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NADAL 2019 - 2020 

Enlloc com a Valls! 
#NadalValls 
 
El cicle nadalenc arriba aquest any a Valls carregat de novetats: la nova il·luminació musical a la façana de Casa de 
la Vila amb l'espectacle Un conte de Nadal, l'estrena de La Fàbrica de les Il·lusions a la Sala de la Cooperativa 
Agrícola, l'arbre de Nadal a la Plaça Pilar Prim, les primeres Campanades infantils amb l’espectacle familiar Carilló o 
el nou cabaret musical de Cap d'Any a l'escenari del Teatre Principal son algunes de les propostes amb què Valls 
comença un programa de festes intens i renovat. L'Home dels Nassos, els Pastorets, la Cavalcada de Reis, el Cant 
de la Sibil·la o el Parc de Nadal al Convent del Carme son algunes de les activitats tradicionals que completen, 
juntament amb les noves propostes, un cicle ric i extens on la tradició i la innovació es donen la mà entre finals de 
novembre i el dia de Reis. I és que el Nadal no es viu enlloc com a Valls! 
 

Programa d’activitats 

 
Divendres 29 de novembre. Encesa de l’enllumenat de Nadal i obertura del Pessebre monumental 
 
Centres escolars, Ajuntament, Biblioteca Carles Cardó i Vallsgenera. Recollida de  materials reutilitzables per al 
Parc de Nadal. Fins al 10 de desembre 
 
Horari comercial. Establiments adherits a la campanya Black Friday. Anticipa les compres nadalenques amb tot de 
descomptes. Organitza: Comerç de Valls 
 
17.30 h. Des de la plaça de la Sardana. Anada a l'encesa de l'enllumenat de Nadal amb el Fumera i els Nans de la 
Ciutat, al so dels grallers Els Blu's, que acompanyaran els més menuts fins l'acte d'encesa de les lluminàries 
festives de Nadal. Itinerari: plaça de la Sardana, carretera de Montblanc, carrers Abat Llort, Miralbosc, Jaume 
Huguet, El Pati, La Cort i plaça del Blat 

En arribar a la plaça del Blat. Ball dels Nans de la Ciutat, acompanyats pels grallers Els Blu's 

18 h. Plaça del Blat. Acte d'encesa de l'enllumenat de Nadal. La ciutat estrena aquest any nova il·luminació musical 
a la façana de la Casa de la Vila, que se suma als 382 motius ornamentals que guarneixen els 55 carrers i places 
durant aquestes festes. Encendran les lluminàries el Fumera, els Nans, i nens i nenes de les escoles de Valls, 
juntament amb l'alcaldessa Dolors Farré i la presidenta de Comerç de Valls, Carme Sendra 

18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. La façana de l'edifici de l'Ajuntament s'omple de llum, sons i color les 
tardes de les festes de Nadal. Com en un vaivé, els temes nadalencs aniran acompanyats del moviment harmònic 
de la il·luminació extraordinària de la façana de la Casa de la Vila 
 
Tot seguit. Casa de la Vila. Obertura del Pessebre monumental, en la seva nova ubicació, a la planta baixa de 
l'edifici de l'Ajuntament. Aquest tradicional pessebre artesà obre portes, de manera excepcional, en la primera 
jornada nadalenca a la ciutat. Més endavant es podrà visitar de manera continuada del 3 de desembre al 2 de 
febrer, festivitat de la Candela. L'acte d’obertura anirà acompanyat d'un berenar popular de coca amb xocolata, 
gentilesa de l'Associació de Comerciants del Carrer de la Cort 

19 h. Sala Sant Roc. Inauguració de l'exposició EIUs – Enformacions íntimes universals d’Aleix Antillach. Peces de les 
seves dues últimes col·leccions ReOrganitzats i Parèntesis (), a més d’altres assajos satèl·lit. Organitza: Centre 
d’Estudis Alcoverencs. Col·labora: IEV 
 
Dissabte 30 de novembre 
 
9 a 21 h. Pavelló Joana Ballart. Encistella per La Marató. La pilota solidària que no pari de botar: del matí fins al 
vespre, amb partits de les escoles, d’amics, d’entitats, d’empreses i associacions i sortejos en benefici de La 
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Marató de TV3. Organitza: CB Valls Comissió Social 
 
21 h. Centre Cultural. Teatre. La Tendresa, d’Alfredo Sanzol, per Dagoll Dagom i T de Teatre. Una comèdia 
romàntica, delirant i enginyosa de llenyataires i princeses que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal 
que ens causa l’amor. Preus: 22/24 €, Carnet Amics dels Teatres: 16/18 €. Localitats a la venda a les taquilles del 
Teatre Principal o al web www.eventbrite.es 
 
Diumenge 1 de desembre 
 
10 h. Sala Kursaal. Fira del Ric-Rac, dedicada a l’economia del regal i el suport mutu. Cada primer diumenge de mes 
 
18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Preus: 5 €; Carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren 
 
Dilluns 2 de desembre 
 
Horari comercial. Comerços adherits. Obertura de la campanya de Nadal El petit comerç fa gran la ciutat. Activitats 
diverses, decoració nadalenca i sortejos. Fins al diumenge 5 de gener. Organitza: Comerç de Valls 
 
20 h. JCA Cinemes. Documental. Van Gogh y Japón. Viatge des de l’aclamada exposició al Museu Van Gogh, a 
Amsterdam, fins a la bellesa de la Provença i a l’enigma del Japó, país amb el qual les seves obres més 
emblemàtiques tenen una gran connexió 
 
Dimarts 3 de desembre 
 
20 h. JCA Cinemes. Documental. Van Gogh y Japón 
 
Dimecres 4 de desembre 
 
11.30 h. Pl. Blat. A Valls fem Taca d’Oli. Un grup d’àvies i avis reivindiquem que els presos i exiliats puguin tornar a a 
casa 
 
12 h. Centre Cultural. Showroom de les professions. Conferència i entrega de premis. Acte adreçat als alumnes de 
4t d’ESO desl centres educatius de l’Alt Camp. Organitza: Vallsgenera 
 
19 h. Pati Sant Roc. Inauguració de l’exposició del 14è Concurs Fotogràfic Patrimoni Vallenc. Organitza: Casal 
Popular La Turba. Col·labora: IEV 
 
Dijous 5 de desembre 
 
Tot el dia. Establiments comercials i comarca. Obertura de la Mostra d’Aparadors de Nadal. Exposats fins al 
diumenge 6 de gener. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria 
 
19.30 h. Centre de Lectura. Vetllades de música. Solobas Sing. Gemma Abrié, veu i contrabaix, i Josep Travé, 
guitarra. La intèrpret presenta el seu vessant més honest i proper. Organitza: Centre de Lectura. Col·labora: AMV 
 
20 h. JCA Cinemes. Teatre. La pulga en la oreja. Gravat en directe a la Comédie Française, el gran teatre de París. 
Dirigida per Lilo Baur. Subtítols en castellà 
 
Dissabte 7 de desembre 
 
11 h. Plaça de l’U d’octubre. Actuació musical. Organitza: Valls- Alt Camp per la Independència 
 
18 h. Teatre Principal. Commemoració del 60è aniversari de la Colla Sardanista Bell Esplai. Concert amb la Cobla 
Montgrins. Organitza: Unió Anelles de la Flama 
 
18 h. JCA Cinemes. Òpera. Tosca. En directe des del Teatro alla Scala. Anna Netrebko, la diva del segle XXI, inaugura 
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la temporada 2019-2020 de La Scala. L’esdeveniment operístic més important del món 
 
Diumenge 8 de desembre 
 
18 h. Teatre Principal. Concert. Rossiniana. L’obra de Rossini interpretada per Serena Sáenz, soprano, Carles 
Pachón, baríton i Anna Creixells, piano. Preus: 20 €, Carnet Amics dels Teatres i jubilats: 15 €. Atuats i menors de 18 
anys: gratuït. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web www.eventbrite.es. Coorganitzen: 
Amics de la Música de Valls i Joventuts Musicals de l’Alt Camp.  
 
Dimarts 10 de desembre 
 
18.30 h. Centre Cultural. Concert de Nadal. Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard 
 
20.15 h. JCA Cinemes. Ballet. Copéllia. En directe des de la Royal Opera House de Londres 
 
Dimecres 11 de desembre. Inici de la venda d'abonaments dels Teatres de Valls 

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli 
 
10 h.  Taquilles del Teatre Principal. Inici de la venda de Nadal i Reis dels abonaments dels Teatres de Valls. La millor 
opció per regalar cultura i teatre aquestes festes, on els equipaments escènics de la ciutat són còmplices del Tió i 
els Reis d’Orient. Preus: 55 €, Carnet Amics dels Teatres: 45 €. Horari intensiu de venda en horari de matí i tarda fins 
la vigília de Reis (de l’11 de desembre al 5 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h. Dies 24 i 31 de desembre, únicament 
de 12 a 14 h) 
 
17 h. Teatre Principal. Conferència. Jornada Joves i Empresa. Organitza: Institut Jaume Huguet 
 
Dijous 12 de desembre 
 
17.30 h. Biblioteca Carles Cardó. Contes de Nadal, per Jeep Gasulla. Contacontes infantil sobre la màgia del Nadal, 
amb contes dels personatges del pessebre, cançons, participació i festa. Entrada lliure i gratuïta. Organitza: 
Biblioteca Carles Cardó 
 
18.30 h. La Tribu, pl. Sant Jordi, 5. Xerrada Creure en l’infant: acompanyant per l’autonomia, per Laia Cugat i Pilar 
Palacio. Com afavorim els pares i mares l’autonomia dels infants en cada moment vital? Reflexionarem sobre la 
mirada de l’adult i sobre l’entorn que proporcionem. Gratuït. Amb inscripció prèvia a: hola@lamevatribu.catcarles 
cardó 
 
19 h. Sala d’actes Vallsgenera. Xerrada per la Marató sobre les malalties minoritàries. Organitza: CB Valls Comissió 
Social 
 
20.30 h. Teatre Principal. Nits de Clàssics. Fascinació per l’art. Artem Trio (Natàlia Szmydt, violí; Violeta González 
Tomàs, violoncel; i Maria López Belarte, piano). Preus: 15 €, Carnet Amics dels Teatres i jubilats: 12 €. Aturats i 
menors de 18 anys: gratuït. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web www.eventbrite.es. 
Organitza: Amics de la Música 
 
Dissabte 14 de desembre. Mercat de Nadal, Fira de capons, aviram i motius nadalencs. Nit de Castells 
 
9 h. Portal Nou. Mercat del Tracte Equí. Organitza: Societat de Sant Antoni 
 
10 h a 21. El Pati. Mercat d’Art Jove. Espai que permet exhibir els treballs dels i les joves artistes creadores del 
territori i una jornada carregada de propostes amb activitats al llarg de tot el dia a l’escenari amb diferents 
propostes musicals i artístiques, i que finalitzarà amb un karaoke obert a tothom. Organitza: Valls Jove 
 
10 a 21 h. Plaça del Blat, el Pati i carrers de la Cort i Jaume Huguet. Mercat de Nadal i Fira de capons, aviram i motius 
nadalencs/ FICAP 2019. Quan l'aviram porta els seus sons al barri antic, la vida del segle XXI es contagia de l'esperit 
de generacions passades de vallenques i vallencs, en l'única Fira de Sant Tomàs que perviu al Camp de Tarragona. 



 
 
 
 

 

4 

Organitza: Cambra de Comerç i Indústria 
 
10 a 21h. Carrer de la Cort, davant la Capella del Roser. Estand del Parc de Nadal amb Cel Rogent i recollida dels 
darrers materials reutilitzables per al Parc, dedicat aquest any al món del cinema 
 
11 a 14 h. Vestíbul Ajuntament. Arribada del carter dels Reis d’Orient, que recull les cartes dels xiquets i xiquetes de 
la ciutat per fer-les arribar a Ses Majestats. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis 
 
17 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel Gasol. 
Espai patrimonial en el qual les pintures i escultures que s’hi atresoren es troben acompanyades de bèsties i dels 
animals més sorprenents. Preu: 1 €. Inscripció prèvia al Centre Cívic a partir del 9 de desembre (dilluns a divendres 
de 10 a 14 h i de dimarts a dijous de 17 a 19 h). Organitza: Centre Cívic. Col·laboren: Oficina Municipal d’Informació 
Turística i Parròquia de Sant Joan 
 
17.30 a 20 h. Vestíbul Ajuntament. Recollida de cartes pel carter dels Reis d’Orient 
 
18 h. Teatre Principal. Gala Pallassos sense fronteres. Espectacle benèfic. Estampes que ens mostren un humor 
universal i que permeten a l’entitats Pallassos sense fronteres viatjar en les seves missions gràcies al suport del 
públic. Preus: 8 €, Carnet Amics dels Teatres 6 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web 
www.eventbrite.es. Coorganitzen: La Circoteca i Pallassos sense fronteres 
 
18.30 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada ‘Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan’, per Àngel 
Gasol 
 
21 h. Centre Cultural. 14a Nit de Castells. Coorganitzen: Revista Castells, Ajuntament de Valls i TAC 12 
 
21 h. Sala Kursaal. Sopar de La Marató. Sopar solidari obert a tothom. En finalitzar, sorteig de regals gentilesa dels 
comerços i establiments de Valls i rodalia. Inscripció prèvia. Organitza: CB Valls Comissió Social 
 
Diumenge 15 de desembre. Mercat de Nadal i Fira de capons, aviram i motius nadalencs. La Marató 
 
10 a 20h. Plaça del Blat, el Pati i carrers de la Cort i Jaume Huguet. Mercat de Nadal i Fira de capons, aviram i motius 
nadalencs/ FICAP 2019 
 
10 a 20h. Carrer de la Cort, davant la Capella del Roser. Estand del Parc de Nadal amb Cel Rogent i recollida dels 
darrers materials reutilitzables per al Parc 
 
11 a 14 h. Vestíbul Ajuntament. Recollida de cartes pel carter dels Reis d’Orient 
 
12.30 h. Església del Lledó. Concert de nadales populars i tradicionals del Cor Audite a benefici de La Taulada 
 
17.30 a 20 h. Vestíbul Ajuntament. Recollida de cartes pel carter dels Reis d’Orient 
 
18 h. Centre Cultural. Dansa Infinity Nadal. Organitza: Infinity 
 
18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Preus: 5 €; Carnet Amics dels Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren 
 
Dimarts 17 de desembre 
 
10 h. Centre Cultural. Nadales. Organitza: Col·legi Cor de Maria 
 
19.15 h. JCA Cinemes. Òpera. Prince Igor. En directe des de l’Òpera Nacional de París. Per primera vegada al cinema, 
aquesta òpera coneguda per les seves Danses polovtsianes, qüestiona les responsabilitats d’un líder respecte al seu 
poble 
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Dimecres 18 de desembre 
 
10 h. Teatre Principal. Cantata de Nadal. Organitza: Escola Baltasar Segú 
 
11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem Taca d’Oli 
 
15 h. Centre Cultural. Cantada de Nadales. Organitza: Vedruna Valls 
 
18 h. Centre Cívic. Visualització del documental La revolució del cabàs, per Valls en Transició, Increïble Comestible –
Valls i ADeLA. Gratuït. Inscripció prèvia 
 
18 h. Vestíbul Ajuntament. Entrega d’entrades per al Parc de Nadal per als guanyadors del sorteig entre les 
persones que hagin lliurat material reutilitzable durant el Mercat del cap de setmana anterior 
 
Dijous 19 de desembre 
 
14.30 h. Centre Cultural. Cantada de Nadales. Organitza: Escola Enxaneta 
 
19.30 h. Teatre Principal. Cicle Gerhard, Beethoven, Carner. Conferència i audició integral de l’enregistrament de La 
pesta, l’any 1996, amb Edmon Colomer. Organitza: Amics de la Música de Valls, Ass. Musical Eduard Toldrà i IEV 
 
Divendres 20 de desembre. Inauguració de l'Exposició del Grup de Nadal d’Artistes Vallencs 
 
17.30 h. Plaça Pilar Prim. Espectacle d’animació infantil Fem cagar el tió! per la Colla Gegantera La Pessigolla. A cops 
de bastó, el tradicional tió cagarà llaminadures per als nens i nenes que s’hi vulguin acostar. Durant l’espectacle 
també rebrem la visita d’uns personatges màgics del bosc, a càrrec de la Cia Toc de Gresca. Organitza: Centre Cívic. 
Col·labora: Comerç de Valls 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
18 h. Aula de cuina de Vallsgenera. Cuina Rebel. Tortell de reis, per Pere Vidal. Taquilla inversa. Organitza: Valls en 
Transició, Increïble Comestible – Valls, Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) – Can 
Pipirimosca 
 
19 h. Sala i Pati Sant Roc. Inauguració 77a Exposició de Nadal. Set dècades avalen que l'art també deixa la seva 
petjada en el Nadal vallenc, en una de les activitats amb major continuïtat d'aquestes celebracions. Organitza: 
Grup de Nadal d’Artistes Vallencs. Col·labora: IEV 
 
19 h. Centre de Lectura. Projecció del ballet Ariel, estrenat durant les Festes Decennals de la Candela del 2011, amb 
música de Robert Gerhard; argument i text de Josep Vicenç Foix. Organitza: Centre de Lectura. Col·labora: Amics 
de la Música de Valls i Joventuts Musicals de l’Alt Camp 
 
19.30 h. Centre Cultural. Concert de Nadal. Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard 
 
Dissabte 21 de desembre 
 
10 a 12.30 h. Aula de cuina de Vallsgenera. Cuina de Nadal: el tió, per Alba Molas. Preu: 7,5 €, inscripcions al Centre 
Cívic. Organitza: Centre Cívic. Col·labora: Vallsgenera 
 
11 a 12.30 h. Capella del Roser. Audició musical de Nadal de la Coral infantil Cors Alegres, amb cançons d’aquí i 
d’arreu del món, finalitzant amb la suite Les figures del pessebre de Joan Llongueres i amb les nostres nadales més 
entranyables. Taquilla inversa a benefici del viatge de l’Europa Canta’t a Lituània. Organitza: Centre Cívic. 
Col·laboren: Oficina Municipal d’Informació Turística i Coral Infantil Cors Alegres 
 
11.30 h. Passeig de l’Estació. Sortida del Fumera. Itinerari: carrers Vallvera, Avenir, Germans Sant Gabriel, El Pati, 
Cort i Plaça del Blat. Organitza: Afuma 
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17 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel Gasol 
 
17.30 h. El Pati. Espectacle d’animació infantil Fem cagar el tió! per la Colla Gegantera La Pessigolla i la Cia Toc de 
Gresca 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
18.30 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel 
Gasol 
 
Diumenge 22 de desembre 
 
12 h. Sala de ball de la Cooperativa Agrícola. Nadal La Peça. Un any més, els alumnes de l'escola teatral La Peça 
presenten els seus muntatges nadalencs al públic. Una oportunitat per conèixer aquests joves actors i actrius i 
oferir al públic vallenc teatre fet a Valls. Organitza: La Peça 
 
12 a 13 h. Capella del Roser. Audició musical de Nadal de la Coral infantil Cors Alegres 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
18 h. Centre Cultural. Gran circ acrobàtic nacional de Xina. El circ és sinònim de Nadal. I enguany no esperem al Parc 
de Nadal, sinó que una de les escoles acrobàtiques més espectaculars, la xinesa, desembarca amb tota una 
amalgama d'exercicis inigualable. Ideal per a tota la família. Preus: 22/24 €, Carnet Amics Teatres i menors de 12 
anys: 16/18 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: 
Barabú Produccions 
 
18.30 h. Església del Lledó. Concert de Nadal de la Coral Espinavessa 
 
18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Preus: 5 €; carnet Amics Teatres: 4 €. Organitza: Agència Artística Loren 
 
Dilluns 23 de desembre 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
Dimarts 24 de desembre. Nit de Nadal. Cant de la Sibil·la 
 
11 h. Església de Sant Joan. Desenramada de la creu de la imatge de Sant Joan de l'altar major, les flors de la qual hi 
han romàs des de la vigília de Sant Joan i que es dipositaran ara en la representació del Naixement ubicada al 
temple 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
23.30 h. Església de Sant Joan. Cant de la Sibil·la. Als Països Catalans hi va haver una gran tradició del Cant de la 
Sibil·la la Nit de Nadal, perpetuat ininterrompudament a l'illa de Mallorca i a l'Alguer, a Sardenya. Recuperat a 
Valls, és el cant dramatitzat d'un poema sobre el judici final, el Judicii Signem, que reprodueix les profecies del 
personatge religiós i alhora teatral de la sibil·la pregonant la vinguda de Jesucrist com a jutge i també els successos 
de l'arribada de la fi del món. Organitzen: Amics de la Música de Valls i Parròquia de Sant Joan 
 
00.00 h. Església de Sant Joan. Missa del Gall 
 
Dijous  26 de desembre. Diada de Sant Esteve. Primera representació dels Pastorets 
 
12.30 h. Església de Sant Antoni. Concert de Sant Esteve de la Coral infantil Cors Alegres, una cita ja clàssica del 
Nadal a Valls, on es mostra el treball musical realitzat durant el trimestre pels grups de petits, mitjans i grans. 
Organitza: Coral infantil Cors Alegres 
 
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls. Torna el clàssic de les celebracions del Nadal en un 
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espectacle adreçat a públic familiar, amb l’aposta pels actors i actrius més joves i interpretacions musicals en 
directe. Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: 
Grup del Teatre Principal 
 
Divendres  27 de desembre 
 
17 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel Gasol  
 
18.30 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel 
Gasol 
 
Dissabte 28 de desembre. Inici del Parc de Nadal amb els tallers de circ. Estrena d’Un conte de Nadal 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ de la Companyia Passabarret. El 
Parc de Nadal de Valls obrirà amb l’atractiva vela geodèsica amb les activitats circenses monotonitzades per 
l’equip de la Circoteca vallenca. A l’interior s’hi porta a terme tot tipus d’activitats circenses: equilibris, plats 
xinesos, hulla hop, rola-rola (exercicis d’equilibri sobre una post de fusta col·locada damunt d’un o més corrons), 
xanques, bola d’equilibris, circuits, funambulisme, portabicicletes de clown… Destaquen també les propostes per 
als més menuts de casa, amb un espai de fins a cinc anys d’edat, amb elements de coordinació i manipulació 
perquè tothom hi tingui cabuda. Mares i pares també estan convidats a posar-se a prova! Preus per a infants fins a 
12 anys: 2 €, matí o tarda; 3 € dia sencer. Preus adults: gratuït amb el carnet Amics dels Teatres; mateixos preus que 
els infants sense aquest carnet. Menors de 8 anys acompanyats per pare, mare o tutor legal. A partir de 8 anys es 
permet l’accés sol amb autorització escrita del tutor. Localitats a la taquilla del Parc 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ  
 
18 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. L’Aniol, un infant de Valls, arriba tard a entregar la carta als emissaris de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. Trucarà desesperat a la porta de la Casa de la Vila i l’edifici es transformarà en una gran 
caixa de llum, música i ombres per on l’Aniol realitzarà un viatge revelador a través de cultures d’arreu del món. Un 
espectacle lumínic per a tots els públics 
 
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre 
Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal 
 
19 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
20 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
Diumenge 29 de desembre 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ 
 
18 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre 
Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal. 
 
18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Preus: 5 €; Carnet Amics dels Teatres 4 €. Organitza: Agència Artística Loren 
 
19 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
20 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
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Dilluns 30 de desembre 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ 
 
18 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
19 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
20 h. Casa de la Vila. Un conte de Nadal. Espectacle lumínic, amb música i ombres, per a tots els públics 
 
Dimarts 31 de desembre. Nit de Cap d’Any 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ 
 
11 h. El Pati. Cap d’Any Infantil. Espectacle familiar El Carilló de la Cia La Tal. Els més menuts de la ciutat celebren, 
aquest any i per primer cop, les seves pròpies campanades. Una proposta d’humor que ens portarà fins a la 
maquinària d’un enorme rellotge des d’on sorgiran diferents personatges dels rellotges suïssos, que dansaran al 
ritme del carilló. Al punt del migdia, finalitzarem la representació celebrant tots plegats les dotze campanades. No 
us oblideu de portar el vostre cotilló, el raïm o el que desitgeu per acomiadar l’any. Organitza: Centre Cívic 
 
Tot seguit, des de la plaça de l’U d’Octubre. Sortida del carro que recollirà l’Home dels Nassos. Recorregut: El Pati, 
Cort i plaça del Blat. Organitza: Colla Gegantera La Pessigolla. Col·labora: Societat de Sant Antoni.  
 
12 h. Plaça del Blat. Passejada de l’Home dels Nassos. Amb tants nassos com dies té l’any, es fa visible pels carrers 
perquè ho pugueu comprovar. Itinerari: Plaça del Blat, Cort, El Pati, Jaume Mercadé, Germans Sant Gabriel, Avenir, 
Vallvera, passeig de l’Estació, Anselm Clavé, Font de la Manxa, Jaume Huguet, El Pati, Cort i Plaça del Blat. 
Organitza: Colla Gegantera La Pessigolla. Col·labora: Societat de Sant Antoni.  
 
23 h. Teatre Principal. Cabaret. Un Cap d'Any a l'Infern. Dóna la benvinguda al nou any d'una manera diferent i 
divertida. I és que no existeix millor lloc per passar una de les nits mes esperades i especials de l'any. Personatges 
irreverents es troben, per una nit, en aquest indret ple de secrets i sorpreses. Un espectacle de varietats, fresc i 
divertit, que barreja números plens de música, humor i cabaret. Uneix-te a aquesta esbojarrada festa, passa-t'ho 
d'allò més bé i, al punt de la mitjanit, celebra amb nosaltres les dotze campanades. Deixa't portar i no pateixis: el 
que passa a l'Infern es queda a l'Infern. Preu: 25 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web 
www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal 
 
Dimecres 1 de gener. Concert revetlla de Cap d’Any 
 
1 h. Pavelló Municipal Xavi Tondo. Concert revetlla de versions: Tapeo Sound System i La Banda del Coche Rojo. La 
millor manera d'acomiadar l'any a Valls, amb molta música i festa. Tapeo Sound System és un dels grups de 
versions del moment, un festival assegurat per a tots els públics, a ritme d’estils ben diversos com el pop, el rock, 
la rumba o el funk. Per la seva part, La Banda del Coche Rojo és una de les formacions de versions més populars 
del territori. Amb una llarga experiència als escenaris, la formació arriba carregada de música i hits, passant per les 
cançons dels grups catalans del moment o el mainstream anglosaxó, tot amb estils ben diversos i bastit amb la 
seva característica temàtica de Fórmula 1. La gresca està assegurada tota la matinada. Preu: 3 € anticipada, 5 € a 
taquilla. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre Principal o al web www.eventbrite.es. 
 
11.30 h. Pl. Blat. A Valls fem Taca d’Oli 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ 
 
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre 
Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal. 
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Dijous 2 de gener. Parc de Nadal a ple rendiment i obertura de La Fàbrica de les Il·lusions 
 
10 a 13 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Espectacle familiar participatiu de llums, colors i molta 
màgia. Us endinsareu pel recorregut de la Fàbrica i descobrireu com els secretaris i secretàries dels Reis d’Orient 
preparen les joguines que repartiran la matinada del 6 de gener, recullen les cartes a l’Oficina Central de correus i 
ordenen tota la informació per transformar les vostres il·lusions en regals. Sessions de 20 min. aprox. Recomanat 
per a infants de 2 a 11 anys. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia (del 2 al 20 de desembre, presencialment al 
Centre Cívic) La inscripció l’ha de fer una persona major d’edat. Places limitades; assignació d’entrades per ordre 
d’inscripció. La prioritat són els infants; els menors no poden entrar sols i només podran anar acompanyats d’una 
persona adulta cada dos infants. Cada persona (adult o infant) només es pot inscriure una vegada. En el moment 
de la inscripció cal informar de mobilitat reduïda, si és el cas. Organitza: Centre Cívic. Col·laboren: Cooperativa 
Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, Lluïsa Vives, Casa Bonifàs i Gasco Joguines, Grup del Teatre Principal,  
Associació per la Cavalcada de Reis i Consorci per la Normalització Lingüística 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal. Durant la primera setmana de l’any, aquesta 
proposta lúdica i educativa obre la seva oferta completa per als més petits, amb el segell distintiu d’uns materials 
que són aportats per la mateixa ciutadania i que fan èmfasi en la idea del reciclatge. Enguany amb el cinema com a 
eix d’animació, que se suma als tallers circenses que ja haurem tastat la setmana anterior. Preus per a infants fins a 
12 anys: 2 €, matí o tarda; 3 € dia sencer. Preus adults: gratuït amb el carnet Amics dels Teatres; mateixos preus que 
els infants sense aquest carnet. Menors de 8 anys acompanyats per pare, mare o tutor legal. A partir de 8 anys es 
permet l’accés sol amb autorització escrita del tutor. Localitats a la taquilla del Parc. Coorganitzen: Xarxa de 
Cultura, Cia Passabarret, Cel Rogent, Associació Cultural Verge de la Candela, Coral infantil Cors Alegres, Esplai 
Esquirols, La Tribu, Unió Anelles de la Flama, Suite Cor, Associació Porta Oberta, Cau de Valls, Colla Joves Xiquets 
de Valls, Col·lectiu Nàtrix i Fundació Resilis 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ i tallers i activitats sostenibles de les 
entitats sobre el món del cinema 
 
17 a 20 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Espectacle familiar 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
18.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Activitat addicional al Parc de Nadal. Cantada de la Coral infantil 
Cors Alegres 
 
Divendres 3 de gener  
 
10 a 13 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Espectacle familiar 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ i tallers i activitats sostenibles 
de les entitats sobre el món del cinema 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ i tallers i activitats sostenibles de les 
entitats sobre el món del cinema 
 
17 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel Gasol 
 
17 a 20 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Espectacle familiar 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
18.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Activitat addicional al Parc de Nadal. Cantada de nadales del Cor 
Koré 
 
18.30 h. Església de Sant Joan. Descobrim Valls. Visita guiada Bèsties i animals a l’Església de Sant Joan, per Àngel 
Gasol 
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Dissabte 4 de gener 
 
10 a 13 h. Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Espectacle familiar 
 
10.30 a 13.30 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ i tallers i activitats sostenibles 
de les entitats sobre el món del cinema 
 
11.30 h. Passeig de l’Estació. Sortida del Fumera. Itinerari: carrers Vallvera, Avenir, Germans Sant Gabriel, El Pati, 
Cort i Plaça del Blat. Organitza: Afuma 
 
17 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Parc de Nadal: tallers de circ i tallers i activitats sostenibles de les 
entitats sobre el món del cinema 
 
17.30 a 20 h. Vestíbul Ajuntament. Recollida de cartes pel carter dels Reis d’Orient 
 
18 a 20 h. Casa de la Vila. Els colors de l'hivern. Llums, sons i colors nadalencs a la façana de l’Ajuntament 
 
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre 
Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal 
 
18 a 20 h. Convent del Carme / Escola Enxaneta. Activitat addicional al Parc de Nadal. Taller de castells amb la Colla 
Joves Xiquets de Valls 
 
21 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre 
Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal 
 
Diumenge 5 de gener. Nit de Reis 
 
Durant tota la jornada. Pastisseries i forns. Exposició i venda dels tradicionals tortells de Reis, amb figureta i fava  
 
11.30 h. Passeig de l’Estació. Sortida del Fumera. Itinerari: carrers Vallvera, Avenir, Germans Sant Gabriel, El Pati, 
Cort i Plaça del Blat. Organitza: Afuma 
 
12 h. JCA Cinemes. Projecció pel·lícula sorpresa. El títol es desvela a la inauguració del Parc de Nadal. 
Imprescindible presentar la polsera del Parc a les taquilles del cinema en el moment de la compra, el mateix 
diumenge 5 de gener. Per cada polsera, un nen i un adult a preu reduït. Aforament limitat a la capacitat de la sala. 
Preu: 3 €/entrada 
 
18.30 h. Estació del tren. Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i Cavalcada en carrosses, amb els patges, els 
heralds, cavalls, músics, grallers, timbalers i milers de joguines per als que us hagueu portat bé i engrunes de carbó 
per als que no. Nit d’il·lusions, nervis, somnis, que comença a les places i carrers i acaba a les llars vallenques 
Organitza: Associació per la Cavalcada dels Reis. Itinerari: pl. Estació, pg. Estació, c. Vallvera, c. Avenir, c. Anselm 
Clavé, Font de la Manxa, ctra. Montblanc, c. Abat Llort, c. Cor de Maria, muralla de Sant Antoni (els cavalls 
passaran cap al c. Tomàs Caylà, pl. Garrofes, c. Carnisseria i c. Simó), c. Església, pl. Església, pl. Blat, c. Cort i el Pati. 
 
El Pati. Benvinguda als Reis d’Orient per part de l’alcaldessa, Dolors Farré, que els lliura les claus de totes les cases 
de la ciutat 
 
Tot seguit. Paraules de salutació de Ses Majestats a les nenes i nens, vallenques i vallencs  
 
Dilluns 6 de gener. Dia de Reis 
 
18 h. Teatre Principal. Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8.5 €. Localitats a la venda a les taquilles del Teatre 
Principal o al web www.eventbrite.es. Organitza: Grup del Teatre Principal. 
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PESSEBRES 
 
Pessebre monumental  
Planta baixa de la Casa de la Vila 
 
Del 3 de desembre al 2 de febrer* 
De dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenges i festius d’11 a 14 h 
 
*Durant les representacions d’Un conte de Nadal l’accés als visitants serà restringit momentàniament 
 
Pessebre municipal 
Planta baixa de la Biblioteca Carles Cardó 
 
Del 9 de desembre al 7 de gener 
De dilluns a divendres de 9.30 a 20 h 
Dissabtes de 9.30 a 13 h 
 
EXPOSICIONS  
 
Capella Sant Roc 
Dimarts a dissabte, 19 a 20.30 h; dissabtes i festius, 12 a 14 h 
 
Fins al 31 de desembre 
El Ahora es la noche, d’Alejandra Avilés 
Organitza: Museu de Valls 
 
Museu de Valls 
Dimarts a dissabte, 11 a 14 i 17 a 20 h; diumenges i festius, 11 a 14 h  
 
Fins al 19 de gener 
Realisme(s) a Catalunya, 1917-1936. Del Picasso clàssic al Dalí surrealista 
 
Pati Sant Roc 
Dimarts a divendres, 10 a 13 i 16 a 20.30 h; dissabtes i diumenges, 12 a 14 h  
 
Del 4 al 15 de desembre  
14è Concurs Fotogràfic Patrimoni Vallenc 
Organitza: Casal Popular La Turba. Col·labora: IEV 
 
Del 20 de desembre al 5 de gener 
77a Exposició de Nadal 
Organitza: Grup de Nadal d’Artistes Vallencs. Col·labora: IEV 
 
Sala Sant Roc 
Dimarts a dissabte, 19 a 20.30 h; dissabtes i festius, 12 a 14 h 
 
Del 29 de novembre al 15 de desembre 
EIUs – Enformacions íntimes universals, d’Aleix Antillach 
Organitza: Centre d’Estudis Alcoverencs. Col·labora: IEV  
 
Del 20 de desembre al 5 de gener 
77a Exposició de Nadal 


