SANT JORDI VALLS
del 19 al 24 d’abril de 2022
#SantJordiValls #CulturaValls
La celebració de Sant Jordi retroba la plenitud aquest any a Valls, després de dos anys marcats
per la pandèmia. La plaça del Pati bullirà de nou amb les tradicionals parades de llibres i roses, i
retrobarem de nou la vida i la cultura al carrer, amb la ballada de sardanes, la cantata de la
despertada o la cercavila i les ballades dels dracs de la ciutat, entre moltes activitats. Perquè
Sant Jordi és cultura i tradició.
Dimarts 19 d’abril
9.30 h. Biblioteca Carles Cardó. Obertura de l’exposició de les novetats literàries locals. La
mostra anual que agrupa les noves publicacions de temàtica o autoria local, editades des del
darrer Sant Jordi. Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 20 h i dissabtes de 9.30 a 13 h, fins al
dissabte 23 d’abril. Organitza: Biblioteca Carles Cardó
19.30 h. Sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs. Presentació del llibre “Pells” amb l’autora
Ester Enrich i la comunicadora Mònica Socias. Organitza: Institut d’Estudis Vallencs
Dimecres 20 d'abril
Fins avui. Darrera jornada per presentar els treballs al VI Premi Josefina Cardó i les propostes al
37è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni de l’Alt Camp. Organitza: Institut d’Estudis Vallencs
De 9.30 a 20 h. Biblioteca Carles Cardó. Exposició de les novetats literàries locals.
10 h. Teatre Principal. Representació teatral. Organitza: Institut Jaume Huguet
19 h. Sala de Caps de Colla, local Colla Vella dels Xiquets de Valls. Presentació del llibre “Dels
calçots al 3d10. La meva Catalunya”, de l’autor italià Bartolomeo Smaldone, poeta que visita el
nostre país molt sovint, s’apassiona pels castells i és un enamorat de la Colla Vella.
Coorganitzen: La Banya Edicions i Colla Vella dels Xiquets de Valls
Dijous 21 d'abril
De 9.30 a 20 h. Biblioteca Carles Cardó. Exposició de les novetats literàries locals.
17. 30 h. Sala d’actes de la Biblioteca Carles Cardó. Contacontes: «Contes de dracs i cavallers», a
càrrec de Jeep Gasulla. Llegendes antigues, contes i música perquè els més menuts visquin un
any més l’ambient festiu de Sant Jordi. Organitza: Biblioteca Carles Cardó
19.30 h. Sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs. Col·loqui: «La força de la gent», amb Sergi
Perelló (Intersindical - CSC), Albert Coll (Debat Constituent), Guillem Fuster (Consell per la
República) i Martí Claret (ANC). Organitza: Assemblea Valls
20 h. Teatre Principal. Nits de clàssics: Suites. Joan Martí Frasquier, saxo baríton. De la mà d’un
dels millors saxofonistes europeus en la seva especialitat, escoltarem obres del barroc a
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l’avantguarda. Preu: 15 € (no socis) i 10 € (jubilats). Entrades a www.valls.cat. Organitza: Amics
de la Música i Joventuts Musicals de l’Alt Camp
Divendres 22 d'abril
De 9.30 a 20 h. Biblioteca Carles Cardó. Exposició de les novetats literàries locals.
De 10 a 13.30 h. Plaça Sant Jordi. Trobada de Lectura en Veu Alta. Vuitena edició d’aquesta
activitat conjunta amb els centres escolars de Valls en què l’alumnat escull un text en català i el
llegeix públicament i en veu alta davant de les seves companyes i companys. Organitza:
Òmnium Alt Camp. Col·laboren: Escola Eugeni d'Ors, Escola Enxaneta, Escola Baltasar Segú,
Escola Mare de Déu de la Candela, Escola Vedruna, Col·legi Claret i IES Narcís Oller.
17 h. Plaça Pilar Prim. Espectacle familiar: «Una altra història de Sant Jordi», amb la companyia
Els Picarols. Una divertida paròdia de la llegenda de Sant Jordi on res és el que sembla. Hi
trobareu una princesa lletja, però valenta, un Sant Jordi covard, però encisador, i un drac
temut, però... i fins aquí podem llegir! No us perdeu aquest insòlit espectacle que trenca mites i
que us farà viure aquesta bonica rondalla des d’una altra perspectiva. Organitza: Centre Cívic
18.15 h. El Pati. Contacontes: «Sant Jordi a la cova del Drac», amb la companyia Vivim del
cuentu. La història de Sant Jordi com mai te l’havien explicada. En aquesta sessió de contes
descobrirem a un Sant Jordi poruc, una princesa enfurismada i un drac vegetarià i cuiner. Voleu
dir que amb aquests personatges tot plegat pot acabar gaire bé?. Organitza: Regidoria
d’Educació i Política Lingüística. Pla Educatiu Entorn
18 h. Teatre Principal. Acte de Sant Jordi. Organitza: Institut Narcís Oller
18 h. Biblioteca Popular. A tota veu. Lectura pública de poesia en parelles de persones on una
d’elles té com a llengua pròpia el català i l’altra una llengua diferent. Conjuntament llegeixen en
públic poemes en la llengua original i la seva traducció al català. Organitza: Òmnium Alt Camp
19 h. Sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs. Presentació del llibre “L’ànima i la flor,
vivències poètiques”, poesia de Mercè Mestre i Mercè Bessó. Organitza: Institut d’Estudis
Vallencs
Tot seguit. Sala Sant Roc. Inauguració de l’exposició “L’ànima i la flor, vivències poètiques”,
il·lustracions de Mercè Bessó. Organitza: Institut d’Estudis Vallencs
20 h. Museu de Valls. Inauguració de l’exposició «Francesc Català-Roca i els fotògrafs del seu
temps». La col·lecció fotogràfica del centre vallenc es va iniciar l'any 2000 amb l'adquisició de
fotografies de Pere Català Pic. Des d'aleshores ha anat creixent amb la incorporació de
fotografies dels germans Francesc i Pere Català, i dels seus contemporanis: Xavier Miserachs,
Joan Fontcuberta, Toni Catany, entre molts d’altres. Una selecció d'aquest fons format per més
de tres-centes imatges es mostra en aquesta exposició amb motiu de l’any Francesc CatalàRoca, en el centenari del seu naixement. Organitza: Museu de Valls
Dissabte 23 d’abril. Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya.
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Des d’avui i fins al 13 de maig. Inici del Convit 2022, el repte de mantenir el català en les
converses durant 21 dies. Més informació: www.vallsperlallengua.cat. Organitza: Valls per la
Llengua
8 h. El Pati i altres carrers de la ciutat. Tradicionals parades de llibres i roses, que aquest any
retroben la cèntrica plaça com a epicentre de la celebració, després de dues jornades marcades
per la pandèmia i amb formats descentralitzats.
De 9 a 14 h. Plaça del Museu de Casteller de Catalunya. Arribada i exposició dels dracs de Valls.
Els més menuts s’atansen al cor del Centre Històric per veure els éssers més temuts i estimats
del nostre seguici, hores abans que despertin de la seva letargia hivernal. Coorganitzen: Unió
Anelles de la Flama i Ajuntament de Valls
De 9.30 a 13 h. Biblioteca Carles Cardó. Exposició de les novetats literàries locals.
D’11 a 12.30 h. Parada d’Òmnium Alt Camp. Juguem junts al Paraulògic. Vine i juguem
conjuntament per esbrinar totes les paraules del dia al joc lingüístic més famós del moment.
Organitza: Òmnium Alt Camp
12 h. El Pati. Ballada de Sardanes: Cobla Maricel. El migdia de Sant Jordi, aquesta formació
sitgetana, suma de joves talents i músics de llarga trajectòria, farà puntejar el Pati, punt de
trobada tradicional dels sardanistes a la ciutat. Organitza: Xarxa de Cultura
12 h. Jardins de la Biblioteca Popular. Acte d'entrega de premis del Concurs de relats breus de
Sant Jordi. Interpretació de fragments literaris, lectura dels relats guanyadors i actuacions
musicals. Organitza: Valls Jove. Col·laboren: llibreries de Valls: Adserà, Ditec, Roca i Tram; JCA
Cinemes i Escola Municipal de Música Robert Gerhard
18 h. El Pati. Despertada dels dracs. L’acte central de la tarda de Sant Jordi a Valls retorna de
nou al Pati. Xiquets i xiquetes vallencs acompanyaran els dracs de la ciutat en el seu tradicional
despertar musical, al ritme dels sonadors vallencs La Titaranya i amb les veus dels cantaires de
la Coral Infantil Cors Alegres. Coorganitzen: Unió Anelles de la Flama, Coral infantil Cors Alegres
i Xarxa de Cultura
Tot seguit. Des del Pati i fins la plaça del Blat. Cercavila dels dracs. Itinerari: El Pati, Gonzàlez
Alba, plaça dels Alls, Forn Nou, plaça Pilar Prim, Forn Nou, Peixateria, Cort i plaça del Blat.
Organitza: Unió Anelles de la Flama
A continuació. Plaça del Blat. Ballada final dels dracs. Organitza: Unió Anelles de la Flama
Exposicions
Biblioteca Carles Cardó. “Novetats literàries locals”. Fins al dissabte 23 d’abril. De dilluns a
divendres de 9.30 a 20 h i dissabtes de 9.30 a 13 h,
Vestíbul del Teatre Principal. “Il·lustres amb nom de dona”. Fins al 4 de juny. En horari
d’obertura del teatre.
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Museu de Valls. Sala d’exposicions. “Francesc Català-Roca i els fotògrafs del seu temps”. Fins al
diumenge 26 de juny. Horari: dimarts de 17 a 20 h, de dimecres a dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h,
i diumenges i festius d’11 a 14 h.
Museu de Valls. Vestíbul. “Autoretrats. Francesc Català-Roca”. Fins al diumenge 26 de juny.
Horari: dimarts de 17 a 20 h, de dimecres a dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h, i diumenges i festius
d’11 a 14 h.
Sala Sant Roc. “L’ànima i la flor, vivències poètiques”, il·lustracions de Mercè Bessó. Horari: de
dimarts a divendres de 19 a 21h, dissabtes de 12 a 14 i de 19 a 21h, i diumenges i festius de 12 a 14
h.
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