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Producció editorial:

La primera experiència viscuda a la
Festa Major de Sant Joan pel que fa
a inclusivitat pretén continuar treballant aquesta Fira de Santa Úrsula
per millorar l’experiència de les persones amb diversitat funcional i que,
a la vegada, transcendeixi a persones que, fora d’aquest col·lectiu, puguin tenir altres tipus de dificultats.
La comissió ‘Fem pinya’ ha continuat
desenvolupant diferents mesures i
accions per gaudir d’unes festes
més accessibles.
Les mesures de ‘Fem pinya’ per a
aquesta Fira són les següents:

COMISSIONS

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

LLEGENDA DE

Xiquets de Valls
Imatge gràfica
Escoles i instituts
Ritual i seguici
Fem pinya

Actes
institucionals

Activitats
infantils i
familiars

PICTOGRAMES
Xerrades

Esport

Campanes

Exposicions
i projeccions

Castells

Gegants

Concerts i
balls

Seguici

Espectacles
pirotècnics

Teatre

El programa és adaptat a Lectura
Fàcil per afavorir-ne la comprensió
a totes les persones. A través de
textos acompanyats de pictogrames temàtics que els descriuen, la
Lectura Fàcil permet a les persones
amb dificultats lectores o de comprensió, per motius d’edat, formació,
dificultats amb l’idioma o necessitats concretes, accedir de manera
més fàcil al contingut.
La narració del programa en un seguit d’àudios, enllaçats al programa
amb codis QR, anuncia el programa
d’actes de manera que la informació
pugui arribar a qualsevol persona
amb dificultat visual.
Una intèrpret de llengua de signes
facilita la comprensió dels continguts de la inauguració de la Fira de
Santa Úrsula, la Tertúlia amb els
caps de Colla i la cloenda de la Fira.
Es reserven ubicacions específiques per a les persones amb diversitat funcional degudament senyalitzades a les places i carrers.
S’instal·len WC adaptats a les places de l’Oli, del Pati i del Museu Casteller de Catalunya.
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La
imatge
gràfica
L’APARADOR
Estudi Creatiu

La proposta de L’Aparador és una suma
de Patrimoni, en majúscules. Patrimoni
Immaterial de la Humanitat, Patrimoni
Cultural, Patrimoni Arquitectònic. Una
suma que multiplica els valors de la
ciutat, font d’orgull, i que ens fa únics
i exclusius al món.
Sobre la pinya, el més alt. El cartell
de L’Aparador ens proposa un joc: el
joc de les interpretacions que puguin
sorgir d’aquesta imatge. Un joc que
ens activarà la imaginació i una mirada diferent dels fets i paisatges més
quotidians.

Els creatius
La pinya, base del món casteller, i el
campanar de Valls, que celebra 125
anys, protagonitzen el cartell de la
tornada a la normalitat de la Fira de
Santa Úrsula.
El cartell de la Fira de Santa Úrsula del
2022 és obra de Medir Cucurull i Xavier Cendrós, membres de L’Aparador
Estudi Creatiu, situat al rovell de l’ou
del centre històric de Valls, la plaça de
l’Oli. La imatge proposada, d’aparença
senzilla, obre un discurs propi, ric i interpretatiu, basat en els elements de
les seves principals activitats: l’arquitectura i la fotografia.
La pinya, el fonament de qualsevol
construcció castellera, hi apareix com
a protagonista. Una pinya metafòrica,
fruit del pi pinyoner, tintada amb els
colors de les dues colles vallenques,
el vermell de la Colla Joves Xiquets de
Valls i el rosat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, tal com se situen a la
plaça del Blat per les diades.

L’APARADOR Estudi Creatiu neix el
2014 arran de la trobada entre L’Aparador Arquitectes (fundat el 2012) i Medir
Cucurull Fotografia. S’hi desenvolupen
diferents projectes: exposicions, espais efímers, intervencions artístiques,
murals, en què moltes vegades es difuminen els límits de l’arquitectura,
el disseny, la fotografia i les diferents
activitats on col·laboren els membres
de L’Aparador Estudi Creatiu.
2014 · Disseny i muntatge de l’exposició de Fra Josep de la Concepció a
l’Institut d’Estudis Vallencs.
2016 · Disseny i muntatge de la instal·lació de l’exposició sobre la vida i
obra del músic vallenc Robert Gerhard
a l’Institut d’Estudis Vallencs.
2018 · Instal·lació artística pel Centenari de la Biblioteca Popular de Valls.

2018 · Col·laboració al disseny de l’Aula
Gerhard a l’Institut d’Estudis Vallencs.
2018 · Instal·lació Silenci al Convent de
les Arts d’Alcover dins del cicle Parlem
Contemporani.
2019 · Disseny del tríptic-llibret de
presentació de l’Aula Gerhard.
2020-21 · Acció artística durant el
febrer del 2021 i posterior exposició
‘Les Decennals que mai van poder ser’
(Juntament amb Edu Vidiella).
2022 · Disseny i muntatge de l’exposició ‘Un tomb de festa. De carnaval a
la Candela a la Biblioteca Popular de
Valls’ durant les Decennals 2021+1.
2022 · Disseny i muntatge de l’exposició ‘Un tomb més al pati de Sant Roc’ a
l’Institut d’Estudis Vallencs durant les
Decennals 2021+1.
2022 · Disseny i muntatge de l’escenografia de l’òpera La flauta màgica,
dirigida per Roger Padullés i Bàrbara
Flores, estrenada per les Decennals
2021+1.
També, des del 2016, han estat col·laborant amb l’organització i el disseny
de les edicions de FLORITS. Art al Barri de l’Associació Barri Antic de Valls i,
des del 2019, també amb una intervenció mural anual.
A partir del 2017 comencen a dissenyar i produir una línia de marxandatge sota la marca OLI, molt vinculada
als esdeveniments festius de Valls: el
seguici popular vallenc, la calçotada,
els castells o diferents elements de la
cultura i el patrimoni de Valls.

Santa Úrsula, a Valls, és sinònim de
castells. I és damunt d’aquesta pinya
imprescindible que la ciutat ha estat
testimoni de les fites més excepcionals del món casteller.
A la imatge, sobre aquest fonament, en
pla zenital, també s’hi situa la planta
del campanar de Sant Joan de Valls.
Una nova perspectiva d’aquest emblemàtic monument que, enguany, celebra
els 125 anys de la seva inauguració.
L’Aparador ens força, per primera vegada, a mirar avall, en lloc d’alçar el cap,
per admirar el campanar més alt de les
esglésies parroquials de Catalunya.
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Efemèrides
160 anys del Centre de Lectura de
Valls. Fundada l’any 1862 i, per tant,
de les més antigues de Valls, és una
entitat privada que, incansablement,
continua fomentant la cultura, l’art, la
música i la llengua.

75 anys dels actuals Gegant de la Porra i de la Geganta. Estrenats l’any 1947,
són figures municipals ballades per
l’entitat Unió Anelles de la Flama.
50 anys de la Unió Anelles de la Flama.
Noces d’or per a una entitat que ha tingut un paper cabdal en la recuperació
del seguici popular i que continua amb
el foc ben viu.

125 anys de la inauguració del campanar de Valls. El 20 d’octubre del 1897
es beneeix el campanar de l’església de
Sant Joan de Valls, de 74 metres d’alçada, que el converteix en el més alt de
les esglésies parroquials de Catalunya.

50 anys d’hoquei a Valls. Primer com
a secció del CB Valls, després com a
Club Patí Valls i des del 2014 com a
Hoquei Club Valls, un dels esports més
arrelats a la nostra ciutat.

Any Francesc Català-Roca. Centenari del naixement del fotògraf vallenc
(1922-2022).

30 anys de la recuperació del Ball de
Bastons. Nascut el 1712 i ballat fins
el 1941, reneix el 1992 de la mà de l’Associació Cultural Verge de la Candela.

10 anys de la recuperació del Bou Tradicional de Valls. L’entitat Unió Anelles
de la Flama presenta, el 2012, el Bou
Tradicional de Valls com a nou element
de foc al seguici festiu.
10 anys de la recuperació del Bou de
Valls. El 2012 neix el Bou de Valls, de
la mà del Casal Popular La Turba i la
Colla Gegantera el Calçot – AAEET (actualment l’Associació El Bou de Valls)
i s’incorpora a la Fira de Santa Úrsula
organitzant el Correbous.
5 anys del Bouet de Valls. El 2017 neix la
peça infantil del Bou de Valls, en plena
onada de representacions de les peces
petites de la imatgeria del seguici vallenc.

3 del 3
El 27 d’octubre del 2019, just abans
que la pandèmia afectés de ple el fet
casteller, LES DUES COLLES DELS XIQUETS DE VALLS, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets
de Valls, van coronar, per Santa Úrsula,
el mític 3 de 9 sense folre en una diada
històrica a la plaça del Blat.
El 2022, tres anys després, les colles
vallenques retornen a la cita més emblemàtica, al km 0 del món casteller, per
oferir les seves millors construccions, al
so de gralles i timbals i amb la plaça del
Blat, de nou, plena de gom a gom.

3de9 Colla Joves Xiquets de Valls, diada Santa Úrsula
2019 autora Roser Giner
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3de9 Colla Vella dels Xiquets de Valls, diada de Santa
Úrsula 2019, autor Marçal Cubells
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Divendres 		
Engalanament de la
façana de l’Ajuntament
Des del divendres 14 fins
al diumenge 23.
Plaça del Blat.
Els nous domassos blaus estrenats a
les passades Decennals i la senyera
vallenca guarneixen la Casa de la Ciutat per anunciar la fira dedicada a la
copatrona de la ciutat, Santa Úrsula.

Projecció de pel·lícules
premiades al Festival de
Cinema de Muntanya de
Torelló
19.30 h. JCA Cinemes Valls
Organitza: AAEET secció muntanya
Col·labora: Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

Albert Pla presenta ¿Os
acordáis?
20.00 h. Centre Cultural
¿Os acordáis? és el títol d’una de les
últimes cançons que va compondre
durant la pandèmia. Una composició
tan llarga com el temps que va durar el
confinament. Albert Pla reflexiona amb
ironia de l’impacte que ha tingut la crisi
del coronavirus a escala mundial.
Preu: 15 € / 12 € amb el carnet Amics
dels Teatres
Entrades a www.valls.cat i a les taquilles del Teatre Principal

Altres Lletres. Un tast de
Sobirania Alimentària
20.00 h. La Licorera
Presentació de La cocina situada. Un
diccionario ilustrado sobre la soberanía alimentaria, de Marina Montsonís,
acompanyada de 3 platets inspirats
en el llibre. Preu: 5 €
Inscripcions a
altreslletres@gmail.com

CIUTAT DEL VALLS

Assajos castellers
22.00 h. Locals socials de
la Colla Joves Xiquets de
Valls i de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls.
Divendres, dia tradicional d’assaig. A
poc més d’una setmana per a la cita
més esperada del calendari casteller,
s’encara la recta final dipositada en les
il·lusions de tota la temporada. La feina que no apunti maneres a aquestes
alçades difícilment serà portada a plaça. Als locals de les colles del km 0 del
món casteller ja tan sols hi ha lloc per
als assajos de grans construccions.
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Dissabte		
7a Ecofira del Camp de
Tarragona, la 2a Fira de Roba
Sostenible i la Fira Altres
Lletres
De les 10.00 h a les 19.00 h.
Plaça de la Zeta, pl. dels Alls, c.
del Forn Nou i pl. de Pilar Prim.
La 7a Ecofira del Camp de Tarragona
comptarà, en aquesta edició, amb
productores i elaboradores agroecològiques, artesanes i de proximitat
del Grup de Consum, on el paper de
la dona serà l’eix central de la Fira.
La 2a Fira de Roba Sostenible tindrà
la presència de 10 marques de roba
sostenible, moltes de les quals repeteixen de l’edició anterior. A més
a més, hi haurà un espai dedicat a
la roba de segona mà, informació i
degustació de productes de Comerç
Just, exposicions, venda i degustació dels productes de La Bajoca.

Contacontes i creació
d’una torreta feta amb
materials reciclats amb
Alt Camp Residu Zero
11.00 h. Plaça de la Zeta –
Espai Líder
Presentació del llibre
10 gritos contra la
gordofobia, de Magda
Piñeyro
12.00 h. Plaça dels Alls –
Ca Lleonard
Taller de contes a càrrec
de Piscina Petit Oceà
17.30 h. Plaça de la Zeta –
Espai Líder
Presentació del llibre
Trenqueu en cas
d’emergència, de
Carla Vall
18.30 h. Plaça dels Alls –
Ca Lleonard
Organitza: La Bajoca

El meu amic Brutus
11.00 h. Des de la plaça
del Blat i pels carrers del
centre històric
En Brutus, un os bru de dos metres i mig
d’alçada i 400 kg de pes, curiós, afable
i divertit, a qui agrada abraçar la gent,
ensumar el que mengen i gratar-se l’esquena als arbres i les parets, arriba al
cor de Valls acompanyat d’uns pagesos
de la muntanya, alegres i esbojarrats,
que baixen a vendre els seus productes.
Proposta inclosa al cicle Reviu el Centre Històric, activitats de festa i cultura al carrer tots els dissabtes.
Organitza: Regidories de Centre Històric i Cultura

La Fira Altres Lletres dona veu a tota
aquella literatura que no té espai
en un gran circuit i crea espais per
a autores, autors, editorials, llibres i
altres iniciatives literàries que pretenen transformar el món i fer-lo un
lloc millor per a totes les persones.
Més informació a l’IG @altres_lletres
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Divorciades, evangèliques
i vegetarianes, de Fila 0.
18 h. Teatre Principal
Organitza: Llar del Jubilat i Pensionista de Valls i l’Alt Camp
Gratuït

Presentació dels equips
d’hoquei. Temporada
22-23
18.00 h. Pista d’hoquei.
Instal·lacions Esportives
Municipals El Vilar

Organitza: Hoquei Club Valls

Presentació de l’himne de
l’Hoquei Club Valls. 50 anys
d’hoquei a Valls
19.30 h. Pista d’hoquei.
Instal·lacions Esportives
Municipals El Vilar

En la celebració del cinquantenari
de l’entitat, es presentarà l’himne
de l’Hoquei Club Valls, amb la col·
laboració de Maria Jacobs i Figa
Flawas.
Organitza: Hoquei Club Valls
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Diumenge		
Taller de cant amb Aba Taano
De les 10.30 h a les 13.00 h.
Teatre Principal.
Taller vocal de cant amb músiques africanes a capella ofert per Aba Taano,
quintet de gòspel a cappella procedent
d’Uganda, guanyadors d’11 premis internacionals. Està dirigit a tot tipus de
públic interessat en el cant i el gòspel.
Les persones que participin en el taller
tindran l’oportunitat de pujar a l’escenari a cantar al costat d’Aba Taano en un
final de concert que es preveu vibrant.
Preu taller i concert del vespre: 30 €
Inscripcions fins dijous 13 d’octubre a
info@suitecor.cat
Organitza: SuiteCor

Assaig especial de
castells
12.00 h. Local social de la
Colla Vella dels Xiquets de
Valls
Mentre la Colla Joves actua, com és
tradició, a la Fira de Santa Teresa del
Vendrell sense estar-se de res i amb
l’horitzó posat a la plaça del Blat, la
Colla Vella realitza un assaig especial
al seu local amb els castellers encamisats, com si es tractés d’anar a plaça. Queda just una setmana. El compte enrere ja no s’atura.

Master Xof
18.00 h. Centre Cultural

El casteller serà protagonista de la inauguració i la
cloenda de la Fira de Santa Úrsula
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Joan Pera ens presenta una comèdia
culinària per a gurmets de l’humor.
Amb el restaurant ple a vessar, Joan
Pera, amo i cap de cuina de La Perdiueta Eixerida, acaba de saber que
la seva família vol tancar i vendre el
restaurant amb l’excusa d’una jubilació que mai no ha volgut. Emprenyat i
decebut, es tanca a la cuina i decideix,
sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú degustació per
demostrar que encara està en forma.
Preu: 22 € i 24 € / 18 € i 20 € amb el
carnet Amics dels Teatres

Entrades a www.valls.cat i a les taquilles del Teatre Principal

Ball
18.30 h. Sala Kursaal
Preu: 5 €, carnet Amics dels
Teatres i jubilats 4 €
Organitza: Agència Artística Loren

Concert benèfic de
gòspel amb Aba Taano
20.30 Teatre Principal.
Cinc veus càlides plenes d’alegria i
dinamisme. Canten a capella escenificant, movent i comunicant amb els
assistents. Canten gòspel africà, cant
tribal, melodies i versions de temes
populars. El conjunt es va originar
en un orfenat d’Uganda, resultat del
projecte solidari ‘Música para salvar
vidas’. La recaptació de l’entrada es
destinarà a la iniciativa que té cura de
nens orfes ugandesos i els dona formació musical. En acabar el concert,
es disposarà una urna al vestíbul de
Teatre Principal per tal de poder fer donatius addicionals al projecte solidari.
Preu únic solidari: 10 €
Entrades a www.valls.cat i a les taquilles del Teatre Principal
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Dilluns 			
Valls folklòrica: Xerrada
‘Els diables vallencs, teatre
de carrer i joc pirotècnic’
19.30 h. Sala d’actes de l’IEV.
El cicle de divulgació de la Unió Anelles
de la Flama fa la seva primera parada a
la Fira de Santa Úrsula per parlar d’uns
dels seus protagonistes absoluts en
els darrers anys: els diables vallencs.
De la mà de Salvador Palomar, descobrirem els diversos aspectes que conformen aquest ball, des del vessant
teatral fins a la festa de foc.
Organitza: UAF
Col·labora: IEV

Assajos castellers
20.00 h. Locals socials de
la Colla Joves Xiquets de
Valls i de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls
Ens trobem ja a la setmana castellera més esperada de l’any. Cal anar
polint detalls dels grans castells i els
darrers assajos són ben importants.
Els Xiquets de Valls ja visualitzen les
emocions que viuran a plaça en el seu
idil·li amb la patrona de tardor.

18

Dimarts			
XII Biennal Alejandro
de la Sota -- Mostra
d’Arquitectura de
Tarragona. Inauguració,
mostra i xerrada.
19.30 h. Pati de Sant Roc
L’exposició mostra els projectes presentats en aquest certamen que té
com a objectiu distingir les obres

CIUTAT DEL VALLS

més significatives que s’han construït en el bienni 2019-2020 en l’àmbit
territorial de la demarcació. A banda,
tindrà lloc la xerrada a càrrec de l’estudi NUA, guanyadors del premi pel
disseny del Cafè Roquet de Valls.
Organitza: Demarcació de Tarragona
del CoAC. Col·labora: Institut d’Estudis Vallencs
Col·labora: IEV
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Dimecres		
A Valls fem taca d’oli
11.30 h. Plaça del Blat
Les taques d’oli de tot Catalunya
continuen fent concentracions per
denunciar la ignomínia de totes les
persones represaliades i reivindicar
el dret a la independència i l’assoliment d’una nova República catalana.
A Valls ja fa prop de 5 anys que es troben cada dimecres sense defallir.
Organitza: A Valls Fem Taca d’Oli

Parlem de llibres – Sota
la pluja, d’Anna Murià
17.30 h. Institut d’Estudis
Vallencs
Primera sessió del programa que
anirà a càrrec de la Mireia Casanyes
Dalmau. Sota la pluja, Editorial Comanegra. Escrits a l’ombra de l’exili,
els contes aplegats en aquest recull
permeten a través d’una veu amarada
per la història i per l’encontre entre els
escriptors exiliats a Roissy.
Organitza: IEV

Assajos castellers
20.00 h. Locals socials de
la Colla Joves Xiquets de
Valls i de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls
Els locals d’assaig dels Xiquets de
Valls viuen el neguit d’acostar-se al
moment culminant de la temporada
castellera i ultimen els preparatius de
les estructures que portaran diumenge a plaça.
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Dijous 			
125 anys del campanar
Avui, dia 20 d’octubre, el campanar
de Valls fa 125 anys que es va inaugurar. Des del segle XVI hi va haver
diversos intents de construir-lo, però
no és fins a finals del segle XIX que
es fa realitat. La primera pedra es va
posar el dia 2 de febrer del 1895 i la
seva benedicció va ser el dia 20 d’octubre del 1897. Es va construir en dos
anys, vuit mesos i divuit dies.
El va projectar l’arquitecte Francesc
P. Villar i Carmona, que va fer una torre d’estil neogòtic per seguir la línia
arquitectònica de l’església vallenca.
El contractista va ser Joan Oller Sans,
un dels millors paletes de la ciutat.
El finançament de l’obra va ser gràcies a una deixa benèfica de la família Martí Bonifàs. El seu marmessor,
Albert Dasca Olivé, va ser l’encarregat d’aportar les 124.949,49 pessetes necessàries.
La ubicació va ser posar-lo sobre la
porta de les campanes. Es van aprofitar els contraforts de l’església per
fer-ne les dues parets laterals, després de reforçar-les, i la paret de façana es va fer nova, més avançada a
la paret de l’església. Per respectar
l’interior de l’església, es va fer descansar el campanar en tres parets,
les dues laterals i la de façana, gràcies a una estructura metàl·lica interna
que reparteix el pes de la quarta paret
inexistent cap a les parets laterals.
El campanar es va fer més alt del
previst en el projecte inicial per poder superar el campanar reusenc,
en la picaba-ralla de la ciutat amb
els seus veïns de Reus. Té una alçada de 74 metres, el més alt de les
esglésies parroquials de Catalunya.
Jordi París,
director del Museu de Valls

07

SANTA ÚRSULA

Explica’m una tardor.
Contacontes amb Moi
Aznar
17.30 h.
Biblioteca Carles Cardó
Quan ve el temps de collir castanyes,
les fulles dels arbres comencen a
volar i a molts portals arribaran,
amb les fulles, un munt d’històries,
contes i cançons… que ens diran que
bonica que és la tardor.
Entrada lliure i gratuïta.
Organitza: Biblioteca Carles Cardó

Valls folklòrica:
Gegants. Sis-cents
anys de festa i tradició.
Presentació del llibre
amb Carles Freixes i Jan
Grau
19.30 h. Sala d’actes
de la Biblioteca Carles
Cardó
Segona parada del cicle de divulgació de la Unió Anelles de la Flama en
el marc del 75è aniversari del Gegant
de la Porra i la Geganta de Valls. Carles Freixes i Jan Grau ens presentaran el seu nou llibre Gegants. Siscents anys de festa i tradició, nova
obra de referència per endinsar-nos
en l’origen, la història i el simbolisme
dels gegants del nostre país i més
enllà.
Organitza: UAF

Estrena del
curtmetratge La mort
petita.
20.00 h. JCA Cinemes
Dirigit per la vallenca Júlia Coldwell
Serra, és l’estrena a la seva ciutat
natal. El curtmetratge està protagonitzat per Anna Alarcón, nominada
als Premis Gaudí del 2021. També
compta amb presència d’actors vallencs pel que fa a figuració i també
en el paper del Quim, interpretat per
Nico Fernàndez. Ara mateix el curtmetratge es troba en procés de distribució i de recorregut per festivals.
De moment, ha obtingut premis en
dos festivals: el Premi Escac a millor
curtmetratge, al BCN Film Fest, i el
Premi Curtmiratges a millor curtmetratge dirigit per una directora jove,
al Cerdanya Film Festival.
Organitza: JCA Cinemes Valls
08

21

Divendres		
CONEIXES ALGUNA
ÚRSULA?
Avui és el seu dia.
Felicita-la!

Fira d’atraccions
Des de la tarda d’avui i fins
diumenge. Esplanada del
Fornàs.
Una de les imatges clàssiques de l’octubre vallenc no és altra que les olors,
els sons i els llums que tots tenim a
la retina de la fira d’atraccions. La parada de tir i les escopetes de fira, els
cotxes de xoc, el tren de la bruixa, els
núvols de sucre rosats i les pomes
caramel·litzades vermelles… Sempre
toca veure la il·lusió dels infants en
aquest vaivé que crida fora el carrer.
Adrenalina, riures i diversió!

INAUGURACIÓ DE
LA FIRA DE SANTA
ÚRSULA 2022
22a Mostra de Bestiari
Escolar i Infantil

17.30 h. Des del passeig
dels Caputxins, el passeig
de l’Estació i la plaça del
Portal Nou fins al Pati.
Gràcies a les escoles de la nostra
ciutat, fou pionera a presentar la
versió casolana del bestiari patrimonial confeccionat pels mateixos
centres educatius. Avui, aquest bé
local assaltarà el centre neuràlgic
de la vida vallenca, on milers d’infants esdevindran els veritables
protagonistes tot passejant reproduccions del bestiari vallenc i peces
de creació pròpia. Gaudirem també
dels elements infantils del seguici
local i, per primer cop a la trobada
de Santa Úrsula, dels nous nans de
les escoles de Valls estrenats les

CIUTAT DEL VALLS

passades Decennals. Ells són:
• Josefina Cardó Soler. Doctora
en història, i catedràtica de geografia i història i d’història de
l’art a l’Institut Narcís Oller
• Maria Felipa Español Coll. Bibliotecària al front durant la
Guerra Civil Espanyola i advocada
• Francesc Español Coll. Conservador del Museu de Zoologia de
Barcelona i professor de zoologia a la Universitat de Barcelona
• Josep Gelambí Sans. Músic i
adaptador de moltes de les tonades d’Els Pastorets
• Eladi Homs Oller. Mestre i pedagog
• Maria Murtra Casanovas. Primera vallenca llicenciada en
farmàcia
• Pilar Soler Pont. Professora de
música
• Joan Serra “la Pera”. Bandoler
immortalitzat per la cançó de
Lluís Llach ‘El bandoler’
• Josep M. Tost Farré. Pintor pertanyent al Cercle Jaume Huguet
i al grup Set Pintors Vallencs
• Dolors Vives Rodon. Pilot i pionera de l’aviació durant la Segona República Espanyola
• Josep M. Vives Castellet. Arquitecte municipal
• Francesca Yvern Gelambí. Cap
de les infermeres de l’hospital
de sang de Valls
Participen en la Mostra:
• Nans de les escoles, portats pel
centres escolars i els instituts
Serra de Miramar, Narcís Oller i
Jaume Huguet
• Mulassetes i Oreneta, de l’Escola Enxaneta
• Baltidiables, Calçots caminants, Baltimulassetes, Balticastellers dels Xiquets de Valls,
Lleons, Moixiganga i Cercolets,
Ball de Gitanes, Balticuca i Baltimulassa, de l’Escola Baltasar
Segú
• Gallipeix i cuca, del Col·legi Cor
Maria
• El Tombairot, La Cuca, El Candelo, de l’Escola de la Candela
• Pop i cuca, del Col·legi Claret
• Cavall, os i cuca, de l’Escola Eugeni d’Ors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nan Úrsula i drac Puff, gegants
Eladi i Candela, cuca i àliga, de
l’Escola Eladi Homs
Cuca Lledoneta i Cabra Peluda,
del Col·legi Vedruna
Cuca Francolina, de l’Escola
Rocabruna
Diables amb carcassa de cavallet, de la Colla Joves Xiquets de
Valls
Basilisc Petit de Valls, de la Colla Gegantera La Pessigolla
El Bouet de Valls, de l’Associació El Bou de Valls
Drac, os i mulassa petits de
Valls, de la Unió Anelles de la
Flama
Gegants petits, portats pel Cau
de Valls
Gegantons petits, de l’EMD de
Picamoixons
Àliga petita

Acompanyament musical
a càrrec de:
Baltiflabiolaires, de l’Escola Baltasar Segú; Grallers i Flabiolaires
de l’escola La Candela; Escola de
Gralles i Timbals de la Colla Joves
Xiquets de Valls; Grallers i Timbalers de la Unió Anelles de la Flama;
Grallers d’El Calçot; Grallers de
l’Espardenya, de Valls; Mitja Cobla
La Titaranya, de Valls, i alumnes de
les escoles de música Escola Conservatori Mestre Montserrat, de
Vilanova i la Geltrú, i Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler,
de Tarragona, a més de la Cobla de
Sacs i Flabiols Bufalodre, de Valls
Presenta l’acte del Pati:
Nan Valentí
Itineraris:
PASSEIG DE L’ESTACIÓ
Concentració: Passeig de l’Estació
des de la cruïlla amb Francesc Macià
Recorregut: passeig de l’Estació,
Colom, Avenir, Germans Sant Gabriel, Jaume Mercadé i Pati
PASSEIG DELS CAPUTXINS
Concentració: Passeig dels Caputxins des del monument als Xiquets
de Valls
Recorregut: Font de la Manxa, Jaume Huguet, el Pati, Cort, Peixateria,
Forn Nou, plaça dels Alls, González
Alba i el Pati

PLAÇA DEL PORTAL NOU
Concentració: Portal Nou des de la
banda de la muralla de Sant Antoni
Recorregut: Tomàs Caylà, Garrofes,
Carnisseria, Sant Antoni, Bosc i el Pati
Coorganitzen: Comissió d’Escoles i
Instituts, Ajuntament

Enfaixada de
l’escultura El casteller
19.00 h. El Pati
L’emblemàtica obra de Josep Busquets ubicada al cor de la ciutat
de Valls serveix per iniciar la seqüència ritual de Santa Úrsula. La
primera escultura dedicada al fet
casteller lluirà faixa durant el cap
de setmana més vibrant del món
casteller. Tindrà l’honor d’ésser enfaixada pels dos caps de colla dels
Xiquets de Valls.

Mercat de Santa Úrsula
De 18.00 h a 23.00 h.
Pg. President del President
Tarradellas, el Fornàs
Diverses parades s’apleguen al passeig principal del Fornàs. Productes
alimentaris, teixits, artesania, s’acosten fins a la capital de l’Alt Camp a
vendre els seus productes, i omplen
de contingut el significat de la fira.
Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme

‘125 anys del campanar’.
Inauguració de
l’exposició
19.00 h. Sala Sant Roc
Fotografies, documents, anècdotes…
Una gran oportunitat per conèixer què
s’amaga a la talaia del Camp de Tarragona i saber la història d’aquest monument emblemàtic.
Organitza: IEV
Col·labora: Museu de Valls

Assaig obert del Ball
de Diables, el Ball de
Diables Infantil, el Drac,
el Drac Petit i el Bou
Tradicional
20.00 h. Plaça del Blat
Les colles de foc de la Unió Anelles de
la Flama ultimen els preparatius del
09
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correfoc i el ball parlat dels Diables
per Santa Úrsula a la plaça del Blat.
Per aquest motiu, durant el vespre
d’avui divendres, els diferents components de l’entitat protagonitzen
l’assaig general obert al públic, per
tal que la ciutadania pugui descobrir
les interioritats en l’organització d’un
dels actes pirotècnics més especials i
emblemàtics de l’any a la ciutat.
Organitza: UAF

Sopar popular de les
colles de foc de la Unió
Anelles de la Flama
22.00 h. Arcs del Celler del
Paborde
Venda de tiquets els divendres i els
dissabtes al vespre del mes d’octubre
al local social de la Unió Anelles de la
Flama
Organitza: UAF

Assajos generals de
castells de Santa Úrsula
22.00 h. Locals socials
de la Colla Joves Xiquets
de Valls i de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls
Els darrers retocs, les últimes proves,
es viuen en uns locals plens com un
ou. Totes dues entitats aglutinen castellers i castelleres, simpatitzants,
membres d’altres colles i aficionats
en general que apinyen i donen pit, o
simplement xafardegen els assajos
d’alta intensitat amb unes construccions espectaculars que conformaran
les cartes que, a una banda i l’altra,
jugaran diumenge a plaça.

Concert amb
Josep Maria Cantimplora
i The Regordettes
23.00 h. Plaça de l’Oli
Josep Maria Cantimplora és un dels
artistes més prolífics de Catalunya i
al mateix temps potser el més desgraciat. Un Desgraciat amb D majúscula que, a base d’infortunis i mals
atzars (i també, per què no dir-ho?,
una mà negra), no ha estat capaç de
projectar la seva carrera a l’alçada de
l’èxit de les seves cançons, les quals
han explotat i rendibilitzat, il·legítimament, altres artistes. Una aposta
divertida, desenfadada i irònica del
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cantant de Brams, Francesc Ribera
(Titot).
The Regordettes ens acollirà amb la
seva proposta de punk-rock amb soul
feats. De Nulles, a l’Alt Camp, a Catalunya. Porten a l’escenari un divertit
repertori de versions de rock i punk
principalment dels grups de tots els
temps que han anat deixant petjada a moltes fonoteques. Els agrada
agafar temes d’altres estils musicals
i regordejar-los al seu estil macarra
i irreverent. Si t’agraden grups com
Ramones, The Clash, Queen, Siniestro Total, Seguridad Social, Nirvana,
Pixies, Los Planetas, Blur, Franz Ferdinand, passareu una gran estona
junts!
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ÀGORA
CASTELLERA
Parlem de castells i
ciència
10.30 h. Plaça del Museu
Casteller de Catalunya

Quina plaça és la millor per fer
castells? El cos humà està preparat per
fer un castell d’11 pisos? Ansietat, por i
eufòria, com es poden gestionar a l’hora
de fer castells? Les camises castelleres poden ser de niló? L’arquitectura, la
medicina, la psicologia i la química són
ciències que influeixen en el món casteller. Conversem amb quatre especialistes en aquestes disciplines per trobar
respostes a aquestes i altres preguntes
que genera el món casteller a partir del
projecte Castells de Ciència, que impulsa la Universitat Rovira i Virgili.
A càrrec de Marta Calull, investigadora
del Departament de Química Analítica
i Química Orgànica (URV); Arnau Montoya, arquitecte i doctorand de la URV;
Jaume Descarrega, psicòleg, i Jaume
Rosset, doctor en Medicina i Cirurgia
i especialista en Medicina Ortopèdica
i Traumatologia. Modera el periodista
casteller Carles Cortès.

Mercat de Santa Úrsula
De les 10.00 h a les 23.00 h.
Passeig del President
Tarradellas, el Fornàs.

Iniciativa: Universitat Rovira i Virgili. Les
xerrades compten amb el suport de la
Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia – Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i de l’empresa Repsol.

Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme

Pausa cafè
12.00 h

Monuments oberts.
Especial Santa Úrsula
2022
Capella del Roser
De 10.00 h a 11.00 h i
de 17.00 h a 18.00 h.
Capella del Roser, carrer de
la Cort, 24
Refugi antiaeri
D’11.00 h a 13.00 h i
de 18.00 h a 19.00 h.
Plaça de l’Església
Visita lliure sense reserva prèvia.
Preu: 1 €.
Tiquets al mateix monument.
Organitza: Oficina de Turisme

Tertúlia de la diada de
Santa Úrsula
12.30 h. Plaça del Museu
Casteller de Catalunya

Amb la participació dels caps de colla de les dues entitats dels Xiquets
de Valls, Pere Rico per part de la Colla
Joves i Albert Martínez per part de la
Colla Vella, ens parlaran de sensacions
i d’emocions a 24 hores del moment
casteller per antonomàsia. Moderaran
l’acte les periodistes Aina Mallol i Elisenda Rovira.

Concert vermut amb Corrandes Són Corrandes
13.00 h. Plaça del Museu
Casteller de Catalunya

El conjunt presenta l’espectacle L’altra
meitat són veritat. Una cançó única, fugaç com una estrella de Sant Llorenç,
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que amb sàtira, humor i amor pretén
captivar el públic de diferents maneres.
Corrandes Són Corrandes proposa un
concert de música tradicional amb la
cançó de text improvisat com a protagonista amb tot de sorpreses que només tenen sentit en el moment present.
Acordió diatònic, violí, guitarró i llaüt
són la instrumentació que juga amb els
versos creats a l’instant i les cobles tradicionals. Una estona d’humor i frescor
assegurada amb temàtica castellera…
per sucar-hi pa!
Durant el concert, es podrà adquirir el
tradicional vermut i altres refrigeris als
establiments propers, com ara els de la
plaça del Blat i la plaça de l’Oli.

FIRA
CANALLA

Fira d’activitats lúdiques
i tallers
D’11.00 h a 14.00 h i de
17.00 h a 20.00 h.
Plaça del Quarter

La canalla és un dels elements més
valuosos que tenen les colles castelleres. És aquell grup de petites grans
persones que s’enfilen al més alt de les
estructures humanes. Els tallers i instal·lacions que es plantegen en aquest
entorn lúdic van destinades a la franja
d’edat d’aquests infants, i dedicat a ells,
s’atribueix el nom a la fira d’activitats.
La fira, que tindrà lloc dissabte i diumenge, compta amb les propostes següents:

TALLERS
CLAUER. Ets més de bufar o de picar?
Fes el teu clauer GRALLA o TIMBAL per
posar-hi les claus de casa, per penjar-lo a la motxilla… Aquest clauer no
sonarà, però et transportarà al so del
castell i a l’ambient de la plaça del Blat.
CALENDARI CASTELLER. El primer calendari del 2023 és a les teves mans i
hi assenyalarem totes les cites castelleres que tens a la ciutat bressol dels
castells. Les coneixes?
IMANT NEVERA. La faixa, element indispensable per a tot casteller i per a
la Fira de Santa Úrsula d’enguany. Fes
lloc a la teva nevera perquè hi llueixi i,
qui sap?, potser podrà aguantar algun
calendari casteller…
PEUS DE FOTO. Uns simpàtics peus
de casteller amb les tradicionals espardenyes són el complement indispensable per posar-hi la foto del primer dia que et vas posar a la pinya,
d’aquella abraçada amb els amics
castellers o, per què no?, aquell calendari casteller que has realitzat al
taller del costat.
PHOTOCALL CASTELLER. Ets un casteller de tronc, de la pinya o canalla?
Caracteritza’t al teu gust, construeix
divertits personatges castellers i immortalitza aquest moment històric.
LETTERING. Des del primer contacte
amb els pinzells i retoladors d’aquesta tècnica fins a nivells avançats,
trobarem un ampli ventall de possibilitats sota la carpa de Can Hippie
Home, iniciativa vallenca en el món
de la decoració amb fusta i la cal·ligrafia artística. Des de fer una llufa
castellera amb el color de la teva colla
fins a elaborades rajoles de cartolina
per dir als convidats que “Aquí i hi viu
un/a casteller/a de la Joves/Vella”.

INSTAL·LACIONS
CIRC XIMPLE de la Cia. Passabarret
El taller de circ bàsic de Cia. Passabarret no és simple: és ximple! La proposta de la companyia vallenca com a
activitat familiar, on grans i petits (sí,
sí… junts!) poden aprendre diferents
habilitats que van des del funambulisme fins als equilibris sobre objectes, malabars, cicles, xanques i moltíssim més!
XICS DEL XURRAC de Tombs Creatius
Voleu jugar a ser colla castellera? Ve-

niu a fer pinya amb els Xics! Els seus
membres són de fusta i cobren vida
a través del joc cada cop que surten
a plaça. Plantegen reptes d’enginy i
posen a prova gent de totes les edats.
Juguem a ser colla castellera i compartim valors com el seny, l’equilibri,
la força, la cooperació, la perseverança o la diversitat de capacitats. Tothom pot ser Xic del Xurrac. Només cal
jugar!
CIRCUIT D’AVENTURA de Players
Sis estacions unides per diversos elements de fusta. Cada estació, un repte
diferent que caldrà afrontar i superar.
L’objectiu: no caure durant l’execució
de les diverses fases. Seràs capaç de
descarregar la teva aventura?

30è ANIVERSARI DE LA
RECUPERACIÓ DEL BALL
DE BASTONS DE VALLS

El Ball de Bastons de Valls data, almenys, del 1712 i és una de les danses
amb més continuïtat a la ciutat. Ballat
fins l’any 1941, reneix fa 30 anys de la mà
de l’Associació Cultural Verge de la Candela. Coincidint amb el 25è aniversari, el
ball va recobrar l’acompanyament històric amb violí i flabiol. Enguany també
es recupera una de les coreogra-fies,
documentada en els vídeos trobats del
Fons Excursionista de Catalunya i amb
música d’Àngel Vallverdú.

Concentració dels balls de
bastons
11.15 h. Plaça de Sant Francesc

Són cridats a compartir aquesta celebració amb el Ball de Bastons de Valls
els balls de bastons de l’Arboç, Cambrils i Vilafranca del Penedès.

Cercavila de balls de bastons
11.30 h. Des de la plaça de Sant
Francesc

Amb la participació dels balls de bastons de Valls, l’Arboç, Cambrils i Vilafranca del Penedès.
Itinerari: plaça de Sant Francesc, Sant
Antoni, Jueus, Escrivania, plaça de l’Església, Blat, Cort, el Pati.

Lluïment dels balls de bastons
convidats i del Ball de Bastons
de Valls.
12.30 h. El Pati

En acabar, cercavila des del Pati, Bosc i
Sant Francesc.
Organitza: Ball de Bastons de Valls
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Recepció a les Úrsules
11.30 h. Ajuntament

A Valls, dir-se Úrsula té un component
especial, tan carismàtic com entranyable. L’alcaldessa de la ciutat manté
aquest moment especial de trobada
amb les dones que perpetuen el nom
de la copatrona.

Tritlleig de campanes de
la vigília de Santa Úrsula
12.00 h. Des del campanar
de Sant Joan

Els campaners de Valls emularan el ja
tradicional toc de vigília des del campanar de Sant Joan. És un dels tocs més
complets del calendari campaner de
Valls i només sona cinc vegades al llarg
de l’any.

Encesa de 21 morterets
Simultàniament.
Ajuntament

Salutació d’honor a la ciutat amb l’esclat de 21 morterets i tronada final, que
seran disparats per les Úrsules des del
balcó de l’Ajuntament.

Tomb de la vigília de
Santa Úrsula amb els
gegants de la ciutat
A continuació.
Des de la plaça del Blat

Com és de consuetud, el Lladrefaves, la
Gegantona, la Geganta i el Gegant de la
Porra anuncien a la població la festa patronal amb un tomb per la ciutat durant
el migdia de la vigília de Santa Úrsula.
El tomb es realitzarà principalment pel
centre històric al so dels grallers Blu’s.
Itinerari: plaça del Blat, Cort, el Pati,
Jaume Huguet, Teatre, plaça del Quarter,
Anselm Clavé, Germans de Sant Gabriel,
Jaume Mercadé, Pati, En Bosc, Sant Antoni, Sant Sebastià, Santa Úrsula, Escudelles, Metges, plaça de la Fusta, costa
Puntarró, Garrofes, Carnisseria, Major i
plaça del Blat.

Gerard Furest presenta el
Decàleg irreverent per a la
defensa del català
12.00 h. Plaça dels Alls

Gerard Furest parlarà sobre la situació
de la llengua catalana i la necessitat que
els catalanoparlants s’empoderin i deixin
enrere la diglòssia, que condueixen a la
substitució lingüística.
Organitza: ANC Valls-Alt Camp

Concert vermut 50 anys
d’hoquei a Valls amb les
actuacions de Maria Jacobs
i Figaflawas
12.00 h.
Auditori de Mas Miquel
Organitza: Hoquei Club Valls

10è CORREBOUS 2022

A Valls, el bou és documentat des de
l’any 1764, en una crònica on es relata
la sortida extraordinària dels diversos
balls i elements festius per acompanyar el retorn de la Mare de Déu del
Lledó al seu santuari, amb motiu de la
festa d’acció de gràcies que la ciutat
dedicà a la Santa Imatge, arran de la
seva intercessió en unes rogatives per
la pluja.
Els anys passen de pressa i ja en fa
deu que van néixer a Valls els dos bous.
Aquesta efemèride només es podia celebrar conjuntament amb gran il·lusió
per part de les dues peces, tan iguals
com diferents, en una jornada de ball,
menjar, música i cercavila pel centre de
la ciutat. Per molts anys!

Plantada de bous
12.00 h. Plaça de la Zeta

Celebració del 10è aniversari del Correbous i dels bous a Valls.

Ballada de lluïment
12.30 h. Plaça de la Zeta
Jocs de taula
13.00 h. Plaça de la Zeta

Jugarem amb els Jocs del Seguici de
Valls: tradicions en joc.

Dinar arròs amb bou
14.30 h. Plaça de la Zeta

Els tiquets del dinar es poden comprar
a la Botiga de La Bajoca, al carrer de la
Zeta.

Cafè concert electrònic
16.00 h. Plaça de la Zeta
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10è Correbous
17.30 h

Cercavila dels bous amb la participació
del Bou de Valls, el Bou Tradicional de
Valls, el Bouet, les Vaquetes Vivendes
de la Colla Vella i el Bou de Reus.
Itinerari: plaça de la Zeta, plaça dels
Alls, el Pati, Cort, plaça del Blat, plaça
del Museu Casteller, plaça de l’Oli, Peixateria, Forn Nou, plaça de Pilar Prim,
plaça dels Alls, plaça de la Zeta.
Organitza: Associació El Bou de Valls i
el Bou Tradicional de Valls

‘Els Català. Fotògrafs d’un
segle’. Inauguració de
l’exposició
18.00 h. Museu de Valls

Per primera vegada es fa una retrospectiva
en què participen tots els membres de la
família Català: Pere Català Pic i M. Àurea,
Francesc i Pere Català Roca. Una nissaga
de fotògrafs de Valls que han marcat la història de la fotografia del nostre país.
Exposició produïda pel Museu d’Història de
Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya
Organitzen: Museu de Valls i Arxiu Comarcal de l’Alt Camp
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Concert amb
Mabel Flores i
DJ You Did Peen Y’all
23.00 h. Plaça de l’Oli

Cridada a ocupar, sense dubtes, un
lloc preferent, Mabel Flores ofereix un
directe desinhibit, carregat d’energia
i bon rotllo, amb un repertori eclèctic,
crític i alliberador de pop urbà, ritmes
llatins i cançó d’autor que es transforma en melodies enganxoses a la
primera escolta i que va creixent fins
a arribar a un clímax demolidor i vitalista, que convida el públic a ballar,
gaudir i deixar-se anar.

CORREFOC DE SANTA
ÚRSULA DE VALLS

Emblemàtic espectacle que impregna Valls de foc i del vermell dels
diables. Llucifer, la Diablessa i tota
la colla de diables amb els dracs i el
Bou Tradicional despleguen tots els
estratagemes per tal de conquerir
la vila i els seus habitants.

Ball parlat dels diables
19.45 h. Plaça del Blat

Escenificació de la crida de Llucifer
al conjunt de diables que sortiran
d’un Ajuntament en flames per escampar el seu foc i maldat per tota
la ciutat.

Pujada dels dracs, el Bou
Tradicional i els diables
20.15 h. Carrer de la Cort

Els carrers i places comencen a
tremolar amb el toc de tambors. Els
diables es van apoderant de Valls
mentre van fent ruta. Se’n prepara
una de grossa!

Enceses de lluïment i
correfoc
20.30 h. El Pati

Demostració de poder dels elements del mal. La plaça espetegarà
amb tota la força dels diables: carretilles, trons i sortidors ompliran
de so, foc i fum el cor de la ciutat
de Valls.
I, a continuació, disbauxa i perversió infernal pel centre històric del
correfoc, amb el Drac Petit de Valls,

el Drac de Valls, el Bou Tradicional
de Valls, el Ball de Diables infantil
i Ball de Diables de Valls. Acompanyament musical de la mitja cobla
Bufalodre amb els dracs i dels grallers Blu’s amb el Bou Tradicional
vallenc.
Itinerari: el Pati, Gonzàlez Alba,
plaça dels Alls, Forn Nou, Sant
Pere, Sant Antoni, Sant Sebastià,
Santa Úrsula, plaça de les Escudelles, Metges, Carme, Carnisseria,
Jueus, Escrivania, Arcs del Celler
del Paborde, plaça de l’Església i
plaça del Blat.

DJ You Did Peen Y’all és una jove ballaruca del Pla que emprèn el seu
somni de fer remoure els malucs a la
gent de l’Alt Camp. Tant hi fa el gènere
musical —dembow, punk, rock, tecno,
pop, postpunk…—, de ben segur que
el seu desig de veure la població engrescada s’està fent realitat; si teniu
l’enorme sort de veure-la en directe,
poseu-vos roba còmoda.

Versots satírics i baixada de
l’arcàngel
Finalment, a la plaça del Blat

Els diables de Valls repassaran
amb to de sàtira els darrers esdeveniments del poble i tots els grups
participants al correfoc faran el
darrer esclat diabòlic. Tot plegat
clourà amb la icònica baixada de
l’arcàngel Sant Miquel per derrotar
i foragitar les forces del mal.

PRECAUCIÓ –
ACTES DE FOC

Cal protegir-se amb roba llarga de
cotó, barrets adequats i ulleres de
protecció, i també es recomana
protec-ció auditiva. Cal evitar acostar-s’hi amb cotxets per a nadons i
altres objectes similars. També cal
protegir els vidres en comerços i
cases per on passa el recorregut,
recollir tendals, banderes i roba
dels balcons, tancar finestres, etc.

L’últim ball dels diables
En acabar el concert de
la plaça de l’Oli. Des de
la plaça de l’Oli fins a la
plaça del Blat

Que n’és, de difícil, acabar definitivament amb el mal! I no ha dit encara
la darrera paraula. Ens deixarà només un avís per tal que el tinguem en
compte perquè, algun dia, tornarà.
Itinerari: plaça de l’Oli, Peixateria, Cort
i plaça del Blat.
Organitza: UAF
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Diada de
Santa Úrsula

23

Diumenge
Matinades castelleres
8.00 h.
Des de la plaça del Blat i
des de la Cooperativa de
Vivendes de la Colla Vella
La ciutat es desperta al so de gralles i
timbals per anunciar als quatre vents
que avui és la diada castellera de Santa Úrsula, la mare de totes les diades.
Amb el neguit recorrent tot el cos,
castellers i població en general s’esborronen ben d’hora al so de l’Escola
de Grallers de la Colla Joves Xiquets
de Valls i dels Grallers de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls, que s’acosten a
diverses llars de castellers.
Durant les matinades, a la Casa de
la Ciutat, recepció institucional a les
dues colles dels Xiquets de Valls per
l’alcaldessa, D0lors Farré.
En acabar les matinades, a la plaça
de la Font de la Manxa, visita al Monument als Xiquets de Valls, obra de
Josep Busquets i Òdena (Fontscaldes,
1914 – Barcelona, 1998). Al ritme de
cada agrupació, en finalitzar els seus
recorreguts i visites a cases de castellers, els grallers i timbalers interpreten el toc del castell als peus de la
imponent escultura piramidal de prop
de 12 m d’alçada.

Esmorzars de forquilla
i ganivet
Durant tot el matí.
Establiments d’hostaleria
Repic manual de les campanes que anuncia l’Ofici
10.30 h.
Des del campanar de
Sant Joan

Repic manual de les campanes de
Sant Joan que anuncia el solemne Ofici i l’entrada a l’Ofici en honor de santa
Úrsula, copatrona de la ciutat de Valls.

Cerimonial anada a Ofici
10.45 h.
Des de la plaça del Blat

Amb els quatre gegants de la ciutat, la
corporació municipal i la bandera de
la ciutat, portada per la guàrdia urbana vestida de gala, amb l’acompanyament dels grallers Bufalodre. Encara
amb certa quietud en places i carrers,
el seguici ursuler continua la seqüència ritual de la jornada.
Itinerari: des de la plaça del Blat, pels
carrers Major, Call, Escrivania, Simó i
plaça de l’Església, fins a l’arxiprestal
de Sant Joan.

Entrada a Ofici
10.55 h.
Plaça de l’Església

La corporació municipal fa l’entrada al
temple vallenc amablement saludada
pels gegants. El moment incorpora en
aquesta edició un esclat pirotècnic
per anunciar arreu de la ciutat la celebració copatrona vallenca.

Solemne Ofici en honor de
Santa Úrsula
11.00 h.
Església de Sant Joan

Celebració de la litúrgia en honor de
la copatrona de Valls, amb l’exposició
del magnífic reliquiari gòtic. Per acabar l’Ofici, cant dels goigs de Santa
Úrsula, creats el 1907 a partir d’un
text del segle XIX, els quals seran
acompanyats per l’orgue de Valls.
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Anada a plaça de les
colles Joves i Vella dels
Xiquets de Valls
11.30 h.
Des dels locals de les
colles dels Xiquets de
Valls

Encapçalats per la canalla i els màxims responsables de les colles vallenques, avancen els Xiquets de Valls
al so dels grallers i els timbalers.
Itineraris:
Colla Joves: Gassó, les Monges, el
Pati, Cort i plaça del Blat.
Colla Vella: Portal Nou, Tomàs Caylà,
Carnisseria, Sant Antoni, Bosc, el
Pati, Cort i plaça del Blat.

Entrada a plaça
11.50 h.
Pel carrer de la Cort cap a
la plaça del Blat

Les dues colles dels Xiquets de Valls,
amb els seus grups de grallers i timbalers, entren a plaça enmig de l’acollida del públic vingut d’arreu.

Entrada de la canalla a la
casa de la vila
Tot seguit de l’entrada.
Ajuntament

L’Ajuntament de Valls acull cada una
de les colles dels Xiquets de Valls i rep
la seva canalla per la portalada principal de la casa de la vila.

Sorteig de l’ordre
d’actuació dels Xiquets
de Valls
A continuació.
Planta noble de
l’Ajuntament

La mà innocent de l’ambaixadora dels
Xiquets de Valls 2022, la dibuixant Pilarín Bayés, llançarà a l’aire la moneda
que decidirà qui surt primer a la gran
diada.

Interpretació de l’Himne
Nacional de Catalunya,
Els segadors
12.15 h.
Plaça del Blat

A càrrec dels grallers Bufalodre.

Diada castellera de
Santa Úrsula
Tot seguit.
Plaça del Blat

Punt final de la temporada castellera
tradicional amb la Colla Joves Xiquets
de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de
Valls. El sistema de rondes anomenades vallenques permet que qui surti
primer no perdi el privilegi de definir l’esdevenir de la diada. Aquest fet
marca amb caire únic la mare de totes
les diades, i permet moments antològics com la cursa del 2019 per posar
l’aleta al mític 3 de 9. Santa Úrsula a
Valls és una manera única d’entendre
el fet casteller, i es viu com enlloc més
de la geografia a peu de plaça, al km 0
del món casteller.

Pilars al balcó
Tot seguit.
Plaça del Blat

Salutació a la casa de la vila per part
dels Xiquets de Valls portant els pilars
al balcó, uns pilars de 5 que, un cop
coronats, caminaran fins a tocar de la
façana per tal que, enxaneta i aixecador, siguin recollits des del balcó principal de l’ajuntament per acomiadar
la diada juntament amb l’alcaldessa
de la ciutat.

Toc de vermut
En acabar.
Des de la plaça del Blat
i fins als locals dels
Xiquets de Valls

Sortida de plaça i cercaviles de retorn,
les quals comencen amb la tradicional tonada del toc de vermut.

Balladetes de la sortida
d’Ofici dels gegants i de
la mulassa
Seguidament.
Plaça del Blat

Al so de les gralles de grup Bufalodre.
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LES CORTS
Aquest acte, tan singular i únic a la ciutat de Valls, gira
entorn de la figura de la reina Elionor. Així doncs, la voluntat d’aquesta jornada és que els vallencs i vallenques
tinguin l’oportunitat de conèixer de ben a prop la nostra
reina i el seu lligam amb la nostra ciutat, tot explicant i
recreant fets històrics que van passar fa molts anys a
casa nostra, i alhora pretén donar a conèixer diversos
conjunts d’imatgeria festiva rellevant del nostre país i
d’arreu del territori.

Anada a la plaça de la Torratxa
9.15 h.
Des del carrer de la Cort (costat plaça del Blat)
Recorregut: Cort, el Pati, Jaume Mercadé, Germans de
Sant Gabriel, Avenir, Colom i plaça de la Torratxa.

Rebuda dels convidats i balladetes
10.15 h. Plaça de la Torratxa
Passada per la muralla del Castell
11.00 h. Des de la plaça de la Torratxa
Recorregut: Colom, Avenir, Germans de Sant Gabriel, muralla del Castell, Jaume Huguet i plaça de l’U d’Octubre.

Exposició de la imatgeria
Des de les 11.30 h fins a les 14.00 h.
Pati de Sant Roc
Passada pel carrer de la Cort
17.00 h. Des de la plaça de l’U d’Octubre
Recorregut: el Pati, Cort i plaça del Blat.

Fotografia familiar
17.25 h. Plaça del Blat
Recepció de les colles convidades i entrega de
records
17.30 h. Portalada de l’Ajuntament de Valls
Passejada final
17.45 h. Des de la plaça del Blat
Recorregut: plaça del Blat, Major, Carnisseria, Carme i
plaça del Carme.

Acte protocol·lari i balls solemnes
18.00 h. Claustre del convent del Carme
Organitza: Colla Gegantera “La Pessigolla”

Mercat de Santa Úrsula
Des de les 10.00 h fins a les 22.00 h.
Passeig del President Tarradellas
Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme
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El dissabte 22 es podrà viure la celebració dels 30 anys de la recuperació del Ball de
Bastons de Valls

Cursa Popular de Santa Úrsula
10.00 h.
El Pati

40a Cursa Popular de Santa Úrsula. Aquesta cursa, que en fa
quaranta, no té cap símptoma de començar a fer panxa. Ben
al contrari, és plena de salut! Jornada esportiva no competitiva que recorre part de la muralla i els carrers del centre
històric de la ciutat, adreçada a la població escolar i a les famílies. Una cursa ben peculiar on arribar primer no té premi.
Aquí sí que realment l’important és participar i ser partícip
d’aquesta festa de l’esport. I, tenint en compte la diversitat
funcional, el recorregut serà adaptable a totes les realitats.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports.

CIUTAT DEL VALLS

FIRA CANALLA
Fira d’activitats lúdiques i tallers
D’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
Plaça del Quarter

Segona jornada d’activitats lúdiques per a totes les edats.
Tota la informació a la pàgina 11.

Bateig de la sala de la Biblioteca Popular
amb el nom de Maria Felipa Español Coll
17.30 h.
Biblioteca Popular

Maria Felipa Español Coll (Valls, 1910 – Barcelona, 1995).
Advocada laboralista, vallenca de naixement i resident a
Barcelona fins a la seva mort, tingué una activa faceta durant la Guerra Civil.
Maria Felipa Español, formada acadèmicament pel pare,
estudia a l’Escola de Bibliotecàries, carrera que acaba
el 1936; just quan s’inicia la guerra, està treballant en el
trasllat de la Biblioteca de Catalunya a la seu actual. Un
cop decretat el Servei de Biblioteques del Front de la Generalitat, que en tenia les competències, es creen dues
subcentrals al front d’Aragó: Sarinyena i Alcanyís. M. Felipa s’hi presenta voluntària i és destinada a Sarinyena, enclavament clau del front, on ha d’organitzar la biblioteca
de l’hospital de Sarinyena i dels hospitals militars de la
zona d’Osca, el funcionament del servei de préstec per a
les línies de foc del front nord i la sala de lectura dins la
ciutat per a ús dels militars. Pel seu arriscat i compromès
treball va ser destacada amb el grau de tinent. Un cop cau
el front d’Aragó, Español passarà, amb altres companyes
bibliotecàries, a treballar en el bibliobús, portant llibres
als diversos punts de destacaments i hospitals militars, i
passant per Valls, fins al gener del 1939. Un període curt
però molt intens i apassionant a favor de la cultura i contra la ignorància i l’analfabetisme.
Hi intervenen: Aïda Sánchez (historiadora), Jordi París (director del Museu de Valls) i Montserrat Jausàs (neboda de
Maria Felipa Español Coll).
Amb la participació del nan de Maria Felipa Español Coll,
confeccionat per les Festes Decennals de la Mare de Déu
de la Candela 2021+1 i portat per l’alumnat de l’escola Eugeni d’Ors de Valls.

En els 75 anys dels actuals Gegant de la Porra i de la Geganta, podrem veure els
gegants de la ciutat al tomb de la vigília de Santa Úrsula de dissabte al migdia i a la
Diada de Santa Úrsula a l’anada a Ofici i a les balladetes de la sortida d’Ofici.

Ball Especial de Santa Úrsula amb Loren
18.30 h.
Sala Kursaal

Pot ser un diumenge més de ballables al Kursaal, però
avui celebrem Santa Úrsula i una bona manera és emulant els antics balls de festa major. Pasdobles, tangos,
txa-txa-txas… Amb els primers compassos, les cames ja
van soles!
Preus: 5 €, carnet Amics dels Teatres i jubilats 4 €
Organitza: Agència Artística Loren
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FESTA DE
CLOENDA DE LA
FIRA DE SANTA
ÚRSULA
Concert de gralles
amb els Blu’s
18.00 h. El Pati

Els Blu’s són un grup de grallers de Valls nascut l’any 2012.
Les ganes de 4 amics de poder
tocar repertori que fins aquell
moment no s’havien pogut
plantejar va fer que comencessin a assajar, i aquell mateix any ja van fer el seu primer
concert. El 2013 comencen a
tocar a la festa major de Sant
Joan, dels quals ja en són uns
habituals. La seva activitat és
principalment pel Camp de
Tarragona, on participen en
cercaviles i ofereixen concerts.
En aquesta ocasió, ens oferiran
un concert ben animat, amb
músiques del repertori tradicional per a gralla i alguna peça
més actual.

Desenfaixada d’El
casteller a càrrec de
l’ambaixadora dels
Xiquets de Valls,
Pilarín Bayés
19.00 h. El Pati

Durant la temporada 2022, la
il·lustradora Pilarín Bayés ha
tingut la responsabilitat d’explicar arreu com entenem i vivim el fet casteller. Acte simbòlic de tancament dels actes
de la Fira de Santa Úrsula.
L’escultura representativa del
fet casteller que presideix la
cèntrica plaça vallenca i que
ha perdurat enfaixada durant
tot el cap de setmana serà desenfaixada com a representació del tancament del cap
de setmana casteller. L’acte
serà tutelat per l’alcaldessa de
Valls i els caps de colla d’ambdues agrupacions dels Xiquets
de Valls.

Back2Classics, de la
Cia. Planeta Trampolí
Seguidament. El Pati

El circ podria ser l’art escènic
que aglutina, en molts casos,
el lema casteller ‘força, equilibri, valor i seny’ definit per
Josep Anselm Clavé el 1867
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a la composició coral Los Xiquets de Valls. Mirarem ben
amunt, se’ns glaçarà la respiració, aplaudirem i celebrarem
la consecució de les figures
acrobàtiques.
Back2Classics és un espectacle de llit elàstic fresc, proper
i íntim per a tota la família on
el circ més clàssic es fusiona
amb cultures urbanes a través
del ball, la música i l’art de l’escratx amb vinils.
Focs d’artifici
En acabar l’espectacle de
circ. El Pati
Acabarem aquesta Fira de
Santa Úrsula tornant a mirar
amunt. Sonora tronada aèria
per posar el punt final a les
festes en honor de Santa Úrsula 2022. A càrrec de la Pirotècnia Estalella, la centenària empresa fundada a Barcelona el
1916 per on han passat quatre
generacions d’artesans pirotècnics i que té la seva planta de producció a l’Alt Camp,
concretament a Rodonyà, amb
unes modernes instal·lacions
inaugurades el 2009. Focs artificials km 0 per posar el punt
final a les festes del km 0 casteller.

CIUTAT DEL VALLS

Tinguem
la festa en
PAU

Esdeveniment inclòs en els actes d’inauguració del
campanar.
Atribuïda a Rozada. Data: 25.10.1897.
Arxiu Municipal de Valls / Col·lecció Gabriel Secall

I LA SETMANA QUE VE…

El campanar pocs dies després de la seva inauguració.
Autor desconegut.
Arxiu Municipal de Valls / Col·lecció Gabriel Secall

Analitza si ets tu qui té un
comportament sexista i
reflexiona-hi!
Assetjar no és lligar. Si no et segueixen el rotllo, no insisteixis.
Estar sota els efectes de l’alcohol
o d’altres substàncies no justifica
ni excusa l’assetjament.
S’ha de respectar fins a on vol arribar l’altra persona en la relació.
Si primer diu “Sí” i després diu
“NO”, és “NO”.
No facis acudits masclistes ni
lgbtifòbics.
Les actituds violentes cap als altres no demostren la teva vàlua
o superioritat sinó que posen de
manifest les teves inseguretats.
Només la persona agressora és
responsable de la violència que
ha exercit.
Si pateixes una situació de
violència sexista:
Deixa clar a la persona agressora
el teu rebuig.
Informa el teu grup d’amistats per
si t’han d’ajudar.
Pots demanar ajuda al personal
de l’organització i seguretat de les
festes i a les forces de seguretat
(Policia Local i Mos-sos d’Esquadra) al telèfon 112.
Si veus una agressió:
No passis.
Ofereix ajuda a la persona afectada. Escolta-la. Pregunta-li què
vol fer i respecta la seva decisió.
No la deixis sola.
Pots demanar ajuda al personal
d’organització i seguretat de les
festes i a les forces de seguretat
(Policia Local i Mossos d’Esquadra) al telèfon 112.
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Fira de Santa Úrsula
Ciutat de Valls 2022
Del 14 al 23 d’octubre
www.valls.cat

Ajuntament de Valls
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