Fira de Santa Úrsula

9è Fòrum Casteller de Catalunya
Valls, 21-27 d’octubre de 2019

Quan la Festa toca el cel
Valls, Ciutat Bressol dels Castells
Quilòmetre zero de l’Univers Casteller

El Fòrum Casteller forma part del Pla estratègic i d’acció
de Món Casteller · Museu Casteller de Catalunya,
que aixequem a la plaça del Blat de Valls

Més informació
Al web
www.valls.cat
En el teu mòbil VallsAPP
Disponible gratuïtament per a iphone i android

Per telèfon
977 636 003 / 977 612 530

Per email
cultura@valls.cat

turisme@valls.cat

simposicastells@tinet.cat

Per facebook
visitavalls

Per twitter
@visitavalls

@km0casteller

@Museu_Casteller

#SantaUrsulaValls
Bicentenari dels castells de vuit per les colles vallenques
de Pagesos i Menestrals (1819-2019)
Any Brossa. Centenari del naixement del poeta i artista Joan Brossa
50è aniversari de la recuperació dels folres als castells (1969-2019)
50è aniversari del Monument als Xiquets de Valls,
a la plaça de la Font de la Manxa de Valls (1969-2019)
30è aniversari de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
amb seu a Valls
20a Mostra de Bestiari Escolar i Infantil
Edita:
Ajuntament de Valls

La Fira de Santa Úrsula compta amb
l’organització de les comissions:

Il·lustracions:
Hernán en H

•Xiquets de Valls
•Imatge gràfica
•Escoles i AMPES
•Ritual i seguici

Maquetació:
El Vallenc
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Bicentenari
i cinquantenari
Enguany es compleix el
bicentenari dels primers
castells de vuit documentats
per les colles vallenques
de Pagesos i Menestrals el
1819. Poca broma. La data és
especialment significativa
perquè, acabats de sortir
d’una guerra tan terrible com
la del Francès, la població
vallenca reprengué els castells
prebèl·lics per encetar un
camí fèrtil que conduiria a les
construccions de nou pisos.
Després vingueren temps de
crisi i davallada. Però ara fa
50 anys coincidiren dos fets
transcendents a la ciutat de
Valls. D’una banda, l’esperit
de superació i connexió amb
la història però des de sang
nova que s’incorporava al

fet casteller imaginà que es
podrien recuperar els folres, en
construccions com el dos de
vuit i el pilar de set. De l’altra, el
suport institucional i ciutadà a
una manifestació patrimonial,
que no havia passat pels seus
millors moments, arribava
gràcies a la inauguració del
Monument als Xiquets de Valls,
obra de Josep Busquets.
Aquesta obra d’art reprengué
el mític quatre de nou sense
folre que posà al costat
de dos construccions límit
d’aquells temps: el dos de set
i el pilar de sis. Fou també
el primer cop que es donà
importància als grallers i
timbalers, convertint-los
en coprotagonistes del
monument.

#SantaUrsulaValls
Quan la Festa toca el cel
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Les dues colles dels Xiquets de Valls en

la imatge ursulera
El dissenyador i
il·lustrador Hernán en
H ha estat l’autor de
la imatge gràfica de la
Fira de Santa Úrsula i el
9è Fòrum Casteller de
Catalunya. La temàtica
juga amb castelleres i
castellers de les dues
colles dels Xiquets de
Valls i la deconstrucció
de la façana de l’edifici
de l’Ajuntament de Valls,
de l’emblemàtica plaça
del Blat, quilòmetre
zero del món casteller.
Precisament enguany,
com a novetat, balcons
d’aquesta façana se
sortegen per primer
cop entre la ciutadania
per gaudir de la Diada
mare de totes les diades,
Santa Úrsula, així
com també les altres
actuacions del calendari
casteller i festiu.
L’encàrrec a Hernán en
H va ser realitzat per la
comissió participativa
d’imatge adscrita a la
Xarxa de Cultura de
Valls. Els colors vermell i
rosat de les colles Joves
i Vella dels Xiquets de
Valls, junt amb el blanc
dels pantalons i
el negre de les faixes
i del calçat, dialoguen
amb el blau que
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presideix el fons de la
imatge resultant.
Hernán en H és el nom
artístic d’Hernán Grau
Babió. Nascut a la
localitat d’Amposta l’any
1989, va estudiar Artfinal
a l’Escola d’art i disseny
d’Amposta, il·lustració a
l’Escola d’Art i Disseny
de Tarragona, 1er Belles
Arts Universitat de
Barcelona, i Postgrau
d’Il·lustració Infantil i
Juvenil a EINA, Centre
Universitari de Disseny
i Art de Barcelona,
adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Les seves activitats
actuals se centren amb
el món de la il·lustració,
el disseny gràfic i la
comunicació visual.
És el creador de la
marca Del Terreno, amb
dibuixos 100% ebrencs,
i codirector artístic del
segell discogràfic Tutu
Records. D’altra banda,
ha publicat els contes
infantils: El Gegant del
Burgà (2015), La vida

de mi goma (2013) i La
Llúcia i el tresor del
gambutzí (2013), i és
il·lustrador i dissenyador
de les nou guies
turístiques infantils de
La Berelluga.
Ha treballat per a
La Berelluga, Estudi
Ideogràfic, Mènsula
Studio i Revista Aktual
3. També ha exposat a
Barcelona, Albarracín,
Mollerussa, Tarragona,
Amposta, La Ràpita i
Alcanar. Així mateix,
ha col·laborat amb el
projecte Humanitzem els
hospitals de la planta de
pediatria de l’Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa, coordinat per
Ignasi Blanch, durant el
setembre de 2015, i ha
il·lustrat els murals Les
aus del Delta de l’Ebre
a l’àrea pediàtrica de
l’Hospital Comarcal
d’Amposta el 2016.

Dilluns
Santa Úrsula
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Des d’avui
fins al diumenge 27
Ajuntament

Engalanament de la façana. Els domassos
grana i la senyera vallenca guarneixen la Casa
de la Ciutat per anunciar la fira dedicada a la
patrona de la ciutat, Santa Úrsula

Durant tota la jornada.
Establiments diversos.
7è Concurs d’Aparadors Castellers.
Badar pels carrers vallencs durant la setmana
de Santa Úrsula ens depara sorpreses
agradables com els guarniments que han
preparat diferents establiments
Organitza: Comerç de Valls

20 h

Ajuntament
Recepció a les Úrsules. La nova Alcaldessa
de la ciutat continua el ritual d’aquesta amable
trobada a les persones que perpetuen el nom
de la patrona, així com a les seves famílies,
amigues i amics

20.30 h
Ajuntament

Sorteig públic per gaudir
de les diades castelleres i les balladetes
del seguici cerimonial des dels balcons
de la plaça del Blat

Dimecres
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Durant tota la jornada
Establiments diversos

7è Concurs d’Aparadors Castellers

11.30 h
Pl. Blat

Dimarts
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Durant tota la jornada

A Valls fem Taca d’oli. La reivindicació
d’àvies i avis perquè els presos
i els exiliats puguin tornar a casa

18 h

Centre Cívic, pl. Pilar Prim
Visuals. Visualització del documental
D’on ve el que mengem, per Valls en
Transició, Increïble Comestible-Valls i Adela

19 h

Portal 22, Portal Nou 22
Presentació del llibre Breu Història dels
Castells i la Muixeranga als Països Catalans,

de Jordi Bertran, gestor cultural i professor a la
Universitat Rovira i Virgili. Hi participen Josep-Lluís
Carod-Rovira, director d’aquesta nova col·lecció
divÈrsia.cat · Biblioteca bàsica dels Països Catalans,
i Xavier Brotons, filòleg i periodista casteller, que
oficiarà com a presentador de l’obra. Un volum que
per primer cop situa la muixeranga com antecedent
dels castells en l’eix i en el títol de l’obra. Una
iniciativa i una edició de Pagès Editors

20 h

Local Colla Joves Xiquets de Valls
Assaig casteller

20.30 h

Local Colla Vella dels Xiquets de Valls
Assaig casteller

Establiments diversos

7è Concurs d’Aparadors Castellers

19.30 h

Sala d’actes Centre de Lectura, la Cort 44.
Lluís Figuerola i Ortiga
i Margarida Aritzeta i Abad:
Diàleg compartit entre escriptors vallencs
Organitza: Centre de Lectura
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Dijous
Durant tota la
jornada
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Establiments diversos
7è Concurs
d’Aparadors Castellers

17.30 h

Sala d’actes Biblioteca
Carles Cardó, pl. Pilar Prim
Familiar. Jeep Gasulla: Contes
de castanyera. Narracions per
als més menuts amb perfum de
castanya, moniato, panellets i
una bruixa maldestra; cançons
i llegendes de tardor amanides
amb acords musicals.
Organitza: Biblioteca Carles Cardó

19.30 h

Sala d’actes Centre de
Lectura, la Cort 44
Hausson – Brossa.
Conferència espectacle
de màgia del veterà
i experimentat mag i
il·lusionista català, Hausson.
Amb ell coneixerem la relació
de l’obra del polifacètic artista
Joan Brossa i la màgia. Tot
celebrant l’Any Joan Brossa,
amb motiu del centenari del seu
naixement, penetrem en el
món de l’inconegut per
eixamplar els límits de
l’expressió poètica i artística.
Organitza: Centre de Lectura

20 h

Sala d’actes Institut
d’Estudis Vallencs
Presentació
de llibre Lideratge
i valors castellers. 8è
Simposi Casteller,
a càrrec de Maria Cunillera,
castellera durant més de
20 anys dels Nens del
Vendrell, cap de colla el
2014 i actual presidenta
de l’entitat. El núm. 30 de
la col·lecció L’Aixecador
de Cossetània Edicions
ofereix reflexions sobre
el lideratge dels caps de
colla i la definició dels
valors castellers, emeses
per ponents procedents
no sols de Catalunya sinó
també d’altres territoris.
Fa 50 anys vendrellencs i
vallencs van rivalitzar en
els primers folres del segle
XX. És un bon moment per
convidar una vendrellenca
en aquesta Fira de Santa
Úrsula

Divendres

Obertura de la FiraCastells i assaigs castellers

20.30 h

JCA Cinemes
Òpera. Don Pasquale.

Durant tota
la jornada

En directe des de la Royal
Opera House de Londres
amb Bryn Terfel

Establiments diversos
7è Concurs d’Aparadors
Castellers

Organitza: JCA Cinemes
Hausson

17 a 19 h

El Pati. Estand
escenari de Hit103
Programa especial “Des de
la Pl. Blat”, la cita setmanal
d’informació castellera
produïda per Ràdio Valls-Hit
103. Els periodistes Francesc
Domènech i David Prats fan
sessió extra amb aroma de les
grans ocasions
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17.30 a 20 h
El Pati

9a FiraCastells. Obertura dels
estands. Alçada, equilibri, confiança,
superació, artesania, entitats,
instal·lacions, jocs educatius, llibres,
marxandatge i comunicadors tornen
a la fira de l’univers casteller i el
patrimoni immaterial, protagonitzada
per aficionats, castellers, empreses,
periodistes, institucions i pel públic
familiar àvid de les novetats,
d’activitats per enfilar-se, les
d’habilitat, les de psicomotricitat,
les de creativitat i els jocs preparats
per als més petits, i descobrir
regals, objectes, llibres, revistes
o audiovisuals. Tot plegat, entre
la vintena de propostes, catorze
expositors i activitats són noves

Estands i activitats permanents de

la 9a FiraCastells
Una fira per a tota la família
Alçada i equilibri

Novetat!

MURS TXEQUI: GAIA BLOC
Una proposta revolucionària: el
rocòdrom que no s’acaba mai.
L’esfera rota sobre l’eix a mesura
que progressa el qui s’enfila. Com
conté totes les inclinacions possibles,
permet tota mena d’usuaris. Els més
menuts i inexperts pugen a la part
més alta on la superfície no arriba
a ser vertical. L’expert ho fa a la
part més baixa, en sostre. Entremig,
totes les dificultats intermèdies. Ha
estat concebut en una escola de
Rocklands, poblat de Sudàfrica i
lloc d’escalada internacional, amb
nombroses granges gestionades
per l’home blanc i on la comunitat
negra treballa en desigualtat. Txequi
vol dotar els joves d’aquella localitat
de recursos i eines perquè siguin
ells mateixos els que construeixin
infraestructures que desenvolupin
negocis al voltant de l’escalada per
evitar que els estrangers s’aprofitin
d’aquesta dinàmica

petjades d’aventura: Novetat!
rocòdrom
El rocòdrom vertical d’enguany
té una morfologia unflable amb
una alçada de 8 m i quatre vies
d’escalada amb diferents graus de
dificultat. Una porta oberta a les
alçades, un dels eixos definidors
del món casteller. Ens arriba
gràcies a aquesta empresa de
turisme actiu amb seu a la localitat
valenciana de Xàtiva. Una eina
per afavorir la convivència amb
companyes i companys, fomentar
l’associacionisme, l’educació
ambiental i el respecte pel medi
ambient

VIUNATURA:
PARC D’AVENTURA

Novetat!

Circuit compost de ponts tibetans
i passarel·les sobre plataformes
elevades mitjançant una estructura
desmuntable. Amb una disposició
triangular, el punt de sortida

coincideix amb el d’arribada
facilitant amb això l’organització
i la seguretat de l’activitat. Una
instal·lació d’aventura que a més
de ser molt divertida, potencia en
els participants el desenvolupament
psicomotriu, la superació i la
confiança en un mateix. Una
proposta d’aquesta cooperativa de
turisme actiu i esports d’aventura
formada per professionals amants de
la natura i la convivència

Artesania i
marxandatge
CHICSHOP.CAT

Novetat!

FET AMB AMOR
L’artesania més castellera: productes
de marxandatge, artesania, penjolls,
jocs infantils i de decoració elaborats
amb imatges, motius i identificacions
castelleres, per a gent de totes les
edats. Un estand que fomenta el
reciclatge i la reutilització, també
en productes de contingut casteller.
Enguany centren les presentacions
en el món de la roba, amb novetats
com davantals, calcetes amb volants,
gorres, samarretes amb faldilles de
tul, samarretes pintades, sabatilles
amb roba de filtre o casetes
Novetat!

Confecció de creacions artesanals de
complements tèxtils com motxilles,
ronyoneres, moneders, targeters.
Productes per a tots els gustos i
edats amb presència castellera

Novetat!

Empresa familiar catalana de
marxandatge tradicional dedicada
a la venda i personalització de
productes relacionats amb les
nostres tradicions. Vestits de pubilles
i hereus; vestuari casteller, com
mocadors, faixes, brodats, camisa
d’assaig; espardenyes; peces
d’altres balls populars com els
bastoners o els geganters, i altres
components en configuren l’oferta

ÒMNIUM

Són originals, curosos, creatius i amb
una bona dosi de passió. Una àmplia
selecció de productes pensats per
a totes les ocasions: artesania,
decoració, bijuteria, articles de
celebració per als més menuts.
Ronyoneres, pins, clauers. Bosses i
pitets de temàtica castellera

GLUB GLUB

LES NOSTRES
TRADICIONS

Novetat!

Entitat sense ànim de lucre, que des
de fa 57 anys treballa per fomentar
la llengua catalana, la cohesió social,
l’educació i la cultura. Ara fa un
any i mig, Òmnium va impulsar els
mocadors castellers de color groc en
solidaritat i suport amb els presos
polítics i exiliats, que estaran a la
venda a la Fira Castells

PAPUXA

Novetat!

Confecció de productes artesanals
de roba i bijuteria. Presenta bosses
creatives de roba estampada,
ronyoneres, moneders, complements
tèxtils, arracades. Arriben a la
Fira Castells amb el projecte de la
Llibreta castellera, en què la canalla
tindrà l’oportunitat de fer-se-la a la
seva mida i gust

Entitats
ADIFOLK

Novetat!

Associació amb l’objectiu fonamental
de potenciar i dinamitzar la cultura
popular del nostre país i donar a
conèixer a Catalunya el folklore
d’altres indrets del món amb
diferents intercanvis culturals. També
promou i assessora en temes de
cultura popular catalana a festivals
internacionals i en accions de
projecció des d’aquí a l’exterior.
Donen suport, promocionen i
acompanyen els grups de cultura
popular a festivals internacionals
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COLLA JOVES
XIQUETS DE VALLS:
CARTROTELLS

Gastronomia
Novetat!

Qui no ha fet algun cop un castell
amb un joc de cartes? Ara la colla
castellera del carrer d’en Gassó
ofereix els Cartrotells, un taller
creatiu i d’habilitat ideat perquè
la canalla aixequi castells amb
castellers vermells de cartró. Vigileu
que no bufi el vent!

COLLA VELLA DELS
XIQUETS DE VALLS

Novetat!

Qui no ha fet algun cop un castell
amb un joc de cartes? Ara la colla
castellera del Portal Nou ofereix
els Cartrotells, un taller creatiu i
d’habilitat ideat perquè la canalla
aixequi castells amb castellers
rosats de cartró. Vigileu que no bufi
el vent!

COORDINADORA
DE COLLES CASTELLERES
DE CATALUNYA
Enguany celebra el 30è aniversari.
Va néixer per promoure el fet
casteller i, sobretot, perquè els
riscos inherents a l’activitat que
duen a terme quedessin garantits
amb la cobertura d’unes pòlisses
adequades. Durant la Fira, presenta
una gimcana per descobrir les
curiositats i característiques dels
castells i el món casteller. Per què
portem faixa? Quants colors de
camises hi ha? Com evitem prendre
mal? Us convidem a trobar les
pistes als aparadors de diferents
comerços locals
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LA CASTELLERA

Llibres
Novetat!

La Castellera és una cerveseria
artesana situada a Vilafranca del
Penedès. Prepara una cervesa
d’autor, amb personalitat pròpia
i d’elaboració natural feta per
especialistes en cerveses de blat.
Amb una identitat molt marcada,
vol ressaltar el seu esperit festiu i
català. Lligada profundament al món
casteller, posa nom de castells a les
seves varietats

Jocs educatius

COSSETÀNIA /
ENCICLOPÈDIA
CASTELLERA
Cossetània Edicions és una editorial
generalista però en el catàleg
destaquen per la seva importància
les col·leccions que fan referència
a excursionisme, turisme, cuina,
natura, cultura popular, esports,
narrativa, assaig i la de castells:
L’Aixecador. Aquest 2019 presenten
el quart volum de l’Enciclopèdia
castellera i les actes del darrer
Simposi Casteller

EL BURRO DELS JOCS Novetat!

TRADILLIBRERIA

Aquesta empresa de jocs i activitats
infantils presenta el taller de
piruletes de xocolata amb dibuixos
castellers elaborats amb sucre.
Els nens i nenes es converteixin
durant una estoneta en veritables
pastissers o artesans de la xocolata.
Tothom podrà fer i menjar la seva,
decorant-la de la manera més
castellera i original possible

Una proposta de llibreria de fons,
especialitzada en la cultura popular
i tradicional, amb un ampli fons
d’obres de diferents editorials.
Disposarà de novetats recents com
la Breu Història dels Castells i la
Muixeranga. També arriben a la Fira
Castells, amb la 2a Mostra de jocs
tradicionals, que es desenvolupa en
la immediata plaça dels Alls

PILARS SALUDABLES
DE FRUITA

Mitjans de
comunicació

Novetat!

El pilar és l’estructura castellera
amb una sola persona a la base
sobre la qual s’enfilen diverses
més. En la Fira emularem les gestes
pilaneres amb unes castelleres molt
especials: les peces de fruita. Una
sobre l’altra aixecaran pilars de
germanor a partir de l’estructura
d’un pinxo de fruita. Les nenes i
els nens no només els faran i els
miraran, sinó que per suposat se’ls
podran cruspir

BARÒMETRE CASTELLER /
ESTRELLA DAMM / TRIVIAL
CASTELLER
Patrocinat per Estrella Damm, recull
els tres millors castells i pilar de
cada colla, i concedeix el Premi
Baròmetre en el marc de la Nit de
Castells que se celebra cada any a
Valls al desembre. A la Fira ofereix
les dades sobre les colles i les
actuacions de la temporada 2019.

Comparteix estand amb el Trivial
Casteller que presenta les preguntes
més curioses sobre el món casteller.
Degustació d’Estrella Damm per a
adults amb invitació

HIT 103
L’emissora de Valls, amb la seva
particular fórmula musical i les
piulades segell del valor que la
nostra ciutat dona a la difusió de
les activitats culturals, alhora que
sempre atenta a la realitat castellera,
baixa dels estudis i ofereix un espai
obert amb la ràdio en directe des de
l’estand que també funcionarà com
un escenari de música en directe

REVISTA CASTELLS /
BOTIGA CASTELLERA
Publicació castellera independent
que té com funció informar, debatre,
analitzar i viure amb la màxima
intensitat el món torraire. Amb
publicacions diàries, disposa d’un arxiu
amb més de 3.000 articles. També
elabora un cop l’any un Anuari de
100 pàgines, amb abundants dades,
estadístiques i altres reportatges sobre
els castells, i que es presenta per la Nit
de Castells a Valls.
Per la seva part, la Botiga Castellera
aplega diversos productes de
jocs, material infantil, decoració,
artesania, penjolls, DVD, samarretes
i altres peces de temàtica castellera
de diversos creadors i marques
Inform
a
polser ció i venda
d
es per
a les a e
L’estand
ctivita
d’inform
ts
les pols
ació ven
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activitats s per participar
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17.30 a 20.30 h

El Pati. Fira Castells familiar
FiraCastells és la fira en família que us
suggereix descobrir, aprendre i experimentar
a través del joc i la creativitat. Els quatre
elements centrals del nostre projecte lúdic,
pedagògic i festiu són la participació, el joc,
compartir les experiències i gaudir-ne amb
totes les vostres forces.
Per facilitar la rotació entre els nens
participants, les activitats marcades amb
necessiten una polsera per accedir-hi.
Preus de la polsera:
divendres tarda: 2 €
divendres tarda i diumenge sencer: 3 €
dissabte o diumenge sencer: 3 €
Tots els menors d’edat hauran de ser
acompanyats per la mare, el pare o tutor legal.
Activitats adreçades a nenes i nens fins a 12 anys
Obertura de
les activitats permanents
• Gaia Bloc de Murs Txequi
• Rocòdrom unflable d’escalada Petjades
d’aventura
• Parc d’aventura, de Viunatura
• El burro dels jocs: Taller de piruletes de
xocolata amb motius castellers
• Taller Cartrotells rosats de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls
• Taller Cartrotells vermells de la Colla Joves
Xiquets de Valls
• Taller de pilars saludables de fruita

17.30 h

Des de la pl. Quarter i des del
capdamunt del pg. de l’Estació
fins davant del Centre Cultural
Cercaviles de la 20a Mostra de Bestiari
Escolar i Infantil. La nostra ciutat, pionera
en presentar la versió casolana del bestiari
patrimonial, està d’aniversari rodó després
de vint edicions en què les nenes i els nens
esdevenen els veritables protagonistes.
Participen
• dues mulassetes i oreneta, de l’Escola
Enxaneta
• mulassa, cuca, cuquetes i caparrons, de
l’Escola Baltasar Segú
• gallipeix i cuca, del Col·legi Cor Maria
• capgròs Candelo, drac Tombairot i cuca
Paula, de l’Escola de la Candela
• pop i cuca, del Col·legi Claret
• cavall, ós i cuca, de l’Escola Eugeni d’Ors
• àliga, cuca, drac Puff, els dos gegantons Eladi
i Candela, i el capgròs Úrsula, de l’Escola
Eladi Homs
• cabra Peluda i cuca Lledoneta, del Col·legi
Lledó
• drac petit, drac gran, bruixa Úrsula, l’Arlequí i
Carme la Bombera, de la Colla Gegantera La
Pessigolla
• diables amb carcassa de cavallet, de la Colla
Joves Xiquets de Valls
• drac, ós i mulassa petits de la Unió Anelles de
la Flama
• bouet de l’Associació el Bou
• àliga petita

Acompanyen musicalment les cercaviles les
formacions següents:
• grup de flabiolaires de l’Escola Baltasar
Segú
• grup de flabiolaires i grup de grallers de
l’Escola La Candela
• dues formacions musicals d’EspaiTrad, de
Valls
• Escola Conservatori Mestre Montserrat, de
Vilanova i la Geltrú
• cinc formacions musicals de l’Aula de
Música Tradicional i Popular El Tecler, de
Tarragona
• Cobla de sacs i flabiols Bufalodre, de Valls
• Grallers d’El Calçot , de Valls
• Grallers de l’Espardenya, de Valls
• Mitja cobla La Titaranya, de Valls
• Escola de Grallers de la Colla Joves Xiquets
de Valls
Itineraris:
• Nou espai de sortida: Pl.  Quarter, c. Anselm
Clavé, pg. Estació, c. Galofré Oller, pl.
Francesc Layret i c. Lluís Homs
• Pg. Estació, c. Pare Palau, pl. Francesc
Layret i c. Lluís Homs
Coorganitzen: Comissió d’escoles,
AMPA’S i Ajuntament

18 h

Pg. President Josep Tarradellas, El Fornàs
Mercat d’artesania i alimentació
Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme
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19.30 h.

Monument als Xiquets de Valls,
pl. Font de la Manxa
Pilars commemoratius del cinquantenari
d’aquesta icona, inaugurada l’any 1969 i
que aplega tres construccions castelleres
com el mític quatre de nou sense folre, el
dos de set i el pilar de sis –aquestes dues
considerades límit aleshores–, al costat del
primer grup de grallers i timbalers integrat en
un monument. Hi participen les colles Joves
i Vella dels Xiquets de Valls, amb els seus
grups de gralles i timbals.
petites coses grans

Museu de Valls, pg. Caputxins 18

18 h

19 h

Fira Castells familiar. Estand
Chicshop.cat. Taller de punts de llibre i
clauers de temàtica castellera

Enfaixada de l’escultura
El Casteller, obra de Josep Busquets,
i inauguració de la 9a Fira Castells.
La primera escultura dedicada al fet
casteller pensada i gestada a Valls es
tenyeix de color quan entrem en el pinyol
de la seqüència ritual de Santa Úrsula. Tot
seguit, passejada d’obertura institucional
pels diferents estands

El Pati

18.30 h
El Pati

Fira Castells familiar
• Estand Fet amb amor. La diada castellera
dels regals. Llançament de pilota,
de manera que segons el número que
s’encerti, s’obtindrà un regal. Si toca el
mig de la ratlla, el regal serà més petit; així
tothom tindrà un detallet. 1 €
• Estand Òmnium. Mostra de jocs populars
i culturals recuperats
• Estand Baròmetre Casteller. Presentació
dels trofeus del Premi Baròmetre 2019
• Estand La Castellera. Puzzle Casteller

19 h

Estand Revista Castells /
La Botiga castellera
Joc infantil de l’oca castellera: guanya
premis mentre progresses fins fer l’aleta

19.45 h

El Pati

19.15 h

El Pati. Estand escenari Hit 103
Acústics en directe.
Concert: Petites Grans Coses.
Des de diferents punts del Camp de
Tarragona s’han teixit complicitats i buscat
bones estones perquè moments, imatges
i sentiments es converteixin en paraules,
melodies i cançons. La sensibilitat d’una
paraula, els calfreds que produeix un so i les
diferents atmosferes del pop rock ens porten
de viatge. El trajecte pot ser dur, i el destí
dolç. El trajecte pot ser un massatge als peus,
però el destí un cop de puny a l’estómac
esmorzars de forquilla

Inauguració de l’exposició Realisme (s) a
Catalunya, 1917-1936. Del Picasso clàssic
al Dalí surrealista. Valls es vesteix de llarg
per acollir una exposició de primer nivell, que
mostra fins a quin punt el context europeu
d’entre guerres va marcar als artistes
catalans i la seva obra. Presenta pintures
dels mateixos Picasso i Dalí, junt amb altres
peces d’artistes com Joaquim Sunyer, Alfred
Sisquella, Josep de Togores, Ángeles Santos
o Joan Miró. Una iniciativa dels Museus
de Sitges, el Museu de Valls i el Museu
de la Garrotxa (Olot), impulsada a través
de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya
comissariada per la historiadora de l’art
Mariona Seguranyes

22 h

Local social Colla Joves
Xiquets de Valls, c. d’en Gassó 20
Assaig general
de castells de Santa Úrsula
Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

22 h

Local social Colla Vella dels Xiquets Valls
Assaig general de
castells de Santa Úrsula
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls

Possiblement són els assaigs més viscuts de
l’univers casteller. Les colles obren els seus
locals, es despullen davant els aficionats i
curiosos. Per a algunes persones potser serà
el primer moment per veure un castell. Per a
d’altres, serà un d’aquells vespres en què cal
estar en tensió per rendir al màxim. Alguns
recorreran la Muralla del Carme per copsar
què es cou en cada seu. Valls, essències
castelleres.
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Dissabte
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Vigília de Santa Úrsula i 9è Simposi Casteller de Catalunya

Durant tota la jornada
Establiments diversos

7è Concurs d’Aparadors Castellers

8.45 h

Convent del Carme, pl. Carme
Show cooking i esmorzar de forquilla amb
bou i arròs. Acció inaugural institucional
i popular del 9è Simposi Casteller de
Catalunya, a càrrec de la Colla del bou
de Reus. Des de 2008 Reus ha recuperat el
bou i arròs com a menja de la Festa Major de
Sant Pere amb la restauració de la recepta
per la cuinera Mariona Quadrada i un àpat
popular. La Colla del Bou de Reus, que
anualment prepara el sopar festamajorenc,
són els nostres cuiners d’enguany en
l’esmorzar de forquilla

8.45 h

Convent del Carme
Trobada de col·leccionistes castellers.
Fotografies, postals, punts de llibre, plaques
de cava castelleres, pins, pòsters, mocadors,

adhesius, escuts, camises… La primera trobada
de col·leccionistes castellers arriba a Valls i ens
mostren les seves espectaculars col·leccions
d’un valor incalculable. Fins a la finalització del
Simposi. Obsequi de punt de llibre als assistents

10 a 14 h

El Pati

9a FiraCastells. Obertura dels estands en la
segona jornada

10 h

Estand Hit 103
Ràdio en directe des de l’estand
amb Miquel Àngel Crisol

10 a 11.15 h

Sala actes convent del Carme,
escola Enxaneta, pl. Carme
9è Simposi Casteller. Taula rodona sobre
el tractament periodístic del món casteller.
Els castells són amb força als mitjans de
comunicació. N’analitzem aquesta presència i la

comparem amb altres
festes amb molta projecció.
Participants
• Coia Ballesté, periodista a Catalunya
Ràdio, delegació de Tarragona
• Joan Beumala, periodista casteller
a El Punt Avui
• Agustí Forné, periodista a Televisió de
Catalunya
• Eloi Miralles, degà dels cronistes
castellers i investigador dels castells,
Vilafranca del Penedès
• Javier Solano, periodista de TVE que ha
retransmès els San Fermín
a Pamplona durant 27 anys
La moderarà Quim Pons, periodista

10.30 a 13.30 h
Pl. Alls

Mostra de jocs tradicionals pensats com a
muntatge de carrer. Un dinamitzador ensenya
als més petits els jocs de c. de tota la vida.
Presenta: La Tradillibreria
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Simposi casteller

10.30 a 11.30 h

Capella del Roser, la Cort 24
Monuments oberts. Obertura de la
Capella del Roser. Visita lliure sense
reserva prèvia.
Preu: 1 €. Tiquets al mateix monument.
Organitza: Oficina de Turisme

11 a 23 h

Pg. President Josep
Tarradellas, El Fornàs
Mercat d’artesania i alimentació

11 a 14 h.
El Pati

Fira Castells familiar. Obertura de les
activitats permanents. Les marcades
amb
necessiten una polsera
per accedir-hi.
Preus de la polsera:
dissabte o diumenge sencer: 3 €
• Gaia Bloc de Murs Txequi
• Rocòdrom unflable d’escalada Petjades
d’aventura
• Parc d’aventura, de Viunatura
• El burro dels jocs: Taller de piruletes de
xocolata amb motius castellers
• Taller Cartrotells rosats de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls
• Taller Cartrotells vermells de la Colla
Joves Xiquets de Valls
• Taller de pilars saludables de fruita

11 h

El Pati
Fira Castells familiar
• Estand Les nostres tradicions. Taller de
mocadors castellers per als més petits
personalitzats
• Estand Òmnium. Mostra de jocs
populars i culturals recuperats
• Estand Chicshop.cat. Taller de fer
agulles de pit amb una enxaneta
• Estand Revista Castells / Botiga
castellera. Taller per pintar els ninos
de goma
• Estand Cossetània. Espai de
dibuix i pintura

11.30 h

Centre Cívic
Escola de pares. Ensenyar a compartir,
per Judit Besora (La Tribu). Com podem
ensenyar els germans a compartir sense
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obligar-los a fer-ho i potenciant que donin des
del cor? Menys baralles, més harmonia a casa.
Inscripció prèvia al Centre Cívic.
Organitza: La Tribu

11.30 a 12.30 h

Refugi antiaeri de la pl. Blat, pl. Església
Monuments oberts. Obertura refugi antiaeri.
Visita lliure sense reserva prèvia.
Preu: 1 €. Tiquets al mateix monument.
Organitza: Oficina de Turisme

11.15 a 11.45 h

9è Simposi Casteller de Catalunya.
Pausa cafè

12 h

Fira Castells familiar
• Estand Papuxa. La llibreta
castellera: fes-la al teu gust!
• Estand Baròmetre i Trivial casteller.
Demostra els teu coneixement del món
casteller jugant al Trivial casteller
• Estand La Castellera. 3 en ratlla Casteller

12 h

Des del campanar de Sant Joan
Repic general de campanes assenyalant la
vigília de la celebració

11.45 a 13 h

Sala d’actes del Convent
del Carme, Pl. Carme
9è Simposi Casteller. Taula rodona sobre
la dificultat dels castells nets respecte als
folres i manilles. El debat viatja sobre els
assaigs, l’execució, la implicació del conjunt
de la colla i el rol de la pinya, entre d’altres.
Participants:
• Arnau Cobo, Castellers de Vilafranca
• Miki Jurado, Minyons de Terrassa
• Jordi Porta, doctor i catedràtic en Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport
• Núria del Rio, Colla Jove Xiquets de
Tarragona
• Jaume Rosset, doctor en Medicina
La moderarà Pep Ribes, periodista casteller

12 h

Des de pl. Blat
Cercavila de la vigília de Santa Úrsula, amb
els gegants de la Ciutat i els grallers Blu’s.
Avui passegem amb la família de més alçada
de la ciutat.

Correbous

Itinerari: pl. Blat, c. la Cort, El Pati, c. Jaume Mercadé,
muralla del Castell, pl. Sant Francesc, muralla del Carme,
carrers Sant Sebastià, Sant Antoni, Nou, pl. la Zeta, c.
d’en Bosc, El Pati, c. Gonzàlez Alba, pl. Alls, c. Forn Nou,
Peixateria, la Cort i pl. Blat

12.30 h

C. Vapor de Maó
Ball de swing amb música en viu:
HappyHoppers.
Organitza: Moments Shop SL

12.30 a 13.15 h

Porta d’entrada al campanar de Sant Joan,
pl. Escolans
Monuments oberts: Campanar de Sant Joan,
el més alt de Catalunya que fou inaugurat
precisament en una llunyana Santa Úrsula. Visita
lliure sense reserva prèvia. Preu: 1 €. Tiquets al
mateix monument.
Organitza: Oficina de Turisme

12.30 h

El Pati. Estand escenari Hit Ràdio
El vermut casteller i musical. Tast popular de
vermut Montseta. DJ Enredu. Migdia ideal per
a aquesta parella que barreja la degustació de
sons i sabors

13 h

17 h

7è Correbous. Exposició dels bous. Arribada
de les diferents carcasses zoomòrfiques des
de localitats diverses -Reus, El Vendrell i Vicper acompanyar els bous vallencs.

Ràdio en directe des de l’estand
amb Carles Heredia

Pl. de la Zeta

Organitza: Associació El Bou

15 h

Pl. de la Zeta
7è Correbous. Dinar popular. Preu: 10 €.
Organitza: Associació El Bou

16 h

Pl. de la Zeta
7è Correbous. Cafè concert
Organitza: Associació El Bou

16 a 20 h.
El Pati

9a FiraCastells. Obertura dels estands

Estand Hit 103

17 a 20 h
El Pati

Fira Castells familiar. Obertura de les
activitats permanents. Les marcades
amb necessiten una polsera per
accedir-hi.
Preus de la polsera: dissabte o diumenge
sencer: 3 €
• Gaia Bloc de Murs Txequi
• Rocòdrom unflable d’escalada Petjades
d’aventura
• Parc d’aventura, de Viunatura
• El burro dels jocs: Taller de piruletes de
xocolata amb motius castellers
• Taller Cartrotells rosats de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls
• Taller Cartrotells vermells de la Colla
Joves Xiquets de Valls
• Taller de pilars saludables de fruita
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diables

17 h

Estand Revista
Castells / Botiga castellera
Juguem amb “Castellers” (el joc de Devir).
El primer que aixequi tres castells, guanya

17.30 h

Estand Glup Glup
Taller de magnètics de nevera amb pinça
per fotografia

17.30 h

Des de pl. la Zeta
7è Correbous. Hi participen
els bous de Reus, Valls-tradicional,
Valls, Vendrell i Vic.
Itineraris: Un pel c. Nou, Pl. dels Alls, c. Gonzàlez Alba,
el Pati, fins al c. de la Cort, i un altre pel c. d’en Bosch,
gir a l’esquerra cap al lateral del Pati, fins al c. de la
Cort.
Trobats un i altre recorregut, des del c. de la Cort, Pl.
Blat, carrers Major, Sant Antoni, carreró del Mercat i
Pl. de l’Oli.
Organitza: Associació El Bou
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18 h

El Pati. Fira Castells familiar
• Estand Chicshop.cat. Taller de punts de llibre
i clauers de temàtica castellera
• Estand Cossetània. Concurs L’Enciclopèdia
castellera: les colles de Valls i la diada
de Santa Úrsula. Concurs de preguntes
relacionat amb la història, les curiositats i les
diades més històriques de Santa Úrsula
• Estand Les nostres tradicions. Taller de
mocadors castellers per als més petits
personalitzats

18 h

El Pati. Fira Castells. Estand Adifolk
Presentació de la revista Catalonia i la tasca

que fan conjuntament AICS-American Institute of
Catalan Studies i Adifolk

Lia Sampai

18 h

Porta d’entrada al campanar
de Sant Joan, pl. Escolans
Visita guiada: Paisatges de tarda des del
campanar. Sense reserva prèvia. Preu: 3 €.
Tiquets al mateix monument
5 minuts abans de la visita
Organitza: Oficina de Turisme

18 h

El Pati. Estand escenari Hit 103
Acústics en directe: Jordi Sugranyes +
Frankie Boronat, veu i guitarra elèctrica dels
Plombiers. Sugranyes hi serà amb el seu llibre
Joventut i més enllà, 30 anys de música en
català. Plombiers comença quan el Frankie
(cantant i guitarra) li comenta a l’Arnau (baixista)
de fer un grup. Poc a poc va entrant més gent i
els caps de setmana queden a casa de l’Arnau
per assajar i passar una bona estona tocant la
música que els hi agrada

FRankie boronat

18 h

Pl. de Món Casteller · Museu Casteller
de Catalunya
9è Simposi Casteller. Tertúlia de tarda a
divuit hores de la diada de Santa Úrsula
amb els caps de colla de les dues entitats
vallenques, Joves i Vella -Francesc Ramon
i Albert Martínez-, moderat pels periodistes
locals Quico Domènech i David Prats. Tast
popular de vermut, tot rememorant les
“funcions vermut” que al principi del segle
XX també s’havien estès als espectacles del
vespre

18.30 h

Pl. de Món Casteller · Museu Casteller
de Catalunya
9è Simposi Casteller. Concert de gralles:
grallers So Nat. Ritmes de moda, versions
mogudes, les gralles i els timbals s’acceleren

18.30 h

El Pati. Fira Castells. Estand
Tradillibreria.
Presentació de les darreres novetats
editorials amb autors i editors

18.30 h

El Pati. Estand escenari Hit 103
Acústics en directe. Concert: Lia Sampai.
Cançons d’autor que ens arriben de la mà
d’una guitarra i un calaix de vivències que
es tornen veu. Senzillesa i intimitat són els
ingredients bàsics d’una cantant desitjosa
de tornar a les arrels i a l’autenticitat. A
través de diferents personatges, cada cançó
porta una història diferent, entrant en un
petit món de fantasia que viatja per núvols
d’emocions, inspirades en la cançó francesa
i en la nova cançó

18.30 h

El Pati. Fira Castells familiar
• Estand La Castellera. 3 en ratlla
Casteller
• Estand Fet amb amor. La diada
castellera dels regals. Llençament de
pilota, de manera que segons el número
que s’encerti, s’obtindrà un regal. Si
toca al mig de la ratlla, el regal serà
més petit. 1 €

19 h

El Pati. Fira Castells familiar
• Estand Òmnium. Mostra de jocs
populars i culturals recuperats
• Estand Revista Castells / Botiga castellera.
L’oca castellera: guanya premis mentre
progresses fins fer l’aleta

miquel del roig

19.30 h

20 h

Acústics en directe. Concert: Electrogralla, de
Roger Andorra. Del Museu al Pati perquè la gralla
no pari. El Roger parteix d’una gralla connectada
a uns pedals electrònics per presentar un projecte
trencador, sorprenent, impactant. Gèneres
tradicionals -pasdoble, ball pla, el toc de castells i
altres tonades de l’imaginari- passen pel filtre de
la gralla preparada tecnològicament i entren de
ple al segle XXI sense complexos. Un espai sonor
inèdit que obre una finestra entre la música d’arrel
i la contemporània, aconseguint una textura
identitària i original

Correfoc: Ball de diables, drac i bou
tradicional de Valls; Diables Foc i Gresca
de Tarragona, Bou de foc del Vendrel,
Ball de Diables de la Ràpita; Ball de
diables infantil i drac petit de Valls.
Acompanyament musical de la mitja cobla
Bufalodre amb els dracs i dels grallers
Blu’s amb el bou tradicional vallenc.

El Pati. Estand escenari Hit 103

19.30 h aproximadament.
Pl. Oli
Ballada dels bous

Organitza: Associació El Bou
roger andorra

Des de pl. Blat

Nou itinerari respecte a l’any anterior: c. La Cort,
Peixateria, Forn Nou, Sant Pere, Sant Antoni, Sant
Sebastià, Santa Úrsula, pl. Escudelles, Metges,
pl. Fusta, costa del Puntarró, pl. Garrofes, Tomàs
Caylà, c. Església, pl. Escolans, pl. Església i pl.
Blat

21 h.
Pl. Blat

Enceses de lluïment dels grups
participants al correfoc i ball parlat del
Ball de diables de Valls amb la baixada
de l’arcàngel Sant Miquel
Col·labora: AAEET, Secció de Muntanya

23.30 h
Pl. Oli

Concert: Miquel del Roig. Cada dissabte
de Santa Úrsula és musicalment ben
diferent. Enguany és el torn d’aquest
artista de l’Ametlla de Mar que triomfa
versionant cançons d’èxit i entremig cola
peces pròpies, en festivals, concerts i
festes populars. Una nit per xalar de valent
amb un dels bons exponents d’una escena
ebrenca efervescent que es projecta arreu
del país
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Diumenge
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Diada de Santa Úrsula

Durant tota la jornada
Establiments diversos

7è Concurs d’Aparadors Castellers

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 ritme d’aquests instruments
atàvics que fan una parella desigual però
ben complementària

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, en
el 50è aniversari de la seva creació

Durant tot el matí
Establiments d’hostaleria

Saborosos esmorzars de forquilla i
ganivet. Pagesos i ramaders lligaven els
cavalls o els matxos rere hostals i fondes, i hi
feien els tractes amb un feix de bitllets a la
butxaca. En aquest marc comercial nasqué el
nom d’esmorzar de forquilla. Avui castellers
i aficionats, que es mouen en altres mitjans
de transport, s’asseuen per menjar i per fer
tertúlia sobre la diada mare de totes

8.15 h

Des del local de La Pessigolla, c. Avenir 10
Jornada “Les Corts”, organitzada per la
Colla Gegantera La Pessigolla durant tot el
dia en què la protagonista serà la geganta
reina Elionor, senyora de Valls. Despertada
dels gegants i anada a la pl. de la Torratxa.
Itinerari: c. Avenir, Colom i pl. de la Torratxa
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8.45 h

10 h

Cercavila dels gegants

39a Cursa Popular de Santa Úrsula. A punt de
complir la quarta dècada, vallenques i vallencs
de totes les edats es sumen a aquesta prova
participativa que aplega gent arribada d’arreu.

Des de pl. de la Torratxa
Itinerari: pl. la Torratxa, Colom, Avenir, Germans Sant
Gabriel, Jaume Mercadé, Pati, la Cort, pl. Blat, Major,
Sant Antoni, Carnisseria, Carme i pl. Carme

9.30 h
Pl. Carme

Rebuda dels gegants convidats i balladetes.
Participen els gegants i nanos de Montblanc,
els gegants i cabuts de Benetússer i els
gegants de l’Agrupació de Colles de Geganters
de Catalunya

Seguidament,

cercavila fins a l’església de Sant Antoni
Itinerari: pl. Carme, c. Carme, Metges, pl. Escudelles, c.
Santa Úrsula, Sant Sebastià i Sant Antoni
Organitza: C. G. La Pessigolla

Zona esportiva del Fornàs

Organitza: Patronat Municipal d’Esports.
Col·laboren: Entitats esportives locals

10 a 22 h

Pg. President Josep Tarradellas
Mercat d’artesania i alimentació

10 a 14 h
El Pati

9a FiraCastells. Obertura dels estands en la
tercera jornada

10 h

Estand Hit 103
Ràdio en directe des de l’estand amb Jordi
Sugranyes

10.30 h

Estand Chicshop.cat
Taller de fer agulles de pit amb una enxaneta

10.30 a 13.30 h
Pl. Alls

Mostra de jocs tradicionals. Espai matinal per
ocupar les places amb els jocs de sempre.
Presenta: La Tradillibreria

10.30 a 11.30 h

Capella del Roser, c. de la Cort 24
Monuments oberts. Obertura de la Capella del
Roser. Visita lliure sense reserva prèvia.
Preu: 1 €. Tiquets al mateix monument.
Organitza: Oficina de Turisme

10.45 h

Des de pl. Blat
Cerimonial anada a ofici amb els quatre
gegants de la ciutat, la corporació municipal

i els grallers Bufalodre. Encara amb certa
quietud en places i carrers, el seguici ursuler
continua la seqüència ritual de la jornada
Itinerari: des de la Pl. Blat, pels carrers Major, Call,
Escrivania, d’en Simó i pl. Església, fins a l’arxiprestal de
Sant Joan

10.55 h
Pl. Església

Entrada de la corporació amablement
saludada pels gegants

11 h

Església de Sant Joan
Solemne ofici en honor a Santa Úrsula,
copatrona de Valls, amb l’exposició del magnífic
reliquiari gòtic i amb la participació de la Coral
Espinavessa en els cants i en els goigs, creats
el 1907 per Antoni Tomàs i Homs -vendrellenc
de pares vallencs- a partir del text del segle XIX
revisat per Joan Roig, i recuperats i editats per
Joan Màndoli. Tomàs fou organista de Sant Joan
fins al 1929, quan passà a ser mestre de capella
de la catedral de Tarragona fins a 1950.

11 h

Pl. Blat
Exposició dels gegants i de la mulassa,
que esperen les rituals balladetes

11 a 14 h
El Pati

Fira Castells familiar. Obertura de
les activitats permanents. Les marcades
amb
necessiten una polsera per
accedir-hi.
Preus de la polsera: diumenge sencer: 3 €
• Gaia Bloc de Murs Txequi
• Rocòdrom unflable d’escalada Petjades
d’aventura
• Parc d’aventura, de Viunatura
• El burro dels jocs: Taller de piruletes de
xocolata amb motius castellers
• Taller Cartrotells rosats de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls
• Taller Cartrotells vermells de la Colla
Joves Xiquets de Valls
• Taller de pilars saludables de fruita

11 h.
El Pati

Fira Castells familiar
• Estand Les nostres tradicions. Taller de
mocadors castellers per als més petits
personalitzats
• Estand Fet amb amor. Taller per a
nenes i nens de polseres i collarets
• Estand Cossetània. Espai de dibuix i
pintura
• Estand Baròmetre i Trivial casteller.
Demostra els teu coneixement del món
casteller jugant al Trivial casteller
• Estand Revista Castells / Botiga
castellera. El savi casteller: endevina
què és què en els castells

11 a 14 h

Església de Sant Antoni
Exposició de la imatgeria convidada a
l’acte “Les Corts” per la Colla Gegantera
La Pessigolla

11.30 h
El Pati

Fira Castells familiar. Estand Papuxa.
La llibreta castellera: fes-la al teu gust!

11.30 a 12.30 h

Refugi antiaeri de la pl. Blat,
pl. Església s/n
Monuments oberts. Obertura refugi
antiaeri. Visita lliure sense reserva prèvia.
Preu: 1 €. Tiquets al mateix monument.
Organitza: Oficina de Turisme
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11.30 h.

• Parc d’aventura, de Viunatura
• El burro dels jocs: Taller de piruletes de
xocolata amb motius castellers
• Taller Cartrotells rosats de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls
• Taller Cartrotells vermells de la Colla
Joves Xiquets de Valls
• Taller de pilars saludables de fruita

Des dels locals de les colles
dels Xiquets de Valls
Anada a plaça de les colles Joves i Vella
dels Xiquets de Valls, obrint la marxa els
grallers i els timbalers
Itineraris:
Colla Joves. C. d’en Gassó, les Monges, el Pati, la Cort
i Blat.
Colla Vella. Portal Nou. Tomàs Caylà, Carnisseria, Sant
Antoni, d’en Bosc, el Pati, la Cort i Blat

17 h
El Pati

Fira Castells familiar
• Estand Baròmetre i Trivial casteller.
Tutorial sobre l’App Baròmetre Casteller
• Estand Revista Castells / Botiga castellera.
Juguem amb “Castellers” (el joc de
Devir). El primer que aixequi tres castells,
guanya

11.50 h

Pel c. de la Cort cap a la pl. Blat
Entrada a plaça de les dues colles dels
Xiquets de Valls amb els seus grups de
grallers i timbalers

A continuació

18 h

Portalada central de l’Ajuntament
Entrada de la canalla d’ambdues colles

Estand Papuxa
La llibreta castellera: fes-la al teu gust!

Tot seguit,

18 h

planta noble de l’Ajuntament
Sorteig de l’ordre d’actuació dels Xiquets
de Valls

Església de Sant Antoni
Recepció de les colles convidades
a Les Corts i entrega de records

Pl. Blat
Balladetes dels gegants i de la mulassa,
amb els grallers Bufalodre

12 h
El Pati

12.30 a 13.15 h

Porta d’entrada al campanar
de Sant Joan, pl. Escolans

18.30 h

Des de l’església de Sant Antoni
Passejada dels gegants
Itinerari: c. Sant Antoni, Sant Pere, Forn Nou, pl. Alls, c.
Gonzàlez Alba, El Pati, c, La Cort i pl. Blat.
Organitza: C.G. La Pessigolla

Fira Castells familiar
• Estand Òmnium. Mostra de jocs populars
i culturals recuperats
• Estand Glup Glup. Taller de magnètics de
nevera amb pinça per fotografia
• Estand La Castellera. Puzzle Casteller

Monuments oberts: Campanar de Sant Joan.
Visita lliure sense reserva prèvia. Preu: 1 €.
Tiquets al mateix monument

12.15 h.

9a FiraCastells. Obertura dels estands

Fira Castells familiar. Estand Glup Glup.
Taller de magnètics de nevera amb pinça
per fotografia

16 h

19 h

Bolxoi de Moscú. Composat a la Rússia Imperial
de finals del segle XIX, segueix sent el gran
ballet rus atemporal que perpetua la tradició de
la dansa clàssica en tota la seva esplendor

Joc infantil de l’oca castellera: guanya
premis mentre progresses fins fer l’aleta

Pl. Blat

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

Tot seguit.
Pl. Blat

Actuació castellera. Cloenda tradicional de
la temporada amb les colles Joves Xiquets
de Valls i Vella dels Xiquets de Valls.
Emocions a dojo en la mare de les diades
castelleres. 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 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
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Organitza: Oficina de Turisme

16 a 20 h
El Pati

JCA Cinemes
Ballet. Raymonda. En directe des del Teatre

18.30 h
El Pati

Estand Revista
Castells / Botiga castellera

Organitza: JCA Cinemes

19.15 h

17 a 20 h

19.30 h

Fira Castells familiar. Obertura de les activitats
permanents. Les marcades amb
necessiten
una polsera per accedir-hi.
Preus de la polsera: diumenge sencer: 3 €
• Gaia Bloc de Murs Txequi
• Rocòdrom unflable d’escalada Petjades
d’aventura

Acte protocol·lari i balls solemnes
davant del reliquiari de Santa Úrsula.
Seguidament, cercavila festiva i final de la
jornada de les Corts. Itinerari: pl. Església, pl.
Blat, c. La Cort, El Pati, c. Jaume Mercadé,
Germans Sant Gabriel i Avenir.

El Pati

Pl. Blat. Les Corts. Fotografia familiar
Pl. Església

Organitza: C.G. La Pessigolla

Exposició Realisme (s) a Catalunya, 1917-1936
Del Picasso clàssic al Dalí surrealista

Del 25 d’octubre al 19 de gener

Museu de Valls

Fotos: Museus de Sitges

Dimarts a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h;
diumenges i festius, 11 a 14 h

Amb la col·laboració de

Cooperem amb

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Mitjans col·laboradors

Adherits a
enLa festa
pau!
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Si véns a Valls, descarrega’t la VallsAPP per descobrir

Santa Úrsula i la ciutat

Fotos: · Pere Toda / Visita Valls · El Vallenc · Museus de Sitges • Hit 103 ·

Cooperen

