pl. Blat. Interpretació dels «Els Segadors», himne nacional de
Catalunya pels presents i per la Fanfara de Torredembarra.
13 h. Pl. Blat. L’actuació castellera de la Colla Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de
Valls. El sistema de rondes vallenques consta de tres de castells, una de pilars de mèrit i els
pilars al balcó. En cada ronda la colla pot efectuar fins a tres peus per castell abans de sonar les
gralles. Així mateix, en cas que un castell quedi en intent o en intent desmuntat havent sonat
les gralles, podrà provar una segona construcció en la mateixa ronda, abans que passi el torn a
l’altra colla.
13 h. El Vallenc. Retransmissió castellera en streaming
13 h. TAC12. Retransmissió castellera
Durant la tarda. Davant l’església de S. Joan. Exposició de la relíquia de sant Joan en el seu
altar.
18 h. Pl. Oli. Cafè concert sota l’ombra del tendal. Grallers la Capona, els Carreter, els Cofins,
l’Esperidió, So Nat, Tocaferro i Vinardells. Coopereu amb la neteja retirant els residus de les
taules i dipositant-los als contenidors
19 h. Des de pl. Blat. El Tomb del Poble, anunciat amb tres avisos pirotècnics. Seguici cerimonial,
que surt al complet per segon cop per Sant Joan, els grups de sonadors, les colles dels Xiquets
de Valls i la bandera de la Ciutat, estrenada en les recents Festes Decennals de la Mare de Déu
de la Candela i portada per la Santjoanera 2022 –la Unió Anelles de la Flama–. Els artificis dels
grups de foc estan proveïts per la Pirotècnia Catalana. Acompanya musicalment la bandera la
Banda Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, de Vilanova i la Geltrú, dirigida pel
mestre Emilio Serrano. Itinerari: pl. Blat, c. Cort, Peixateria, Sant Antoni, Sant Pere, pl. Pilar
Prim, c. Forn Nou, pl. Alls, el Pati amb la volta completa, c. Cort per retornar a la pl. Blat.
A la sortida de la bandera. Des de l’Ajuntament. Aviada de les vint-i-una salves pirotècniques per
la pirotècnica Teresa Rey.
Al Pati. Balladeta de l’àliga de la ciutat i dels aligons al so dels ministrers.
21 h. En arribar la senyera de Valls a la cantonada del c. Cort i pl Blat. L’Entrada de l’àliga, enmig
de la ballada conjunta final del seguici cerimonial, els pilars dels Xiquets de Valls i els focs
d’artifici per part de la pirotècnica Teresa Rey.
Tot seguit. Pl. Blat. Balladeta final de l’àliga
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23 h. Pl. Oli. Concert: Maio. En temps de crisi, celebrem que la Maio canta a l’amistat, als vincles
sincers, a l’empoderament col·lectiu que no individualista, a l’amor i a la vida… als marges i des
dels marges.
24 h. Aparcament Hort del Carme. Tercer concert de solsticidi: Els Catarres + Maluks + Figa
Flawas
Els Catarres. Després de dos anys sense pujar a l’escenari, el grup gira amb el seu cinquè disc
d’estudi, una onada de felicitat que convida a l’optimisme.
Maluks. Les valencianes de Benimaclet, forjades en el dancehall, el reggae, la cúmbia i el drum
and bass, envien canonades d'electro-tropicalisme valencià, en femení, empoderat i 100%
ballable.
Figa Flawas. Des de Valls una barreja captivadora de sonoritats llatines i reggaetoneres.
Espai amb servei de Punt Lila
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DISSABTE 25 DE JUNY. EL VOT DEL POBLE A LA MARE DE DÉU
DEL LLEDÓ
Des de primera hora fins a la sortida del Tombet. Casa de la Ciutat. Pl. Blat. L’àliga petita al balcó
11 h. Des de pl. Blat al Lledó. Anada a ofici del Vot del Poble a la Mare de Déu del Lledó, amb els
gegants amb el so de les gralles del Museu de Valls. Itinerari: pl. Blat, Cort, Pati, Jaume Huguet,
Font de la Manxa i p. Caputxins.
11.30, un cop hagin passat els gegants, a 14 h. El Pati. Classe oberta de balls de revetlla i música
per practicar. Organitza: Basic Escola de Ball
11.30 h. Activitat familiar al Circ de Valls, c. Montserrat, al costat de La Circoteca - zona Portal
Nou. Cicle de Concerts Cirqueros. Actuació amb Streetfighters (Catalunya, rock) + taller de circ
obert a tothom. Entrades: www.codetickets.com . Preus: 5€ (adults) / 3€ (infants).
Organitza: La Circoteca - El Circ de Valls
12 h. Santuari Mare de Déu del Lledó. Renovació del vot del poble per l’Ajuntament en nom de
la ciutat i Ofici solemne a la Mare de Déu del Lledó, copatrona de Valls. La corporació municipal
encén simbòlicament la llum acollida pel pare Joan Font, hereva de la llàntia d’oli proveït pel
municipi i que cremava davant la imatge. Les gralles del Museu l’acompanyen amb el toc
d’ofertori. S'acaba la celebració amb el cant dels Goigs a la Mare de Déu del Lledó.
Coorganitzen: Parròquia del Lledó i Ajuntament
12.30 h. Pl. Món Casteller · Museu Casteller de Catalunya. Concert vermut sota el tendal. Darrer
migdia musical protagonitzat per formacions amb un bagatge ben notable. Xeremiers de Son
Roca (Mallorca), Escola de grallers de la Colla Joves, els grallers els Blu’s, els Carreter,
l’Esperidió, Tocaferro i els Vinardells. Coopereu amb la neteja retirant els residus de les taules i
dipositant-los als contenidors
12.45 h. Davant del Lledó. La balladeta dels gegants, un cop acabat l’Ofici.
Tot seguit. Des del Lledó. Tornada d’ofici dels gegants de la ciutat. Itinerari: p. Caputxins, Font
de la Manxa, Jaume Huguet, Pati, Cort i pl. Blat.
Finalment. Pl. Blat. Balladetes de comiat dels gegants en aquesta Festa Major
17 a 19 h. El Pati. Taller de henna i pinta-mandales. Les dones participants al projecte Dones en
Xarxa fan un taller artístic de dibuixar amb henna les mans de la mainada i de pintar mandales.
Coorganitzen: Dones en Xarxa-PLACI
18 h. Des de pl. Blat. El Tombet amb la sortida del seguici petit, les colles Vella i Joves Xiquets de
Valls i els grups de sonadors. L'Escola Eladi Homs coopera portant la mulasseta i l'osset petit.
Itinerari: pl. Blat, carrers de la Cort, Peixateria, c. Forn Nou, pl. Alls, el Pati amb gir a l’esquerra
per anar directe cap al c. la Cort i retornar a la pl. Blat.
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Tot seguit. Pl. Blat Balladetes del seguici petit. Els balcons i finestres de l'Ajuntament tindran
unes espectadores de privilegi: les nenes i els nens que hagin tingut més sort en el sorteig
participatiu que es convoca públicament.
En arribar l’àliga petita a la cantonada de la pl. Blat i c. Cort. Ballada final conjunta del seguici
petit
19 h. Teatre Principal. Dansa. La boda. Coproducció: Adagi Dansa i Fundació Festes Decennals.
Direcció: Mònica Cervantes. Després de la seva estrena per les recents Decennals, torna
aquesta peça de dansa contemporània inspirada en la sarsuela “La Boda de Luis Alonso”.
Converteix la clàssica picaresca d’amor en un espectacle en què els ballarins son autèntics
canals d’expressió d’emocions com l’amor, la incertesa, els dubtes, el neguit, l’alegria, la
convivència o la por. Interpretada per exalumnes que es troben desenvolupant la carrera
professional a centres de formació d’Europa i els Estats Units. Preu: 12 €. Coorganitzen: Escola
de Dansa Adagi i Ajuntament de Valls
19 h. Pl. Zeta. L'Últim Boladís. La Turba proposa acabar la festa major fent totes juntes l'últim
boladís, moment de treure les camises hawaianes de l'armari per ballar cúmbia i salsa.
Organitza: CP La Turba
20 h. Cooperativa de Valls. Actuació musical. Todo Pasa amb Newen Tahiel, Camila Maza i
convidats. Organitza: Col·lectiu xilè de Valls. Col·labora: PLACI
20 h. Pl. Oli. Concert: Santa Salut. Cultura Hip Hop a les seves cançons, que també mantenen
una temàtica social, revolucionària i feminista canalitzada a través de ritmes energètics.
20.30 h. Muralla del castell 39. Antiga casa pairal de l’arquitecte Cèsar Martinell. Tancament de
la capelleta votiva de Sant Joan Baptista amb la moixiganga.
20.45 h. De pl. Blat al Pati. Anada al correfoc.
21 h. Del Pati a p. Tarradellas. Correfoc amb el drac, el ball de diables i el bou tradicional de Valls,
disparant artificis proveïts per la Pirotècnia Catalana. Itinerari: c. Jaume Mercadé, Germans Sant
Gabriel, Avenir, Francesc Gumà, i p. president Tarradellas.
23 h. P. Tarradellas, Fornàs. L’Espectacle Piromusical de Valls: Pirotècnia Igual, de Canyelles, el
Garraf. Les empreses que s’han exhibit a Valls han brodat un final de festa de gamma extra.
Enguany arriba una casa fundada a Barcelona el 1880. Ha estat la responsable dels focs
artificials de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, els dels Jocs Odesur a Santiago de Xile el
2014, de la primera edició dels Jocs Europeus a Bakú (Azerbaidjan) el 2015, de la pirotècnia
utilitzada a les cerimònies de inauguració i clausura dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2016,
dels reconeguts focs sobre el mar que clausuren l'any a Copacabana (Brasil) o Viña del Mar
(Xile), o anualment del Piromusical de les Festes de la Mercè de Barcelona. Ara es compleixen
30 anys dels seus focs a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona’92. Direcció
artística: Xavier Galan Garcia.
I tot just comença el compte enrere per al #SantJoanValls 2023!
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ACTE POSTERIOR
DIUMENGE 26 DE JUNY
20 h. Teatre Principal. Concert ‘Tell me’. El Cor Èulia i el grup instrumental format per Titus Prats
a la percussió, Albert Ferré al clarinet, saxo i flauta travessera, i David Ferré al piano, viatgen a
un bar musical de Centre Amèrica, on músics i cantaires ens transporten, en un concert ple de
colors i contrastos, a l’essència de la música americana del segle XX. Arranjaments
instrumentals de David Ferré. Idea: David Ferré i Mireia Besora. Direcció: Mireia Besora.
Organitza: Cor Èulia

ACTIVITATS PERMANENTS: LES EXPOSICIONS
BIBLIOTECA POPULAR
Casa de la Festa. Exposició dels elements festius del seguici cerimonial.
Fins al dissabte 18 de juny.
Horari a determinar.
Organitza: Unió Anelles de la Flama, en conveni amb l’Ajuntament
MUSEU DE VALLLS
Exposició FRANCESC CATALÀ-ROCA I ELS FOTÒGRAFS DEL SEU TEMPS
Any Francesc Català-Roca commemorant el centenari del seu naixement.
Fins al diumenge 26 de juny.
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h, de dimecres a dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 20 h, diumenges i
festius d'11 a 14 h
PATI DE SANT ROC
Exposició MÉS ENLLÀ DE LA BÈSTIA. Una sèrie-col·lecció de pintures iniciada el 2008 pel pintor
Salva Masana amb un viatge pel món del bestiari popular català a través d'algunes peces
emblemàtiques i distintives.
Fins al diumenge 26 de juny
De dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 21 h, dissabte de 12 a 14 h i de 19 a 21 h, i diumenge i
festius de 12 a 14 h
Organitza: Unió Anelles de la Flama. Col·labora: Institut d’Estudis Vallencs
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COMISSIONS PARTICIPATIVES
• Barres
• Espectacles pirotècnics
• Imatge gràfica
• Músiques modernes
• Per la diversitat funcional
• Seguici Cerimonial
• Xiquets de Valls
Taula de treball de Sant Joan: Xiquets de Valls, Seguici, Parròquia de Sant Joan

ELEMENTS PARTICIPANTS AL SEGUICI CERIMONIAL
Per ordre alfabètic
Amb * els que també surten en el seguici petit
•Àliga de la Ciutat*
•Ball de bastons*
•Ball de cavallets
•Ball de diables*
•Ball de gitanes*
•Ball de pastorets*
•Ball de vells
•Ball de la primera*
•Ball dels cercolets
•Basilisc*
•Bou*
•Bou tradicional
•Drac*
•Gegants de la Ciutat*
•Lleó
•Moixiganga
•Mulassa*
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•Nans de la Ciutat*
•Ós*
XIQUETS DE VALLS
• Colla Joves Xiquets de Valls*
• Colla Vella dels Xiquets de Valls*
BASES DEL CONCURS DE FOGUERES
Organitza: Òmnium Alt Camp
• Poden participar totes les entitats de Valls
• Les fogueres hauran d’estar muntades a les 16 h del 23 de juny
• Les fogueres s’hauran d’encendre amb la Flama del Canigó després del repartiment de
premis.
Categories de les fogueres
FLAMA (Foguera artística)
Aspectes a valorar:
• No superarà un metre cúbic.
• Es valorarà la composició.
• Caldrà que la foguera porti un lema en català.
FOC (Foguera voluminosa)
Aspectes a valorar :
• L’envergadura/volum
• La distribució dels materials que cremaran a la foguera

Aspectes generals
• Les ubicacions hauran de comptar amb l’informe favorable i autorització de l’Ajuntament,
petició a tramitar abans del 7 de juny.
• Els organitzadors de cada foguera tindran cura de la seguretat.
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• Caldrà que es disposi d’un punt d’aigua vora les fogueres, per procedir a la plena extinció un
cop finalitzada la crema.

Premis
FLAMA:
1r premi : 250 €
2n premi : 150€
FOC:
1r premi: 200 €
2n premi: 100€
Imports subjectes a retencions fiscals
• El jurat estarà format per cinc persones: dues del món de l’art, un del món de la cultura
popular, una de la Federació d’Associacions de Veïns i una d’Òmnium Alt Camp.
• Les sol·licituds per participar al concurs s’han de presentar a Òmnium Alt Camp fins al 20 de
juny, omplint el formulari corresponent.
• Per participar, cal tenir el permís corresponent de l'Ajuntament per fer la foguera.
• El veredicte es farà públic el 23 de juny al vespre, a la Pl. Blat, durant la proclama de la Flama
del Canigó.
• La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases, així com dels acords presos pel
jurat, que seran inapel·lables.

BASES DEL CONCURS DE MAQUETES DE PETITES FOGUERES
Organitza: Òmnium Alt Camp
• Poden participar tots els infants de Primària de la comarca de l’Alt Camp.
• Categories:
TEIA: menors 7 anys
FLAMA: 7-9 anys
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FOC: 10-12 anys
• Cada nena o nen pot presentar una maqueta d’una foguera de Sant Joan, decorada amb
tècnica lliure, que expressi què hi cremaria aquest any 2022.
• La maqueta portarà un títol en català, que la defineixi.
• Per participar cal enviar omplir el formulari corresponent.
• Data límit de presentació de concursants: 20 de juny de 2022.
• 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 el 23 de juny al vespre a través de les xarxes socials d’Òmnium Alt
Camp.
• La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases, així com dels acords presos pel
jurat, que seran inapel·lables.

24

LA FESTA EN PAU! VALLS CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES EN
L’OCI I LA FESTA
Cal la implicació de tothom per erradicar les agressions masclistes i lgbtifòbiques.
Si mires cap a un altre lloc, estàs sent còmplice de l’agressió.
Són agressions:
- Bromes amb contingut sexual
- Burles i comentaris despectius
- Contacte físic no desitjat
- Comentaris sexuals
- Xantatge i insistència per mantenir relacions sexuals
- Que t’amenacin en difondre imatges sexuals teves
- Tocaments sexuals no desitjats i violacions
- Etc.
Si presencies una agressió:
- No passis. Implica’t.
- Pregunta a la persona agredida com pots ajudar-la.
Si pateixes una agressió:
- Deixa clar a la persona agressora el rebuig a la seva actitud i exigeix-li que no continuï.
- Informa el teu grup d’amistats i no et quedis sol/a.
Analitza si tu tens un comportament masclista i/o LGBTIfòbic:
- Assetjar no és lligar. Si no et segueixen el rotllo, no insisteixis.
- Respecte l’espai personal. Els cossos de les altres persones no són objectes per al teu gaudi.
- Reflexiona sobre els teus prejudicis sobre el físic de les persones i sobre aquelles que són diferents a tu.
- Les actituds violentes no demostres la teva superioritat, sinó que posen de manifest les teves inseguretats.
- S’ha de respectar fins on vol arribar l’altra persona en una relació. Si primer diu “Sí” i
després diu “NO”, és “NO”.
Davant d’una agressió sexual o violació:
- Informa algú de la teva confiança perquè t’ajudi
- Truca al 112
- Acut a un centre mèdic
TELÈFONS D’URGÈNCIA
Emergències
112
Policia Local de Valls
977 60 13 13
Línia d’atenció contra la violència masclista
900 900 120
Mossos d’Esquadra. WhatsApp contra la violència masclista i domèstica
601 00 11 22
Pius Hospital de Valls
977 61 30 00
TELÈFONS D’ASSESSORAMENT
Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Servei d’Atenció Integral LGBTI

977 61 40 40
977 61 40 40
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