
NADAL 2021-22
Enlloc com a Valls!
Del 26 de novembre al 6 de gener. Ciutat de Valls.

#NadalValls #CulturaValls 
 
Amb l’arribada del fred, torna el cicle nadalenc a la ciutat. I amb ell també ho fa, mica en mica, el
batec cultural vallenc, que es desperta imparable després dels moments més durs de la pandèmia.
Així, durant tots aquests dies, l’esperit nadalenc impregnarà de nou places i carrers de la ciutat, en
uns dies màgics que aquest any de desenari s’estendran, més que mai, fins la Candela. I és que Valls
estima les seves tradicions i costums, sobretot en aquestes dates especials per a tots i totes, plenes
d'esperança, desitjos, optimisme i il·lusió. Per això, un any més, la ciutat tornarà a brillar amb molta
força, fent sobretot costat al nostre comerç de proximitat. 

Així, durant tots aquests dies de Nadal, viurem de nou les places i carrers il·luminats, el retorn de la
gran bola de llum a la plaça del Blat (una de les novetats del darrer any), la tornada més esperada
amb la Cavalcada de Ses Majestats els Reis de l’Orient, que repartiran regals i il·lusió la nit més
màgica de l’any,  el  ritual  de la  neulada o el  Cant de la Sibil·la  a l’església de Sant Joan, el  nou
Campament  Reial  instal·lat  als  Arcs  del  Celler  del  Paborde,  La  Fàbrica  de  les  Il·lusions  que  es
consolida amb èxit a la Cooperativa Agrícola, el tradicional Mercat de Nadal, els clàssics Pastorets
fent gaudir a tothom des de l’escenari del Teatre Principal, o cites solidàries com La Marató o el
Gran  Recapte.  No  hi  faltaran  personatges  estimats  com  el  Fumera  o  l’Home  dels  Nassos,  que
recorreran  els  carrers  de la  ciutat. I  tot  plegat  com a  avantsala  de  la  celebració  de les  Festes
Decennals de la Candela 2021+1. En definitiva, un cicle ric i extens on tradició i innovació s’abracen
un altre cop entre finals de novembre i el dia de Reis. I és que el Nadal no es viu enlloc com a Valls!

Divendres 26 de novembre. Encesa de l’enllumenat de Nadal.

Durant tota la jornada. El Gran Recapte. Campanya solidària de recollida d’aliments. Una iniciativa cabdal
dels Bancs dels Aliments,  amb el suport d’un ampli  equip de voluntariat arreu del país,  que permet
proveir a les entitats d’aliments bàsics com llet, oli o conserves. Organitza: Fundació Banc dels Aliments

19 h. Sala Sant Roc. Inauguració de l’exposició «Horitzons», esmalts al foc i aquarel·les d’Isabel Boltà. Es
podrà visitar fins el 12 de desembre. Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

18 h. Plaça del Blat.  Acte d’encesa de l’enllumenat de Nadal.  Els  més menuts i  les seves famílies es
retroben, un any més, al cor del Centre Històric, a la plaça del Blat, per donar plegats el tret de sortida al
Nadal vallenc i encendre l’enllumenat nadalenc. Prepareu els vostres desitjos i porteu-los ben anotats,
perquè el mag fanaler requerirà de tots vosaltres, i de l’ajuda dels Nans de la Ciutat i el Fumera, per fer
arribar la llum del Nadal i activar totes les bombetes i decoracions lluminoses. Organitza: Ajuntament de
Valls i Cultura Valls. Col·laboren: Unió Anelles de la Flama i Associació Afuma

Tot seguit. Carrers i places de la ciutat. Primer vespre d'encesa de l'enllumenat de Nadal, que durant to -
tes les festes omplirà Valls de llums, màgia i colors. La ciutat llueix fins a 382 motius ornamentals que
guarniran 55 carrers i places. Una il·luminació a la que enguany se suma la recentment recuperada font
lluminosa, a la plaça de la Font de la Manxa, i la gran bola de llum que, a partir de petits llums màgics,
tornarà a il·luminar la plaça del Blat, un dels principals atractius del darrer Nadal.

A continuació. Des de la plaça del Blat, pels carrers del Centre Històric i els diferents eixos comercials de
la ciutat. Cercavila d’encesa de l’enllumenat de Nadal, que es reparteix en dos itineraris diferenciats, un



protagonitzat pel Fumera i els Nans de la Ciutat, acompanyats dels grallers Els Blu’s; i l’altre encapçalat
pel Carro de la Llum, amb els fanals del mag Stela Lumens, que anirà recollint els desitjos de nens i
nenes,  acompanyat pels sons de la  Piccola Orquesta.  Organitza: Ajuntament de Valls  i  Cultura Valls.
Col·laboren: Unió Anelles de la Flama i Associació Afuma

Dissabte 27 de novembre. Darrera jornada d’El Gran Recapte.

Durant tot el dia. Últim dia del Gran Recapte. Campanya solidària de recollida d’aliments. Si encara no ho
heu fet, darrera oportunitat de participar-hi. Organitza: Fundació Banc dels Aliments

Diumenge 28 de novembre

12.30 h. Església de Sant Joan. Concert d’orgue. Duet amb flauta travessera, amb Berenguer Montserrat
i Neus Santesmases, amb peces de Telemann, Bach i Vivaldi. Preu: 5€. Disponibles a l’accés al concert.
Organitza: Orgue de Valls i Parròquia de Sant Joan

18.30 h. Sala Kursaal.  Ballables.  Després d’un temps sense poder-ne gaudir per les restriccions de la
pandèmia, les músiques de ball omplen de nou la sala per a que en gaudeixin els més afeccionats. Accés
condicionat  a  la  presentació  QR  del  Certificat  Covid  Digital  de  la  Unió  Europea  (de  vacunació,
recuperació o prova negativa) disponible per a descàrrega a l’APP La meva Salut. Preu: 5€; carnet Amics
dels Teatres 4€. Organitza: Agència Artística Loren

Dimarts 30 de novembre

16.30  h.  Teatre  Principal.  Projeccions  de  videodansa  i  col·loqui  amb  Dans  PXL.  Coorganitzen:  Placi,
Regidoria d’Igualtat i Dans PXL

Dimecres 1 de desembre

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem taca d’oli. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

12 h. Centre Cultural. Conferència. FuturJove21. «El mercat laboral de les TIC». Organitza:  Vallsgenera

18.30 h. Sala d’actes de la Biblioteca Carles Cardó. Escola de pares i mares. «Els Reis: conciliar màgia i
veritat»,  per Judit Besora,  de La Tribu. Taller  adreçat a pares i  mares d’infants entre 0 i  9 anys. Cal
inscripció prèvia. Més informació: centrecivic@valls.cat  .   Organitza: Centre Cívic

Dijous 2 de desembre

18 h. Centre Cultural. Concert de Nadal del grup de Música i Moviment (MiM) de l’Escola Municipal de
Música Robert Gerhard. Organitza: EMM Robert Gerhard

19 h. Sala d’actes de la Biblioteca Carles Cardó. Sessió informativa sobre el Voluntariat de les Festes
Decennals de la Candela 2021+1. Vine i informa’t sobre tots els detalls de la campanya de captació de
voluntaris i voluntàries de les festes. Una manera diferent i única de viure les Decennals. I és que hi ha
coses que només passen de deu en deu. Organitza: Comissió participativa de Voluntariat

19 h. Sala d’actes de Casa Caritat. Conferència. Decennals 2021 – 21 Vallencs Il·lustres. Pere Català i Pic,
Francesc Català i Roca i Pere Català i Roca, per Jep Martí i Baiget. Pròleg de Pol Montserrat. Aforament
limitat. Organitza: Centre de Lectura

Dissabte 4 de desembre. Mostra d’aparadors de Nadal.
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Des d’avui i fins al 6 de gener. Establiments comercials de Valls i comarca. Mostra d’aparadors de Nadal
2021.  Els  comerços  de  la  ciutat  s’omplen  de guarniments  i  motius  nadalencs  amb  l’arribada  de  la
campanya comercial de festes. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria

Dimarts 7 de desembre

19  h.  Sala  d’actes  de  Casa  Caritat. Centenari  del  Cinema  Amateur.  «El  concurs  del  rotlle  de  Valls».
Projecció  de  diferents  «rotlles».  Presentació  a  càrrec  del  periodista  i  director  de  cinema  Francesc
Fàbregas i Bonet.  Organitza: Centre de Lectura. Col·laboren: Arxiu Municipal de Valls i Filmoteca de
Catalunya

Dimecres 8 de desembre

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem taca d’oli. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

Dijous 9 de desembre

20 h. Teatre Principal. Nits de Clàssics. Concert de jazz. Lucía Fumero Trio (Lucía Fumero, piano i veu;
Martín Leitón, contrabaix, i Juan R. Berbín, bateria). Presenten el disc de composicions pròpies Universo
normal. Preu: 15 € (no socis); 10 € (jubilats). Entrades a www.valls.cat  .   Coorganitzen: Amics de la Música
i Joventuts Musicals de l’Alt Camp

Divendres 10 de desembre

19 h. Centre Cultural. Concert de Nadal dels combos de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
Organitza: EMM Robert Gerhard

Dissabte 11 de desembre. Primera sortida del Fumera. La Marató del CB Valls.

9 h. Pavelló Joana Ballart. Encistella per La Marató. Partits de minibàsquet d’escola. Donatiu entrada tot
el dia: 5€. Organitza: Club Bàsquet Valls – Comissió Social

9 a 14 h. Teatre Principal. Escola de Dansa Adagi. Classes obertes de Nadal. Organitza: Adagi Dansa

10 h. Des del Centre Cívic. Visita a l’obrador, botiga i tast dels productes Cultius Gaia – El Rebost de la
Garrofina.  Gratuït.  Cal  inscripció  prèvia.  Informació:  centrecivic@valls.cat Coorganitzen:  Valls  en
Transició, Increïble Comestible – Valls, AdELA

12.30 a 18.30 h. Pavelló Joana Ballart. Encistella per La Marató. Partits d’entitats i colles d’amics botant la
pilota solidària per La Marató. Donatiu entrada tot el dia: 5€. Organitza: Club Bàsquet Valls – Comissió
Social

16 a 19.30 h. Teatre Principal. Escola de Dansa Adagi. Classes obertes de Nadal. Organitza: Adagi Dansa

17 h. Plaça dels Pins. Lectura del conte del Fumera. Organitza: APGH La Xamora i Associació Afuma

Seguidament,  des de la  plaça dels Pins.  Sortida del  Fumera,  que es passejarà amb la seva carrossa.
Itinerari: plaça dels Pins, Carles Cardó, passeig dels Caputxins, Jaume Huguet, Muralla del Castell, Sant
Antoni, Major, Blat, Cort, Pati, Germans Sant Gabriel i Avenir. L'espieta dels Reis d'Orient arriba de nou
per veure i explicar si la mainada s'ha portat bé. Organitza: Associació Afuma

19 h. Pavelló Joana Ballart.  Encistella per La Marató.  Bàsquet amb el Partit de Lliga Copa Catalunya
Femení. Organitza: Club Bàsquet Valls – Comissió Social
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Diumenge 12 de desembre

11 h. Centre Cultural. Festival de Nadal Infinity. Organitza: Infinity Dansa

18 h. Centre Cultural. Festival de Nadal Infinity. Organitza: Infinity Dansa

18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Accés condicionat a la presentació QR del Certificat Covid Digital de la
Unió Europea (de vacunació, recuperació o prova negativa) disponible per a descàrrega a l’APP La meva
Salut. Preu: 5€; carnet Amics dels Teatres 4€. Organitza: Agència Artística Loren

Dilluns 13 de desembre. Inici de la visita dels Patges i Carters Reials a les escoles. 

Des d'avui i fins al 17 de desembre. Visita dels Patges i Carters Reials als centres escolars de Valls, que
repeteixen la iniciativa estrenada amb èxit ara fa un any. Realitzen una visita personalitzada als diversos
centres educatius vallencs, acompanyats de la Bústia reial, per recollir, dels nens i nenes, les cartes amb
els seus desitjos per Ses Majestats els Reis d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.

Dimarts 14 de desembre

19 h. Centre Cultural. Concert de Nadal dels grups de nivell bàsic de l’Escola de Municipal de Música
Robert Gerhard. Organitza: EMM Robert Gerhard

19 h. Sala d’actes de Casa Caritat. Centenari del Cinema Amateur. «Els actors amateurs i professionals en
el cinema amateur». Projecció de diferents pel·lícules. Presentació a càrrec del cineasta Raül Contel i
amb la participació dels actors Pere Cano, Ricard Farré i Roser Cesar. Organitza: Centre de Lectura

Dimecres 15 de desembre

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem taca d’oli. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

18 h. Aula de cuina de Vallsgenera. Cuina Rebel. Tortell de Reis, a càrrec de Pere Vidal. Taquilla inversa.
Informació: centrecivic@valls.cat. Organitza: Centre Cívic 

18 h. Sala d’actes de la Biblioteca Carles Cardó. Cercle de dones. «Lluna plena a Bessons», per Fanny
Ulldemolins.  Comuniquem  amb  consciència.  Gratuït.  Cal  inscripció  prèvia.  Informació:
centrecivic@valls.cat  .   Organitza: Centre Cívic

19 h. Centre Cultural. Concert de Nadal dels grups de nivell avançat de l’Escola de Municipal de Música
Robert Gerhard. Organitza: EMM Robert Gerhard

Dijous 16 de desembre

9 h. Centre Cultural. Escola Cor de Maria. Cantata de Nadal. Organitza: Escola Cor de Maria

17.30 h.  Biblioteca Carles  Cardó.  Contacontes.  «Contes en clau Rodari»,  amb Joan de Boer.  Gratuït.
Organitza: Biblioteca Carles Cardó

20 h. Teatre Principal. Espectacle familiar. Nadales. «Un refugi del bombardeig nadalenc més comercial»,
amb Iban Beltran, Carles Pedragosa i Josep Pedrals. Una obra teatral musicada per preparar les festes
nadalenques  amb  bon  humor.  Preu:  15  €  (no  socis);  10  €  (jubilats).  Entrades  a  www.valls.cat  .  
Coorganitzen: Amics de la Música i Joventuts Musicals de l’Alt Camp
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Divendres 17 de desembre. El Tió. Obertura del Pessebre Monumental i l'Exposició de Nadal.

15.15 h. Centre Cultural. Cantada de nadales. Organitza: Vedruna Valls – Col·legi Lledó

17 h. Plaça Pilar Prim. Fem cagar el tió! A càrrec de la Colla Gegantera La Pessigolla de Valls. A cops de
bastó, el tradicional tió cagarà llaminadures per als nens i nenes de Valls que s’hi vulguin acostar. Cal que
tots els nens i nenes portin el bastó de casa. Inscripcions: centrecivic@valls.cat  .   Organitza: Centre Cívic

18.30  h.  Oficina  de  Turisme.  Inauguració  del  Pessebre  Monumental.  Obertura  d’aquest  tradicional
pessebre  artesà,  realitzat  pel  vallenc  Jordi  Targa,  i  que  és  ja  una  cita  tradicional  de  la  celebració
nadalenca a la ciutat; amb les seves figuretes, passatges i escenografies. Es podrà visitar fins al 6 de
febrer, darrer dia de les Festes Decennals de la Candela 2021+1.

19 h. Sala Sant Roc. Inauguració de la 79a Exposició de Nadal del Grup de Nadal d’Artistes Vallencs. Ben a
tocar de celebrar les seves vuit dècades de vida, aquesta mostra avala que l'art també deixa la seva
petjada en el Nadal vallenc, en una de les activitats amb major continuïtat d'aquestes celebracions.  Fins
al 6 de gener. Organitza: Grup de Nadal d'Artistes Vallencs. Col·labora: Institut d'Estudis Vallencs

Dissabte 18 de desembre. Mercat de Nadal. Fira de Capons, aviram i motius nadalencs. Mercat
d’Art Jove. Obertura de la bústia dels Reis d’Orient.

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 2021. Quan l'aviram porta els seus sons al Centre Històric, 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. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria

Des d'avui i fins al 3 de gener. Casa de la Vila. Obertura de la bústia de Ses Majestats els Reis d'Orient,
punt fixe de recollida de cartes a l'Ajuntament. Durant el cap de setmana del Mercat de Nadal els patges
reials la custodiaran. Dies laborables (excepte 24 i 31 de desembre) i el 18 i 19 de desembre, de 10 a 14 h; i
dies 28 i 30 de desembre també de 17 a 19.30 h. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.

10 a 21 h. Plaça de l’Oli. Mercat d’Art Jove. La plaça porxada acull de nou aquesta cita amb les obres
artístiques dels creadors vallencs més joves i emergents. Organitza: Centre Cívic

10 a 12.30 h. Aula de cuina de Vallsgenera. Cuina de Nadal: El tió, a càrrec d’Alba Molas. Cada parella
infant – adult realitzarà el seu propi tió que s’emportarà en una capsa facilitada per «Una de postres».
Tots  els  participants  s’enduran  un  dossier  amb  la  recepta  realitzada.  Preu:  7,5€.  Inscripcions:
centrecivic@valls.cat. Organitza: Centre Cívic

18.30 h.  Des  de la  plaça de l’Estació,  pels  carrers  i  places  de  la  ciutat.  Sortida del  Fumera,  que es
passejarà amb la seva carrossa itinerant. Itinerari: plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Anselm Clavé,
Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla del Castell, Sant Antoni, d’En Bosc, el Pati, Jaume Mercadé,
Germans Sant Gabriel i Avenir. Organitza: Associació Afuma

Diumenge 19 de desembre. La Marató de TV3.

Durant tota la jornada. La Marató de TV3. La gran cita solidària catalana, aquest any dedicada a la Salut
mental. Organitza: Fundació La Marató de TV3

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 2021. Organitza: Cambra de Comerç i Indústria
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12 h.  Des de la plaça de l’Estació.  Sortida del Fumera, que es passejarà amb la seva carrossa. Itinerari:
plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Anselm Clavé, Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla del
Castell,  Sant  Antoni,  d’En  Bosc,  el  Pati,  Jaume Mercadé,  Germans  Sant  Gabriel  i  Avenir.  Organitza:
Associació Afuma

18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Accés condicionat a la presentació QR del Certificat Covid Digital de la
Unió Europea (de vacunació, recuperació o prova negativa) disponible per a descàrrega a l’APP La meva
Salut. Preu: 5€; carnet Amics dels Teatres 4€. Organitza: Agència Artística Loren

19 h.  Canal  de Youtube del  CB Valls.  Sorteig Virtual  per  La Marató.  Organitza:  Club Bàsquet Valls  –
Comissió Social

Dimarts 21 de desembre. Obertura del Pessebre municipal.

Des  d’avui  i  fins  al  6  de  gener. Biblioteca  Carles  Cardó.  Instal·lació  del  pessebre  municipal.  Les
tradicionals figures del naixement donen la benvinguda, durant aquestes dates nadalenques, als usuaris
i usuàries d’aquest equipament cultural al cor del Centre Històric. 

Dimecres 22 de desembre. 

11  h.  Centre  Cultural.  Institut  Jaume  Huguet.  Festa  de  Nadal,  amb  la  participació  de  l’orquestra  i
l’alumnat. Organitza: Institut Jaume Huguet

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem taca d’oli. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

Divendres 24 de desembre. Nit de Nadal. Neulada, Cant de la Sibil·la i Missa del Gall

Des d’avui. Església de Sant Joan. Neulada. Per segon any Valls retroba el costum de decorar l'interior de
la nau de l'església arxiprestal de Sant Joan amb neules, una expressió de cultura popular referenciada
abundantment entre els segles XIV i XIX arreu dels Països Catalans i que encara es manté viva a Centelles
i Mallorca. A Valls el guarniment es troba documentat fins la primera dècada del segle XIX. Organitza:
Unió Anelles de la Flama. Col·labora: Parròquia de Sant Joan

11 h. Església de Sant Joan. Desenramada de la creu de la imatge de Sant Joan de l’altar major. Les flors
enramades per vallencs i vallenques durant la vigília de Sant Joan es dipositen ara en la representació
del Naixement ubicada al temple.

23.30 h. Església de Sant Joan. Cant de la Sibil·la. Una representació de gran tradició als Països Catalans
amb  motiu  de  la  Nit  de  Nadal,  ritual  perpetuat  ininterrompudament  a  l'illa  de  Mallorca,  l'Alguer  i
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. Coorganitzen: Amics de la
Música, Joventuts Musicals de l’Alt Camp i Parròquia de Sant Joan

Tot seguit. Església de Sant Joan. Missa del Gall. Organitza: Parròquia de Sant Joan 

Dissabte 25 de desembre. Nadal

10.30  h.  Campanar  de  Sant  Joan.  Toc  de Nadal.  Les  campanes  del  campanar  més  alt  de Catalunya
ressonen per anunciar  la jornada nadalenca a tots els vallencs i vallenques. Organitza: Campaners de
Valls. Col·labora: Parròquia de Sant Joan

Diumenge 26 de desembre. Diada de Sant Esteve. Primera representació dels Pastorets



18 h. Teatre Principal.  Els Pastorets Principals de Valls. Les aventures d’en Fredolic i en Garrafó, i de les
seves parelles, Mariana i Sulina, tornen de nou a l’escenari del Teatre Principal, entre àngels i dimonis,
escenes bíbliques i d’altres de còmiques, i cançons interpretades amb orquestrina en directe, amb una
banda sonora coneguda per tots i totes. Un espectacle per a públic familiar, convertit en un clàssic del
Nadal vallenc. Preu: 8,5€. Entrades: www.valls.cat  .   Organitza: Grup del Teatre Principal

Dilluns 27 de desembre. Estrena d’El Petit Circ de Nadal.

16 h. Jardí de La Circoteca. El Petit Circ de Nadal. Espectacle en carpa i taller de circ. Cia Albert Vinyes
presenta «Petit o Gran», espectacle de clown per a nenes i nens de 0 a 6 anys. Presentació del llibre
publicat per Editorial Cossetània i, seguidament, taller de circ. Amb el segell de La Circoteca de la Cia
Passabarret, obre a Valls aquest nou espai cultural, una zona exterior annexa al centre de formació,
dedicada a la divulgació i a transmetre, a partir de tallers i espectacles, l’art i la màgia circenses als més
menuts.  Espai  de  picnic  disponible.  Aforament  limitat.  Accés  pel  carrer  Montserrat.  Entrades  a
www.codetickets.com. Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

18 h. Jardí de La Circoteca. El Petit Circ de Nadal. Cia Albert Vinyes presenta «Petit o Gran», presentació
del llibre publicat per Editorial Cossetània i taller de circ. Espai de picnic. Aforament limitat. Accés pel
carrer Montserrat. Entrades a www.codetickets.com. Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

Dimarts 28 de desembre

16 h.  Jardí  de La Circoteca.  El  Petit  Circ  de Nadal.  Espectacle en carpa i  taller  de circ.  La Señora X
presenta «Davant el  dubte,  balla!»,  espectacle  familiar  de circ.  Seguidament,  taller  de circ.  Espai  de
picnic disponible.  Aforament limitat.  Accés pel  carrer Montserrat.  Entrades a  www.codetickets.com.
Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

18  h.  Jardí  de La Circoteca.  El  Petit  Circ  de Nadal.  La  Señora X  presenta «Davant el  dubte,  balla!»,
espectacle  familiar  de circ.  Seguidament,  taller  de circ.  Espai de picnic.  Aforament limitat.  Accés pel
carrer Montserrat. Entrades a www.codetickets.com. Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

19 h. Teatre Principal.  Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8,5€. Entrades:  www.valls.cat  .   Organitza:
Grup del Teatre Principal

Dimecres 29 de desembre

11.30 h. Plaça del Blat. A Valls fem taca d’oli. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

16 h.  Jardí  de La Circoteca.  El  Petit  Circ  de Nadal.  Espectacle en carpa i  taller  de circ.  La Señora X
presenta «Davant el  dubte,  balla!»,  espectacle  familiar  de circ.  Seguidament,  taller  de circ.  Espai  de
picnic disponible.  Aforament limitat.  Accés pel  carrer Montserrat.  Entrades a  www.codetickets.com.
Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

18  h.  Jardí  de La Circoteca.  El  Petit  Circ  de Nadal.  La  Señora X  presenta «Davant el  dubte,  balla!»,
espectacle  familiar  de circ.  Seguidament,  taller  de circ.  Espai de picnic.  Aforament limitat.  Accés pel
carrer Montserrat. Entrades a www.codetickets.com. Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

Dijous 30 de desembre

16 h.  Jardí  de La Circoteca.  El  Petit  Circ  de Nadal.  Espectacle en carpa i  taller  de circ.  La Señora X
presenta «Davant el  dubte,  balla!»,  espectacle  familiar  de circ.  Seguidament,  taller  de circ.  Espai  de
picnic disponible.  Aforament limitat.  Accés pel  carrer Montserrat.  Entrades a  www.codetickets.com.
Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.
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18  h.  Jardí  de La Circoteca.  El  Petit  Circ  de Nadal.  La  Señora X  presenta «Davant el  dubte,  balla!»,
espectacle  familiar  de circ.  Seguidament,  taller  de circ.  Espai de picnic.  Aforament limitat.  Accés pel
carrer Montserrat. Entrades a www.codetickets.com. Organitza: La Circoteca – El Circ de Valls.

19 h. Teatre Principal.  Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8,5€. Entrades:  www.valls.cat  .   Organitza:
Grup del Teatre Principal

Divendres 31 de desembre. L’Home dels Nassos.

12 h. Campanars de Sant Joan i Sant Antoni. Toc per la pau al món. Les campanes dels dos campanars
ressonen l’últim dia de l’any per reclamar un món sense conflictes,  on tothom pugui viure en pau i
dignitat. Organitza: Campaners de Valls. Col·laboren: Parròquia de Sant Joan i CAU 

12 h. Des de la plaça del Blat. Passejada de l’Home dels Nassos. Amb tants dies com té l’any, es fa visible
pels carrers de la ciutat perquè ho pugueu comprovar. Organitza: Colla Gegantera La Pessigolla. 

Dissabte 1 de gener

18 h. Teatre Principal.  Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8,5€. Entrades:  www.valls.cat  .   Organitza:
Grup del Teatre Principal

Diumenge 2 de gener. Obertura de La Fàbrica de les Il·lusions.

10 a 13 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. Obertura de La Fàbrica de les Il·lusions, que torna aquest Nadal
amb un espectacle familiar ple de llums, música, colors i molta màgia. La Cooperativa Agrícola de Valls
es transforma en un espai on els secretaris i secretàries de Ses Majestats els Reis d'Orient preparen les
joguines que repartiran la matinada del 5 de gener,  recullen les vostres cartes a l'Oficina Central de
correus i ordenen tota la informació per transformar les vostres il·lusions en regals. Preu: 2€. Entrades
només online a www.valls.cat (disponibles a partir del 9 de desembre a les 18h) Organitza: Centre Cívic

12 h. Des de la plaça de l’Estació.  Sortida del Fumera, que es passejarà amb la seva carrossa. Itinerari:
plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Anselm Clavé, Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla del
Castell,  Sant  Antoni,  d’En  Bosc,  el  Pati,  Jaume Mercadé,  Germans  Sant  Gabriel  i  Avenir.  Organitza:
Associació Afuma

17 a 20 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades només online a
www.valls.cat (disponibles a partir del 9 de desembre a les 18h) Organitza: Centre Cívic

18 h.  Teatre Principal.  Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8,5€. Entrades:  www.valls.cat. Organitza:
Grup del Teatre Principal

18.30 h. Sala Kursaal. Ballables. Accés condicionat a la presentació QR del Certificat Covid Digital de la
Unió Europea (de vacunació, recuperació o prova negativa) disponible per a descàrrega a l’APP La meva
Salut. Preu: 5€; carnet Amics dels Teatres 4€. Organitza: Agència Artística Loren

Dilluns 3 de gener

10 a 13 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades només online a
www.valls.cat (disponibles a partir del 9 de desembre a les 18h) Organitza: Centre Cívic

17 a 20 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades només online a
www.valls.cat (disponibles a partir del 9 de desembre a les 18h) Organitza: Centre Cívic
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Dimarts 4 de gener. Obertura del Campament Reial.

10 a 13 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades només online a
www.valls.cat (disponibles a partir del 9 de desembre a les 18h) Organitza: Centre Cívic

10.30 a 13.30 h. Arcs del Celler del Paborde. Obertura del Campament Reial. Vinguts des de l’Orient,
l’Emissari Reial i la seva comitiva de patges i heralds ja han arribat a la ciutat i  fins la vigília de Reis,
romanen instal·lats al seu campament base, ubicat als Arcs del Celler del Paborde, on els nens i nenes
podran saludar-los tot esperant l’arribada de Ses Majestats. Al campament també hi trobareu la Bústia
reial, on dipositar les vostres cartes. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.

17 a 20 h. Sala de la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades només online a
www.valls.cat (disponibles a partir del 9 de desembre a les 18h) Organitza: Centre Cívic

17 a 20 h. Arcs del Celler del Paborde. Campament Reial. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.

Dimecres 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.

10.30 a 13.30 h. Arcs del Celler del Paborde. Darrera oportunitat de visitar el Campament Reial, abans de
l’arribada dels Reis d’Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.

11.30 h. Plaça Blat. A Valls fem taca d’oli. Organitza: Àvies i Avis per la Llibertat

12.30 h. Des de la plaça de l’Estació. Sortida del Fumera, que es passejarà amb la seva carrossa. Itinerari:
plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Anselm Clavé, Font de la Manxa, Jaume Huguet, Muralla del
Castell,  Sant  Antoni,  d’En  Bosc,  el  Pati,  Jaume Mercadé,  Germans  Sant  Gabriel  i  Avenir.  Organitza:
Associació Afuma

18.30 h. Estació del tren. Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient, en el seu retorn més esperat a la
ciutat.  Tornen a  Valls  amb la seva Cavalcada de carrosses,  amb els  patges,  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: plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, Vallvera, Avenir, Anselm Clavé, Font de la Manxa, ctra.
Montblanc,  Abat  Llort,  Cor  de  Maria,  muralla  de  Sant  Antoni,  Portal  Nou,  muralla  de  Sant  Antoni,
muralla del Castell, Jaume Huguet i El Pati

Cap a les 20 h (aproximadament).  Església de Sant Joan. Rebuda a Ses Majestats els  Reis  d’Orient,
adoració i visita a la Mare de Déu de la Candela. La nit més màgica de l’any, el reis aturen breument la
seva comitiva, al seu pas pel  Portal Nou, per apropar-se a  visitar l’arxiprestal de Sant Joan, on té lloc
l’adoració. Tot seguit la cavalcada, que s’haurà aturat breument, reprendrà el seu itinerari  des de la
Muralla  de  Sant  Antoni  i  fins  al  Pati.  Organitza:  Associació  per  la  Cavalcada  dels  Reis.  Col·labora:
Parròquia de Sant Joan

A continuació. 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,  i  paraules de salutació de ses Majestats a les nenes i nens,
vallenques i vallencs. Organitza: Associació per la Cavalcada dels Reis.
 
Dijous 6 de gener. Dia de Reis
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18 h.  Teatre Principal.  Els Pastorets Principals de Valls.  Preu: 8,5€. Entrades:  www.valls.cat. Organitza:
Grup del Teatre Principal

PESSEBRES

Pessebre monumental
Oficina de Turisme (carrer de la Cort)
Del 17 de desembre al 6 de febrer

Dimarts, de 17 a 20 h.
De dimecres a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Diumenges, de 10 a 14 h
(excepte l’1 de gener)

Pessebre municipal
Biblioteca Carles Cardó (plaça Pilar Prim)
Del 21 de desembre al 6 de gener

De dilluns a divendres, de 9.30 h a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h
(excepte festius i del 27 de desembre al 2 de gener)

EXPOSICIONS

Biblioteca Popular
Passeig dels Caputxins
Dimarts, 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.

Fins al 6 de gener
Exposició «Modes Badia. Valls-Barcelona-París»
Organitza: Museu de Valls

Sala Sant Roc
Plaça de l’U d’octubre
De dimarts a dissabte, de 19 a 20.30 h; dissabtes i festius, de 12 a 14 h.

Fins al 12 de desembre
Exposició «Horitzons», d’Isabel Boltà
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

Fins al 6 de gener
79a Exposició de Nadal
Organitza: Grup de Nadal d’artistes vallencs

http://www.valls.cat/

	Divendres 26 de novembre. Encesa de l’enllumenat de Nadal.
	Durant tota la jornada. El Gran Recapte. Campanya solidària de recollida d’aliments. Una iniciativa cabdal dels Bancs dels Aliments, amb el suport d’un ampli equip de voluntariat arreu del país, que permet proveir a les entitats d’aliments bàsics com llet, oli o conserves. Organitza: Fundació Banc dels Aliments

	Dissabte 27 de novembre. Darrera jornada d’El Gran Recapte.
	Durant tot el dia. Últim dia del Gran Recapte. Campanya solidària de recollida d’aliments. Si encara no ho heu fet, darrera oportunitat de participar-hi. Organitza: Fundació Banc dels Aliments

	Diumenge 28 de novembre
	Dimarts 30 de novembre
	Dimecres 1 de desembre
	Dijous 2 de desembre
	Divendres 10 de desembre
	Dissabte 11 de desembre. Primera sortida del Fumera. La Marató del CB Valls.
	Diumenge 12 de desembre
	Dilluns 13 de desembre. Inici de la visita dels Patges i Carters Reials a les escoles.
	Des d'avui i fins al 17 de desembre. Visita dels Patges i Carters Reials als centres escolars de Valls, que repeteixen la iniciativa estrenada amb èxit ara fa un any. Realitzen una visita personalitzada als diversos centres educatius vallencs, acompanyats de la Bústia reial, per recollir, dels nens i nenes, les cartes amb els seus desitjos per Ses Majestats els Reis d'Orient. Organitza: Associació per la Cavalcada de Reis.
	Dimarts 14 de desembre
	Dimecres 15 de desembre
	Dijous 16 de desembre
	Divendres 17 de desembre. El Tió. Obertura del Pessebre Monumental i l'Exposició de Nadal.
	Dissabte 18 de desembre. Mercat de Nadal. Fira de Capons, aviram i motius nadalencs. Mercat d’Art Jove. Obertura de la bústia dels Reis d’Orient.
	Diumenge 19 de desembre. La Marató de TV3.
	Dimecres 22 de desembre.
	Diumenge 2 de gener. Obertura de La Fàbrica de les Il·lusions.

