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LLEGENDA DELLEGENDA DE  

PICTOGRAMESPICTOGRAMES
Activitats 
infantils i 
familiars Xerrades

Exposicions  
i projeccions Campanes Música

Personatges 
Populars Tradicions Reixos Teatre

NADAL 2022-23

ORGANITZA:
• Ajuntament de Valls
• Xarxa de Cultura
• Visita Valls

COOPEREN:
• AE Claret
• Amics de la Música de 

Valls
• Ardit Produccions
• Associació Afuma
• Associació per la 

Cavalcada de Reis
• Biblioteca Carles Cardó
• Cambra de Comerç i 

Indústria
• Campaners de Valls
• Agrupament Escolta i 

Guia Verge de la Candela
• Centre Cívic de Valls
• Colla Gegantera la 

Pessigolla
• Comerç de Valls
• Consorci per la 

Normalització Lingüística
• Cooperativa Agrícola
• Coral Infantil Cors 

Alegres
• Creu Roja
• El Vallenc
• Escola Municipal de 

Música Robert Gerhard
• Església Evangèlica
• Fem Pinya
• Grup de Nadal d’Artistes 

Vallencs
• Grup Loren
• Grup del Teatre Principal
• Gasco Joguines
• Infinity Dansa
• Institut d’Estudis Vallencs
• Joventuts Musicals de 

l’Alt Camp
• Lluïsa Vives Joguets
• Museu de Valls
• Parròquia de Sant Joan 

Baptista
• Protecció Civil de Valls
• Unió Anelles de la Flama
• Valls Centre Històric
• Valls Jove

Del 25 de novembre al 6 de gener. 
Ciutat de Valls.

www.valls.cat
977 636 003/977 612 530
cultura@valls.cat
    :  @culturavalls @visitavalls
#NadalValls #CulturaValls #BenvingutNadal 
#BenvingudaIl·lusió



Producció editorial i disseny:

http://www.valls.cat
mailto:cultura@valls.cat
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per la diversitat funcionalper la diversitat funcional

de la Creu Roja

Campanya de Campanya de 
#CampanyaDeJoguines #ElsSeusDretsEnJoc

Joguines Joguines 
La campanya de joguines s’emmarca en el 
projecte “La joguina educativa”, que Creu 
Roja Joventut duu a terme durant tot l’any 
per sensibilitzar sobre el valor educatiu del 
joc i el dret dels infants a jugar.

Amb el lema ‘Els seus drets en joc’, la 
campanya recollirà i distribuirà joguines 
noves no bèl·liques, no sexistes, 
sostenibles i que, preferentment, fomentin 
el joc cooperatiu entre infants en situació 
de vulnerabilitat.

La Creu Roja Joventut de Valls habilita 
aquests punts de recollida a la nostra ciutat:   

•	 Llibreria Tram
•	 Lluïsa Vives Joguets
•	 Gasco Joguines
•	 Revista “Les Gralles”
•	 Centre Cívic de Valls
•	 Pintures Solé
•	 Creu Roja de Valls
•	 Hipermercat Esclat (només el 9 i 

10 de desembre)
•	 Mercat de Nadal (el 17 i 18 de 

desembre)
Col·labora amb la campanya i que cap 
infant es quedi sense joguina!   

Per primera vegada en les festes de Nadal, 
i des de la Festa Major de Sant Joan, ‘Fem 
pinya’ intenta 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 a gran part dels actes 
programats.

Les mesures per aquestes festes de Nadal 
són les següents:

El programa és adaptat a la 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 l’encesa 
de l’enllumenat de Nadal i a l’arribada dels 
Reixos al Pati.

Es reserven ubicacions específiques per 
a les persones amb diversitat funcional 
degudament senyalitzades a les places i 
carrers amb aquest símbol 

FEM PINYA
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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

18 h. Pati de Sant Roc. Projecció 
del vídeo «Pugem al Campanar?», 
produït amb motiu de la celebració 

dels 125 anys del Campanar de Sant Joan. 
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

17:30 h. Des del Pati. Cercavila 
d’Anada a l’Encesa, amb els Nans 
de la ciutat i el Fumera acompanyats 

de la música de la Banda del Gínjol.
Itinerari: El Pati, La Cort i pl. del Blat.

18 h. Plaça del Blat. Espectacle 
“Benvinguda Estel” amb l’arribada 
de la llum. El personatge de l’Estel 

encendrà l’enllumenat de Nadal de la 
nostra ciutat. Les vallenques i els vallencs 
es retroben al cor del Centre Històric per 
donar plegats el tret de sortida al Nadal 
vallenc i encendre l’enllumenat nadalenc.

 Espai reservat per a persones amb 
diversitat funcional. Acte amb intèrpret de 
llengua de signes.

Tot seguit. Carrers i places de la ciutat. 
Primer vespre d’encesa de l’enllumenat de 
Nadal, que durant totes les festes omplirà 
Valls de llums, màgia i colors. La ciutat 
llueix fins a 382 motius ornamentals que 
guarniran 55 carrers i places.

A continuació. Des de la p. Blat. 
Cercavila d’encesa de l’enllumenat 
de Nadal protagonitzada pels Nans 

de la Ciutat i el Fumera, acompanyats per 
la Banda del Gínjol.

Itinerari: pl. del Blat, c. Major, c. Sant 
Oleguer, pl. de l’Oli, c. Peixateria, c. 
Sant Antoni, c. Sant Pere, c. Forn Nou, 
pl. dels Alls, c. Manuel Gonzàlez Alba, 
el Pati, c. Jaume Mercadé, pl. dels 
Quarters, c. del Teatre, c. Jaume Huguet 
i pl. de l’U d’octubre.

Organitza: Ajuntament de Valls. 
Col·laboren: Associació Afuma, Unió 
Anelles de la Flama i IEV

Encesa de

NovembreNovembre

#BenvingudaLlum #BenvingudaEstel

Divendres 25 
de novembre

NadalNadal
l’enllumenat del’enllumenat de
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Durant tot el dia. Últim dia del Gran 
Recapte. Campanya solidària de recollida 
d’aliments. Organitza: Fundació Banc dels 
Aliments

11 a 13 h. Plaça del Museu Casteller de 
Catalunya. Instal·lació. El Minigolf 
de Cia. Mumusic Circus. Proposta 

inclosa al cicle Reviu el Centre Històric, 
activitats de festa i cultura al carrer tots els 
dissabtes. Organitza: Regidoria de Centre 
Històric i Xarxa Cultura.

11:30 h. Camp de futbol del Vilar. Festa 
de les Capacitats: Partit de Futbol 
Inclusiu entre el Valls i el Barça Genuine 

Dissabte 26 
de novembre dEl Gran Recapte

Darrera jornadaDarrera jornada

de la Fundació FCB. En acabar el partit, hi 
haurà una dancemob amb la participació 
d’Infinity Dansa i la lectura del manifest 
en commemoració del Dia Internacional 
de les Persones amb Diversitat Funcional. 
Organitza: Entitats integrants de la 
setmana de les capacitats.

20 h. Centre Cultural. «L’Oreneta» 
amb Emma Vilarassau i Dafnis 
Balduz. Una crítica a la hipocresia 

sobre l’acceptació de la diversitat sexual. 
Preu: 22/24€; carnet Amics dels Teatres 
18/20€. Inclòs dins d’abonament. Entrades 
a www.valls.cat.

18 h. Pati de Sant Roc. Projecció 
del vídeo «Pugem al Campanar?», 
produït amb motiu de la celebració 

dels 125 anys del Campanar de Sant Joan. 
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

19 h.  Sala Sant Roc. Inauguració de 
l’Exposició-homenatge a l’artista 
Maria Teresa Sanromà. Fins el 18 

de desembre. Organitza: Museu de Valls

Dimarts 29 
de novembre

Dimecres 30 
de novembre

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

Divendres 2 
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

DesembreDesembre

http://www.valls.cat
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Dissabte 3 
de desembre Dilluns 5 

de desembre

Divendres 9 
de desembre

Mostra d’aparadors 
de

Des d’avui i fins al 6 de gener. Establiments 
comercials de Valls i comarca. Mostra 
d’aparadors de Nadal 2022. 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

20 h. Teatre Principal. Espectacle 
familiar. «Un vestit nou per a 
l’emperador», de la Pera Llimonera. 

Preu: 8€ ; carnet Amics dels Teatres 6€. 
Inclòs dins l’abonament familiar. Entrades a 
www.valls.cat

NadalNadal Des d’avui i fins al 24 de desembre. Troba 
el caganer. Figures de caganers estan 
amagades als diversos comerços associats a 
Comerç de Valls. Les persones que les trobin 
totes entraran al sorteig de lots de llibres i 
material didàctic. La butlleta de participació 
es podrà trobar a l’edició del dia 2 desembre 
de Les Gralles. Organitza: Comerç de Valls

18:30 h. Des de 
la Pl. dels Pins 
del Barri de 

la Xamora, Primera 
sortida del Fumera, que 

es passejarà amb la seva 
carrossa itinerant. Itinerari: Pl. 

dels Pins del Barri de la Xamora, c. 
Carles Cardó, pg. dels Caputxins, c. 
Jaume Huguet, Muralla del Castell, c. 
Sant Antoni, c. Major, pl. Blat, La Cort, el 
Pati, c. Germans Sant Gabriel, c. Avenir, 
c. Vallvera, i pg. Estació. Organitza: 
Associació Afuma



Dissabte 10 
de desembre

Primera sortida 
del FumeraFumera

10 a 14 h. Plaça President Companys. 
Tallers infantils nadalencs. 
Recol·lecta d’aliments per Càritas. 

Organitza: Església Evangèlica

#BenvingutFumera

18 h. Pati de Sant Roc. Projecció 
del vídeo «Pugem al Campanar?», 
produït amb motiu de la celebració 

dels 125 anys del Campanar de Sant Joan. 
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

DesembreDesembre

http://www.valls.cat
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18 h. Oficina de Turisme (C/ de la 
Cort, 3). Inauguració del Pessebre 
Monumental. Obertura d’aquest 

tradicional pessebre artesà, realitzat pel 
vallenc Jordi Targa. Es podrà visitar fins 
al 2 de febrer, diada de la Mare de Déu de 
la Candela.

Des d’avui. Biblioteca Carles Cardó. 
Arribada del Tió. Aquest personatge 
màgic romandrà a la ciutat fins al dia 

que els infants de Valls el facin cagar.

19 h. Església de Sant Joan Baptista. 
Presentació del llibre El campanar 
de Valls. 125 anys d’història, de 

Jordi París Fortuny. Organitza: Institut 
d’Estudis Vallencs

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

Organitza: EMM. Robert Gerhard





Diumenge 11 
de desembre

Dilluns 12 
de desembre

Dimarts 13 
de desembre

9.30 a 14h. Pavelló i pistes del Col·legi 
Claret. “AE Claret amb la Marató”. 
Campanya solidària per a la Marató. 
Organitza: AE Claret.

Des d’avui i fins al 31 desembre. Concurs 
d’aparadors de Nadal. La ciutadania pot 
votar els tres establiments millor guarnits 
i dipositar la butlleta als establiments 
participants. Hi haurà 3 premis en vals pels 
tres establiments guanyadors i 3 premis en 
vals pels clients que hi participin i guanyin 
el sorteig. Organitza: Comerç de Valls

#BenvingutsTions
#BenvingudesTiones

dimecres 14 
de desembre

Dijous 15 
de desembre

Divendres 16 
de desembre

18 a 21h. Aula de Cuina de VallsGenera. 
Cuina Rebel. Tortell de Reis, a càrrec de 
Pere Vidal.  Inscripcions al Centre Cívic 
de Valls.
Presencialment a les oficines: de dilluns 
a divendres de 10h a 14 hores i, dimarts 
i dimecres de 17 a 19 h. Per correu 
electrònic: centrecivic@valls.cat Per 
telèfon: 977609849
Organitza: Centre Cívic de Valls

17:30 h. Biblioteca Carles Cardó. 
Contacontes infantil. «El Nadal 
d’en Pere Perot» amb Eva Gonzàlez. 

Entrada lliure i gratuïta. Organitza: 
Biblioteca Carles Cardó

PessebrePessebre
MonumentalMonumental

Obertura del

mailto:centrecivic@valls.cat
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Des d’avui i fins al 6 de gener. Plaça 
del Museu Casteller. Instal·lació del 
pessebre municipal.

10 a 21 h. El Pati i carrers de la Cort 
i Jaume Huguet. Mercat de Nadal 
i Fira de capons, aviram i motius 

nadalencs. Organitza: Cambra de Comerç 
i Indústria

10 a 21 h. Plaça del Museu Casteller. 
Mercat d’Art Jove 2022. En el mercat 
trobareu artesania, pintura, il·lustracions, 
roba, complements, fotografia, i productes 
naturals. Tot realitzat per la comunitat 
d’artesans i artistes més joves locals. 
Organitza: Valls Jove (Regidoria de Joventut 
i Acció Cívica de l’Ajuntament de Valls).

10 a 21 h. Casa de la Vila. Obertura 
de la bústia dels Reixos, punt fix de 
recollida de cartes a l’Ajuntament. 

Durant el cap de setmana del Mercat 
de Nadal els patges reials la custodien. 
Organitza: Associació per la Cavalcada 
de Reis.

10 h. Plaça de l’Oli. El caldo de Nadal. 
Una nova cita gastronòmica en la que es 
realitzarà i degustarà el caldo de Nadal. 
L’activitat consisteix a preparar un caldo 
amb productes comprats a establiments i 

NadalNadal
parades de la mateixa plaça. Quan estigui 
a punt, el caldo se servirà en un bol per 
qui vulgui degustar-lo a la mateixa plaça, 
o podrà portar un envàs per emportar-
s’ho cap a casa. Organitza: Regidoria de 
Comerç i Turisme.

10 a 12:30 h. Aula de Cuina de 
VallsGenera. Cuina de Nadal: el 
Tió. Taller de cuina en família. Preu: 

7,50€ Inscripcions al Centre Cívic de Valls. 
Presencialment a les oficines: de dilluns 
a divendres de 10h a 14 hores i, dimarts i 
dimecres de 17 a 19 h. Organitza: Centre 
Cívic de Valls

11:30 a 13:30 h. Arcs del Celler del 
Paborde. Tallers de programació 
i robòtica, a càrrec de Roboaula. 

A partir de 6 anys i acompanyats d’una 
persona adulta. Gratuït. Cal fer inscripcions 
per telèfon: 977636004 Organitza: Pla 
Educatiu d’Entorn

18:30 h. Des de la pl. de l’Estació. 
Sortida del Fumera. Itinerari: Pl. de 
l’Estació, pg. de l’Estació, c. Anselm 

Clavé, Font de la Manxa, c. Jaume Huguet, 
Muralla del castell, c. Sant Antoni, c. d’En 
Bosc, el Pati, c. Jaume Mercadé, c. Germans 
Sant Gabriel, c. Avenir, c. Vallvera i pg. de 
l’Estació. Organitza: Associació Afuma

#BenvingutMercatdeNadal

de de 
Mercat Mercat 







Obertura de la bústia dels Reixos 
i del Pessebre municipal. Mercat d’Art Jove

Dissabte 17 
de desembre

BENVINGUT NADAL, BENVINGUDA IL·LUSIÓ
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12:30 h Des de la pl. de l’Estació, 
Sortida del Fumera. Itinerari: Pl. de 
l’Estació, pg. de l’Estació, c. Anselm 

Clavé, Font de la Manxa, c. Jaume Huguet, 
Muralla del castell, c. Sant Antoni, c. d’En 
Bosc, el Pati, c. Jaume Mercadé, c. Germans 
Sant Gabriel, c. Avenir, c. Vallvera i pg. de 
l’Estació. Organitza: Associació Afuma

20 h. Centre Cultural. Màgia. «Un 
Nadal amb el Mag Lari». Preu: 
18€; carnet Amics dels Teatres 15€. 

Entrades a www.valls.cat.

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

10 a 21 h. El Pati i carrers de la Cort i 
Jaume Huguet. Mercat de Nadal i Fira 
de capons, aviram i motius nadalencs. 

Organitza: Cambra de Comerç i Indústria

10 a 21 h. Casa de la Vila. Obertura 
de la bústia dels Reixos, punt fix de 
recollida de cartes a l’Ajuntament 

durant el Mercat de Nadal. Organitza: 
Associació per la Cavalcada de Reis.





Dimecres 21 
de desembre

a les escoles

Durant el dia d’avui. Visita dels 
Patges i Carters Reials als centres 
escolars de Valls. Fan una visita 

personalitzada als diversos centres 
educatius vallencs, acompanyats de la 
Bústia dels Reixos, per recollir, de nens i 
nenes, les cartes amb els seus desitjos.
Organitza: Associació per la Cavalcada 
de Reis.

Inici de la visita dels 

Carters ReialsCarters Reials
Patges iPatges i

Marató
de TV3

La 
Diumenge 18 
de desembre

http://www.valls.cat
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20 h. Església de Sant Joan Baptista. 
Messies de Händel participatiu. 
Primera edició del Messies 

participatiu amb cantaires vallencs. Les 
3 parts de què consta l’obra es podran 
escoltar progressivament els dies 23 de 
desembre de 2022 i 16 d’abril i 25 de juny 
de 2023.
Primera part (Advent i Nadal) del Messies 
de Händel amb solistes, cor i orgue.
Direcció musical: Xavier Pastrana. 
Júlia Farrés, soprano / Tanit Bono, 
mezzosoprano / Roger Padullès, tenor i 
Elias Benito, baix.
Organitza: Amics de la Música de Valls

Inici del

Durant el dia d’avui. Visita dels 
Patges i Carters Reials als centres 
escolars de Valls. Organitza: 

Associació per la Cavalcada de Reis.

17:30 h. Plaça Pilar Prim. Fem cagar 
el Tió!, a càrrec de la Colla gegantera 
La Pessigolla. El tradicional Tió 

cagarà llaminadures pels infants que s’hi 
vulguin acostar.
Inscripcions al Centre Cívic de Valls. 
Presencialment a les oficines: de dilluns a 
divendres de 10 a 14 h i, dimarts i dimecres 
de 17 a 19 h.
Per correu electrònic: centrecivic@valls.cat 
Per telèfon: 977609849
Organitza: Centre Cívic de Valls.

19 h. Sala Sant Roc i Pati de Sant Roc. 
Inauguració de la 80a Exposició de 
Nadal. Tradicional mostra de Nadal 

del grup de Nadal d’artistes vallencs. Es 
podrà visitar fins al 8 de gener. Organitza: 
Grup de Nadal d’Artistes Vallencs. 
Col·labora: IEV

Dijous 22 
de desembre

i l’Exposició de Nadal

TióTió El 

18 h. Des de la plaça Pilar Prim. 
Sortida de l’Estel pels carrers de la 
ciutat acompanyada de les Tarotes 

de l’Estel. Arrenca el “K de karrer”, el 
nou cicle de música itinerant per Nadal. 
Valls s’omple de música de carrer en un 
gran ventall de gèneres i conjunts durant 
cinc dies, una oportunitat per descobrir 
la varietat musical del nostre territori. 
Organitza: Ajuntament de Valls. Col·labora: 
Infinity Dansa

Divendres 23 
de desembre

#BenvingutKdekarrer

“K de karrer”, 
el nou cicle de música 
itinerant per Nadal

mailto:centrecivic@valls.cat
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Des d’avui. Església de Sant Joan 
Baptista. Neulada. Valls retroba, 
un any més. el costum de decorar 

l’interior de la nau de l’església arxiprestal 
de Sant Joan amb neules, una expressió 
de cultura popular referenciada entre els 
segles XIV i XIX arreu dels Països Catalans. 
A Valls el guarniment es troba documentat 
fins a la primera dècada del segle XIX. 
Organitza: Unió Anelles de la Flama. 
Col·labora: Parròquia de Sant Joan

11 h. Església de Sant Joan Baptista. 
Desenrramada 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.

18 h.  Des del Pati i la Plaça del Blat, 
i pels carrers del Centre Històric i 
eixos comercials de la ciutat. Mitja 

cobla del Camp i Punt de Malura. Dins 
del “K de karrer”, el nou cicle de música 
itinerant per Nadal.

23:30 h. Església de Sant Joan 
Baptista. 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 Baptista. 
Missa del Gall. Organitza: Parròquia de 
Sant Joan






#BenvingutNadal 
#BenvingutsTorronsiNeules

NadalNadal
10:30 h. Campanar de Sant Joan. Toc 
de Nadal. Les campanes del campanar 
més alt de Catalunya, que enguany 

celebra el seu 125è aniversari, ressonen 
per anunciar la jornada nadalenca a tots els 
vallencs i vallenques. Organitza: Campaners 
de Valls. Col·labora: Parròquia de Sant Joan

Diumenge 25 
de desembre

Nadal Nadal 
#BenvingudaNeulada

Dissabte 24 
de desembre

Neulada, Cant de la Sibil·la i Missa del Gall
NitNit de 
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18 h. Teatre Principal. Els Pastorets 
Principals de Valls. Preu: 8,5€. 
Entrades: www.valls.cat i a les 

taquilles del Teatre Principal. Organitza: 
Grup del Teatre Principal.

Els Pastorets del GTP tornen un cop més 
a l’escenari del Teatre Principal de Valls, 
per posar el focus en el joc i la comicitat 
que hi ha entre el Garrafó, el Fredolic, la 
Mariana i la Sulina en les seves aventures, 
acompanyats per una pastorada, que 
dona vida a un mercat ple d’acció i 
al pelegrinatge que fan per poder-se 
empadronar. Comptarem amb la presència 
dels dimonis, pecats, Satanàs i Llucifer 
que faran tot el possible per esguerrar el 
seu camí, però no sempre els sortirà com 
esperaven i la ràbia arribarà a l’infern, 
on les calderes faran xup-xup, esperant 
les preses desitjades. En aquests anar i 
venir, tindrem l’Àngel, sempre disposat a 
trencar l’encesa des de la seva serenitat i 
majestuositat. Els Pastorets és l’espectacle 
per excel·lència de les Festes de Nadal, 
amb l’essència de sempre i alguna altra 
pinzellada de l’actualitat.

Organitza: Grup del Teatre Principal

Teatre Principal de Valls

Dilluns 26 
de desembre

12:30 h. Església de Sant Antoni. 
Concert de Sant Esteve de la Coral 
infantil Cors Alegres. Organitza: 

Coral Infantil Cors Alegres

#BenvingutsCanelons #BenvingutsPastorets

SantSant
i primera representació dels Pastorets

Diada de

EsteveEsteve

26 de desembre, 
1 i 6 de gener a les 18 h i 
28 i 30 de desembre i 3 de 
gener a les 19 h

PRINCIPALS
DE VALLS

PastoretsPastorets
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Sala Kursaal

Omplim de nou la Sala Kursaal de noves 
activitats i tallers lúdics en un espai ampli 
on els infants de la ciutat podran fer volar 
la seva imaginació. Hores tranquil·les de 
10:30 a 11:30 h i de 16 a 17 h

De 10:30 a 13:30 h i de 16 a 19 h. Sala 
Kursaal. Parc de Nadal. Preu: 2 € matí 
o tarda, 3 € tot el dia. Abonament tots 

els dies: 8 €. Adults gratuït amb el carnet 
Amics dels Teatres. Organitza: Ajuntament 
de Valls

19 h. Teatre Principal. Els Pastorets 
Principals de Valls. Preu: 8,5€. 
Entrades: www.valls.cat i a les 

taquilles del Teatre Principal. Organitza: 
Grup del Teatre Principal

de

18 h. Des del Vilar i pels eixos 
comercials de la ciutat. “Sabor” 
de Sound de Secà. Dins del “K de 

karrer”, el nou cicle de música itinerant 
per Nadal.

Dimarts 27 
de desembre

Dimecres 28 
de desembre

#BenvingutParcdeNadal #BenvingudaRialla

Obertura del Parc Parc 
NadalNadal

28, 29 i 30 de desembre
Horari: 10:30 h a 13:30 h 
16 h a 19 h



http://www.valls.cat
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De 10:30 a 13:30 h i de 16 a 19 h. Sala 
Kursaal. Parc de Nadal. Preu: 2 € matí o 
tarda, 3 € tot el dia. Abonament tots els 

dies: 8 €. Adults gratuït amb el carnet Amics 
dels Teatres. Organitza: Ajuntament de Valls

18 h. Des de la Plaça de Sant 
Francesc i pel Centre Històric. Basin 
Dixie Street Band. Dins del “K de 

karrer”, el nou cicle de música itinerant 
per Nadal.

De 10:30 a 13:30 h i de 16 a 19 h. Sala 
Kursaal. Parc de Nadal. Preu: 2 € matí 
o tarda, 3 € tot el dia. Abonament tots 

els dies: 8 €. Adults gratuït amb el carnet 
Amics dels Teatres. Organitza: Ajuntament 
de Valls

19 h. Teatre Principal. Els Pastorets 
Principals de Valls. Preu: 8,5€. 
Entrades: www.valls.cat i a les 

taquilles del Teatre Principal. Organitza: 
Grup del Teatre Principal



Font de la Manxa, Jaume Huguet, El Pati, 
Gonzalez Alba, plaça dels Alls, Forn Nou, 
Sant Pere, Sant Antoni, Major i Plaça del Blat.
En arribar a la plaça del Blat, l’Home dels 
Nassos sortirà a la balconada principal 
de l’Ajuntament per saludar a tothom i 
realitzar la tradicional pluja de caramels per 
acomiadar-se fins a l’any vinent. Organitza: 
Colla Gegantera “La Pessigolla”.

00:30 h. Centre Cultural. Ball de 
Cap d’Any. Donarem la benvinguda 
al 2023 amb l’Orquestra Venus, una 

formació amb més de 25 anys de trajectòria 
sobre els escenaris catalans i 12 músics en 
escena amb un concert elegant i popular.
Preu: 15€ Entrades: A partir del 25 de 
novembre a les 10h a www.valls.cat
Organitza: Ajuntament de Valls

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, i es fa simultàniament 
a tot el món en un esdeveniment simbòlic, 
on a diferents indrets es toquen, al mateix 
moment, les campanes.
Organitza: Campaners de Valls i CAU

12 h. Des de la plaça del Blat. 
Passejada de l’Home dels Nassos. 
Amb tants nassos com dies queden 

de l’any, es fa visible pels carrers de la 
ciutat perquè ho pugueu comprovar.
Itinerari: Plaça del Blat, Cort, El Pati, Jaume 
Mercadé, Germans Sant Gabriel, Avenir, 
Vallvera, passeig de l’Estació, Anselm Clavé, 

L’Home dels 
Nassos, el Toc 

per la Pau al 
món i el Ball de 

Cap d’Any

Divendres 30 
de desembre

Dijous 29 
de desembre

Dissabte 31 
de desembre

http://www.valls.cat
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GenerGener
Diumenge 1 
de gener

Dilluns 2 
de gener

2, 3 i 4 
de gener

#Benvingut 2023

18h. Els Pastorets Principals de 
Valls. Preu: 8,5€. Entrades: www.valls.
cat i a les taquilles del Teatre Principal. 

Organitza: Grup del Teatre Principal.

Sala de la Cooperativa Agrícola

La Fàbrica de les Il·lusions torna un any 
més 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 Reixos preparen les 
joguines que repartiran la matinada del 5 de 
gener, recullen desitjos a l’Oficina Central 
de correus i ordenen tota la informació per 
transformar les il·lusions en regals.

Obertura de La Fàbrica 
de les Il·lusions

10:30 a 13:30h i 16 a 19h. Sala de la 
Cooperativa Agrícola. Obertura de 
La Fàbrica de les Il·lusions. Preu: 

2€. Entrades només online a www.valls.cat 
(disponibles a partir del 19 de desembre a 
les 18h) Organitza: Centre Cívic

Il·lusionsIl·lusionsLA FÀBRICA DE LES 

#BenvingudaFàbrica
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10:30 a 13:30h i 16 a 19h. Sala de 
la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica 
de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades 

només online a www.valls.cat (disponibles 
a partir del 19 de desembre a les 18h) 
Organitza: Centre Cívic

11 h a 20 h. Arcs del Celler del 
Paborde. Recollida de cartes per 
part de l’Emissari Reial que rebrà 

la visita de les nenes i nens de Valls, 
com l’any passat, des d’aquest indret 
patrimonial. També hi podreu trobar la 
Bústia del Reixos. Organitza: Associació 
per la Cavalcada de Reis.

18 h. Des de l’Abat Llort i el Pati. Pels 
carrers del Centre Històric i eixos 
comercials de la ciutat. Blu’s i la mitja 

cobla Lligabosc. Dins del “K de karrer”, el 
nou cicle de música itinerant per Nadal.

Dimecres 4 
de gener

EmissariEmissariArribada de l’

ReialReial

10:30 a 13:30h i 16 a 19h. Sala de 
la Cooperativa Agrícola. La Fàbrica 
de les Il·lusions. Preu: 2€. Entrades 

només online a www.valls.cat (disponibles 
a partir del 19 de desembre a les 18h) 
Organitza: Centre Cívic

Dimarts 3 
de gener

18:30 h. Des de la plaça de l’Estació. 
Darrera sortida del Fumera. 
Itinerari: pl. de l’Estació, pg. de 

l’Estació, c. Anselm Clavé, Font de la Manxa, 
c. Jaume Huguet, Muralla del castell, c. Sant 
Antoni, c. d’En Bosc i el Pati. En arribar al 
Pati, el Fumera s’acomiadarà dels infants 
de la ciutat. Organitza: Associació Afuma 
Col·labora: Show Events

19 h. Teatre Principal. Els Pastorets 
Principals de Valls. Preu: 8,5€. 
Entrades: www.valls.cat i a les 

taquilles del Teatre Principal. Organitza: 
Grup del Teatre Principal.

http://www.valls.cat


17

VALLS

Nit de 

Durant tota la jornada. Pastisseries i forns. 
Exposició i venda dels tradicionals tortells 
de Reixos, amb figureta i fava.

11:30 h a 13 h. Jardins exteriors 
de la Sala Kursaal. Obertura del 
Campament Reial. Un any més, 

els Reixos, l’Emissari Reial i el seu seguici 
de patges avancen la seva arribada a la 
ciutat de Valls, on romandran instal·lats al 
seu campament base. Els que encara no 
ho hagin fet, podran dipositar les últimes 
cartes a la Bústia dels Reixos. (Accés a 
l’espai només a peu, espai d’aparcament 
reservat exclusivament per a persones amb 
mobilitat reduïda) Organitza: Associació 
per la Cavalcada de Reis.

13:30 h. Casa de la Vila. Recepció 
dels Reixos per part de l’alcaldessa 
que, en nom de la ciutat, els dona la 

benvinguda a Valls i els fa lliurament del pa 
i la sal en senyal d’hospitalitat.
Organitza: Associació per la Cavalcada de 
Reis. Col·labora: Ajuntament de Valls.

16 a 19 h. Carpa situada al Pati. Globus 
pels Reixos. Portant un tiquet de compra 
de qualsevol comerç soci de Comerç de 
Valls, us lliuraran globus per anar a rebre 
els Reixos. Organitza: Comerç de Valls

18 h. Plaça de l’Estació. Arribada 
dels Reixos. La ciutat els rep des del 
capdamunt del passeig de l’Estació. 

Organitza: Associació per la Cavalcada 
dels Reis.

#BenvingutsReixos #BenvingutTortell

i la Cavalcada
ReixosReixos Dijous 5 

de gener
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#BenvingudaIl·lusió 
#BenvingudaMàgia

Pels carrers i places de Valls. Nit de Reixos. 
Nit d’il·lusions, nervis, somnis i màgia.
Els infants deixen menjar i beguda als 
reixos, així com les sabates al balcó, a la 
porta o a la finestra, i van a dormir molt 
aviat amb el neguit d’esperar algun present 
que els hi deixaran durant la nit.

Tot seguit, des de la plaça de 
l’Estació. Cavalcada de Reixos. Amb 
els patges, heralds, camions, músics, 

i milers de joguines per tots els infants de 
la ciutat. 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
Organitza: Associació per la Cavalcada 
dels Reis. Coopera: Ajuntament de Valls.

19:30 h (aproximadament). Església 
de Sant Joan Baptista. Recepció dels 
Reixos a Sant Joan, adoració i visita 

a la Mare de Déu de la Candela. Com van 
fer l’any passat, el Reixos aturen breument 
la comitiva al seu pas pel Portal Nou, per 
apropar-se a visitar l’arxiprestal de Sant 
Joan, on tindrà lloc l’adoració. Tot seguit, 
la cavalcada 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. Lliurament 
de la clau de la ciutat, que obre 
totes les llars vallenques, per part 

de l’alcaldessa, i paraules de salutació 
dels Reixos a les nenes i nens, vallenques 
i vallencs. Organitza: Associació per 
la Cavalcada dels Reis. Col·labora: 
Ajuntament de Valls.  Espai reservat per 
a persones amb diversitat funcional. Acte 
amb intèrpret de llengua de signes

Nit del 5 al 6 
de gener
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HORARI ESPECIAL NADAL DE 
LES TAQUILLES
del 12 de desembre al 5 de gener
De 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Dilluns 12 de desembre la venda s’inicia 
a les 10 h.

PESSEBRES
Pessebre monumental
Oficina de Turisme (carrer de la Cort)
Del 17 de desembre al 2 de febrer
Divendres, de 17 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Diumenges, de 10 a 13:30 h
Dijous 5 de gener de 17 a 20 h

Pessebre municipal
Plaça del Museu Casteller
Del 17 de desembre al 6 de gener

EXPOSICIONS
Museu de Valls
Passeig dels Caputxins
Dimarts de 17 a 20 h; de dimecres a 
dissabte, de 11 a 14 h i de 17 a 20 h; 
diumenges i festius, d’11 a 14 h (excepte el 
dia de Nadal i l’1 de gener)

Fins al 5 de febrer
Exposició «Els Català, fotògrafs d’un segle»
Organitza: Museu de Valls, Arxiu Comarcal 
de l’Alt Camp, Arxiu Municipal de Valls, 
Museu d’Història de Catalunya i l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

Espai Gerhard
Plaça de l’U d’octubre
Divendres de 18 a 20h; dissabtes d’11 a 14h 
i de 17 a 20h; diumenges d’11 a 14h

Sala Sant Roc
Plaça de l’U d’octubre
De dimarts a dissabte de 19 a 20:30h; 
dissabtes i festius també de 12 a 14h 
(excepte el dia de Nadal i l’1 de gener)

Del 2 al 18 de desembre
Exposició-homenatge a l’artista Maria 
Teresa Sanromà
Organitza: Institut d’Estudis Vallencs

Del 22 de desembre al 8 de gener
80a Exposició de Nadal
Organitza: Grup de Nadal d’artistes vallencs

ReixosReixos

19 h. Teatre Principal. Serrat al 100%. 
Banda que rendeix homenatge als 
més de 55 anys d’excel·lent trajectòria 

musical de Joan Manuel Serrat, músic, 
poeta i cantautor nascut al “Mediterrani” i 
reconegut internacionalment com un dels 
més grans. Organitza: Ajuntament de Valls
Preu 10€, 8€ amb carnet amics dels teatres

Dissabte 14 
de gener

Dijous 6 
de gener

I després…I després…

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

Grup del Teatre Principal

Diade 
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