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Festes Decennals de la Mare de Déu 
de la Candela de Valls 2021 +1 !
Festa Patrimonial d’Interès Nacional · De 10 en 10 des de 1791
Castells, Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
Dieta mediterrània, Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Valls, km0 casteller

Efemèrides

230 anys de Decennals (1791-2021 +1)
230 anys de castells
170 anys del Teatre Principal (1851-2021 +1)
170 anys del ball de les Decennals
160 anys de cartells conservats (1861-2021 +1)
160è aniversari del Centre de Lectura
140 anys del certamen literari (1881-2021 +1)
130 anys de la Galeria d’Il·lustres (1891-2021 +1)
110 anys de la coronació de la Mare de Déu (1911-2021 +1)
110 anys de la salve de cada dissabte
Centenari de les lluminàries elèctriques (1921-2021 +1)
Centenari de l'escultura La Dona que es pentina (1921-2021+1)
Centenari de la primera aleta moderna en els pilars castellers
75 anys dels actuals gegant de la porra i geganta (1947)
70 anys de la nova corona de la Mare de Déu (1951-2021 +1)
70 anys de la gegantona i dels nans actuals
60 anys de la corona del Nen Jesús de la Mare de Déu (1961-2021 +1)
60 anys del pilar dins l’església el dia de la Candela
60 anys d’Òmnium Cultural
50 anys de la font lluminosa de la Manxa (1971-2021 +1)
50 anys del pavelló Joana Ballart 
50è aniversari de la Unió Anelles de la Flama (1972)
40 anys de la recuperació del ball de la primera  (1981+1)
30 anys de la recuperació de la moixiganga (1991-2021 +1)
30 anys del Centre Cultural Municipal (1991-2021+1)
30 anys de la recuperació del ball de bastons (1992)
25è aniversari de la colla gegantera El Calçot · AAEET (1997)
10 anys de la creació del lleó (2011+1)
10 anys de la recuperació dels bous (2012)
5 anys de la recuperació del ball dels cercolets (2017)
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LA BOTIGA

El meu primer llibre de les Decennals de Valls. Història i actualitat de les Festes de la
Mare de Déu de la Candela per a infants
Conte de Cossetània Edicions, obra de Roger Roig i  il·lustrat per Lluís Arrufat,  Jordi
Figuerola, Carina Galliano, Jordi Minguell, Lídia Montalà, Marta Moreno, Júlia Olivella,
Idoia Oliver, Hugo Prades i David Rovira. 

El cava de les Decennals
Elaborat per Adernats. El centenari celler modernista obra de l’arquitecte vallenc Cèsar
Martinell i Brunet ha editat el cava amb la imatge gràfica de les Decennals 2021 +1.

La tassa de les Decennals
Impulsada per Comerç de Valls. 

Les Decennals de Valls. La devoció vers la Candela: religió, castells i cultura
Llibre de Gemma Casalé i Pere Toda, amb textos i fotografies sobre l’essència de les
Festes Decennals de Valls, publicat per Arola Editors.

La figura de goma del basilisc
Joguina proposada per la centenària Casa Bonifàs de Valls. 

PROGRAMA

Totes les activitats en què no figura preu d’entrada són gratuïtes.

Convit 
Vallenques i vallencs, que tornin els domassos blaus a les finestres i els balcons! Que
tornin les bombetes de les vostres lluminàries casolanes a les façanes dels edificis de la
ciutat!!!
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Els entrants 
Dilluns 24 de gener. Proclamació de les Candeles Desenàries

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. Coorganitzen: Cambra Comerç de Valls i Comerç de Valls. Oberta des
del divendres anterior, tindrà continuïtat fins al diumenge 6 de febrer.

18  h. Biblioteca  Popular.  Inauguració  de  la  mostra  festiva  «Un  tomb  de  festa:  de
Carnaval  a  la  Candela».   Els  elements  festius  que  ens  visiten  amb  motiu  de  les
Decennals ocupen, durant la setmana,  aquest espai.  Una proposta plàstica que ens
transporta,  al  llarg  de  l'any,  a  algunes  de  les  festes  patrimonials  més  destacades
d'arreu dels Països Catalans

19 h. Sala actes Convent del Carme. Presentació de la carpeta La Galeria de Ciutadans
Il·lustres.  Els vallencs més universals,  resultat  del  cicle de conferències realitzat pel
Centre  de  Lectura,  coordinada  per  l'historiador  Pol  Montserrat  i  Rovira  i  amb  la
participació dels ponents de les conferències del cicle sobre els Vallencs Il·lustres. La
presentació anirà a càrrec de l'escriptora Margarida Aritzeta i Abad, i el filòleg Lluís
Maria Moncunill i Cirac. Organitza: Centre de Lectura

20  h.  Cambril  de  la  Mare  de  Déu de  la  Candela.  Acte  de  proclamació  de  la  nova
distinció Candela Desenària, que ha recaigut en el col·lectiu de dones que s’ocupen de
la cura diària de la capella dedicada a la nostra advocació en l’Església Sant Joan.  El
reconeixement posa en valor la tasca de la dona en el manteniment de la tradició
patrimonial  més  preuada  de  la  ciutat  de  Valls:  les  Decennals.  Valls  és  la  primera
localitat catalana que crea una distinció per la trajectòria festiva que posa en valor la
tasca  que  la  dona  ha  exercit  històricament  en  les  celebracions  patrimonials  de  la
Mediterrània.  La dona sempre ha estat compromesa en les Decennals, tot i que sovint
se l’ha invisibilitzada.

Dimarts 25 de gener. 2021+1 Lúmens

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

17.15 h. Des del local social de la Colla La Pessigolla, c. Avenir. Cercavila del basilisc i
basilisc petit. Itinerari: Avenir, Germans Sant Gabriel, Jaume Mercadé, Gonzalez Alba,
pl. Alls, Forn Nou i pl. Pilar Prim.

17.30 h. Biblioteca Popular. Obertura de l’exposició.

18 h.  Pl.  Pilar  Prim.  Presentació  figura  de goma del  basilisc.  La  colla  gegantera  La
Pessigolla celebra la sortida a la venda del basilisc de goma, impulsada per la botiga de
joguines Bonifàs. Coorganitzen: Bonifàs i Colla gegantera La Pessigolla
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18.30 h.  Saló de Plens,  Ajuntament.  Presentació de la bandera cerimonial  de Valls.
Inspirada en la que havia sortit amb anterioritat en els seguicis processionals i que era
penjada a la balconada municipal,  l’ha confeccionada la sastreria  vallenca de Benet
Pluvinet,  en  una  iniciativa  en  què  han  participat  la  comissió  de  cultura  popular,
l’Institut d’Estudis Vallencs i l’Ajuntament.

19.30  h.  Museu  de  Valls.  Visuals.  «2021+1  Lúmens».  Inauguració  de  l’exposició
d’intervencions lumíniques, comissariada per Cèlia del Diego. La llum, del llatí lumen,
dona nom i sentit a aquest projecte artístic que, arribant ja al  seu tercer desenari,
presenta nou intervencions lumíniques, la primera part d’elles instal·lades a l’edifici del
pg. Caputxins. Permetrà, a més, descobrir dos nous espais recuperats per a l’art i la
cultura:  la  nova  planta  expositiva  del  Museu de  Valls  i  la  reformada  Església  Sant
Francesc.

Artistes participants:
Anthony McCall (St. Paul's Cray, 1946)
Félix González-Torres (Guáimaro, 1957- Miami 1996)
Kristin Oppenheim (Honolulu, 1959)
Àngels Ribé (Barcelona, 1943)
Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963)
Krzysztof Wodicko (Varsòvia, 1943)

Coorganitzen: Museu de Valls i Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la
Candela, amb la col·laboració del MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) 

20.30 h. Església Sant Francesc. Visuals. «2021+1 Lúmens». Obertura de les accions
artístiques, comissariades per Cèlia del Diego, amb la col·laboració d'Oriol Fontdevila.
Després de mesos de treballs de reparació i consolidació estructural, amb una actuació
destacada  en  les  voltes  i  la  coberta  del  temple,  l’antiga  església  dedicada  a  Sant
Francesc  de  Paula  del  segle  XVIII,  acull  la  primera  intervenció  d’art  contemporani
d’aquest nou equipament cultural, que la ciutat està recuperant.

Artistes participants:
Gordon Matta Clark (Nova York, 1943-1978)
Rubén Verdú (Caracas, 1962)
Oriol Vilanova (Manresa,1980)

Coorganitzen: Museu de Valls i Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la
Candela, amb  la col·laboració del Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat i
del MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona)

Dimecres 26 de gener. Les Ciutadanes Il·lustres

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 
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11 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.
 Les Decennals a través del cartellisme

Els cartells de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela han estat
històricament  la  imatge  de  la  celebració.  Descobrim com ha  evolucionat  la
cartelleria, i també la festa, des de mitjans del segle XIX fins a l'actualitat. 
Coorganitzen: Museu de Valls, Arxiu Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu Municipal
de Valls

 Mostra fotogràfica  Un àlbum per les Decennals  de 1921: Pere Català  Pic.  El
retratista  vallenc  i  fill  il·lustre  de la  ciutat,  amb la  idea de democratitzar  la
fotografia, realitzà el 1921 el primer àlbum de les Decennals que es posà a la
venda. 100 anys +1 després, el presentem de nou, ara en format exposició.
Coorganitzen: Arxiu Comarcal de l'Alt Camp, Arxiu Municipal de Valls i Museu
de Valls

17 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

17.30 h. Biblioteca Popular. Obertura de l’exposició.

18 h. Façanes de la seu social de la Unió Anelles de la Flama. Inauguració de l’exposició
“Els 50 de la UAF: una exposició d’aniversari”.

18.30 h. Sala actes  local social de la Unió Anelles de la Flama. La Candelera d’aquí i
d’allà. Concert de gralla i timbal de les colles de la UAF. A través de les músiques que
formen part de la celebració de la festa de la Mare de Déu de la Candela en diferents
poblacions de Catalunya, els alumnes de l’escola de gralla i timbal de la UAF i l’Aula de
Música  Tradicional  El  Tecler  de  Tarragona  proposen  un  recorregut  pel  repertori
tradicional català.

19  h.  Sala  actes  Convent  del  Carme.  Nomenament  de  les  Ciutadanes  Il·lustres,  la
científica  Maria  Murtra  Casanovas  i  la  pionera  de  l’aviació  Dolors  Vives  Rodon,  i
presentació dels retrats corresponents que passaran a integrar-se en la Galeria. Han
estat pintats per Roser Vinardell i Maria Teresa Ulldemolins, respectivament. Direcció
de l’acte: Bàrbara Flores.

19.30 h. Sala actes Biblioteca Carles Cardó, accés per c. Sant Pere. Presentació dels
motlles dels Blais, la galeta pròpia de la festivitat de Sant Blai, un dolç de mantega o
llard, aromatitzat amb vainilla, llimona o canyella, que duu estampada la imatge del
sant  del  3  de  febrer,  protector  davant  els  mals  de  gola,  els  refredats  i  la  tos.  Els
motlles, que han de facilitar la pràctica de fer les galetes, estan inspirats en un Blai
centenari  conservat pel  vallenc mossèn Eusebi Ribas i  dipositat  a l’Arxiu Municipal.
Coorganitzen: Centre Cívic i Valls Jove

20.15 h. Sala Sant Roc. Inauguració de l’exposició Jaume Solé i el Retaule dels castells, i
del  catàleg  corresponent.  Presentació  a  càrrec  d’Albert  Mercadé,  doctor  en
Humanitats  per  la  Universitat  Pompeu  Fabra,  crític  d’art  i  director  artístic  de  la
Fundació Arranz Bravo d’Hospitalet de Llobregat. En les primeres Decennals sense el
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creador vallenc i comissariada per la doctora Lluïsa Gené, la mostra li ret homenatge i
ens duu a la barreja de la figuració lliure amb l’abstracció, feta a partir dels diferents
moments de la creació d’un castell on es fan visibles la força, l’equilibri, el valor i el
seny gràcies a l’esperit de qui visqué entre 1943 i 2011 i gestà aquesta obra el 1987. 

20.45 h.  Vestíbul Teatre Principal.  Inauguració de l’exposició  Il·lustres amb nom de
dona.  Comissariada per la historiadora Aïda Sánchez, viatgem cap a les figures i  les
aportacions de les dues noves ciutadanes il·lustres.

Dijous 27 de gener. Els nous domassos i la ruta de les exposicions

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

9 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Decennals per a les escoles. Companyia Circ Xic amb
Teatre de Funàmbuls, conduït per Ton Muntané, i presentació dels dotze nans de les
escoles,  construïts  per  Ferran  Rey  Domingo  i  vestits  pel  Taller  Repunts  de  Lurdes
Garcia  Giménez.  Ball  final  amb  tots  els  nans,  amb  música  de  Francesc  Sans,
interpretació  dels  Grallers  Els  Blu’s  de  Valls,  coreografia  de  Ton  Úbeda,  visuals
d’AlbaTudó, documentació per Pau Salat i relació amb les famílies a càrrec de Meritxell
Estivill.

11 h. Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Decennals per a les escoles. Espectacle per als
centres educatius de Valls. Companyia Circ Xic + Nans de les escoles de Valls + Grallers
Els Blu’s de Valls + visuals d’Alba Tudó.

11.30  h.  Pl.  Blat.  Estrena  dels  nous  domassos  per  als  balcons  de  la  façana  de
l’Ajuntament, col·locats per les Candeles de Valls. Inspirant-se en els antics dissenys
modernistes que havia lluït la Casa de la Ciutat i en les aromes candeleres, han estat
confeccionats pel prestigiós equip integrat per l’atrezzista i escenògraf Amadeu Ferré i
Mas i per Rosó Carreras i Andreu.

12 h. Pl. Blat. Brindis amb el cava Adernats de Vinícola de Nulles, commemoratiu de les
Decennals. El centenari celler modernista, obra de l’arquitecte i vallenc il·lustre Cèsar
Martinell i Brunet, ha editat el cava amb la imatge gràfica de les Decennals 2021 +1.
Patrocina: Vinícola de Nulles

15.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Decennals per a les escoles. Espectacle per als
centres educatius de Valls. Companyia Circ Xic + Nans de le escoles de Valls + Grallers
Els Blu’s de Valls + visuals d’Alba Tudó.

17 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre 
Principal. Obertura d’exposicions.

17.30 h. Biblioteca Popular. Obertura de l’exposició.
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18.30 h. Façanes de la Biblioteca Carles Cardó i altres de la pl. Pilar Prim. Inici de la
Ruta  de  les  Exposicions.  Intervenció  visual  per  part  del  col·lectiu  fotogràfic  Fort  i
amunt! Fotografies castelleres de diferents creadors de tot el país. Hi participen: Emilio
Barruz. Ariadna Brunet, Mireia Comas, Ilde Cuesta, Laia Díaz, Lins Griñó, Jon TC, David
Oliete, Josep Pont i Roca, Laura Rodríguez, Jean Segovia, Rodrigo Sicilia, Laia Solanellas,
Gemma Soldevila i Pere Toda.

19.15  h.  Sala  d’exposicions  d’AAEET.  Inauguració  de  l’exposició  de  col·leccionisme.
Organitza: AAEET

20  h.  Capella  del  Roser.  Inauguració  de  l’exposició  del  Grup  de  Nadal  d’Artistes
Vallencs.  Una íntima perspectiva de l’essència  de  les  festes  Decennals  a  través  de
l’aquarel·la i la pintura a l’oli, en formats figuratius i abstractes, així com dues obres
escultòriques. Més de 75 anys donant a conèixer la vida artística de Valls.

20.15 h. Sala actes Convent del Carme. Presentació del llibre L'última frontera. Els 3 de
9 sense folre de Santa Úrsula: una gesta llegendària,  de Jordi  Andreu, així  com del
volum 7 de l’Enciclopèdia Castellera. 
La diada de Santa Úrsula de 2019 les dues colles dels Xiquets de Valls protagonitzaren
una gesta llargament  anhelada:  fer  l’aleta al  3  de 9  net  o  sense folre.  Representà
traspassar l’última frontera castellera. El llibre d’Andreu analitza les circumstàncies que
ho feren possible. Per la seva banda, l’Enciclopèdia, en un volum codirigit per Xavier
Brotons i Guillermo Soler, aborda una suma de biografies del món casteller al llarg de
més de dos segles. El primer diccionari, de més de 400 entrades, que recull la vida i
obra de castellers, afeccionats, mecenes, activistes culturals, historiadors, periodistes,
publicistes,  artistes,  científics,  fotògrafs,  cineastes,  grallers,  músics,  musicòlegs,
propietaris  de  bars  i  tavernes...  des  dels  inicis  fins  al  2000,  amb  una  visibilització
especial de les dones castelleres pioneres. Organitza: Cossetània Edicions

20.30 h. Centre de Lectura, c. Cort 1. Inauguració de l’exposició de pintura De Candela
a Candela, de Josep M. Queralt i Bellés. Organitza: Centre de Lectura-

21 h. Pati Sant Roc. Inauguració de l’Exposició Un tomb més: les Decennals que van
ser. Integrada per elements representatius del folklore i del patrimoni material festiu
de Valls, i que han format part de diverses Festes Decennals al llarg del segle XIX i XX.
Complementa  i  completa  l’exposició  Un  tomb  de  festa:  de  Carnaval  a  la  Candela,
ubicada a la Biblioteca Popular.  Coorganitzen:  Institut  d’Estudis  Vallencs i  Fundació
Festes Decennals. Col·laboren: Museu de Valls i Tintoreria Net i Fet

8



Divendres 28 de gener 
La sortida de l’àliga i el Lladrefaves al balcó, la tronada,
el pregó i les lluminàries

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1.

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes fins al diumenge 6 de
febrer.

9  h.  Pavelló  Xavi  Tondo·ALECOSA.  Decennals  per  a  les  escoles.  Espectacle  per  als
centres educatius de Valls. Companyia Circ Xic + Nans de les escoles de Valls + Grallers
Els Blu’s de Valls + visuals d’Alba Tudó.

10 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions. 

11 h. Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Decennals per a les escoles. Espectacle per als
centres educatius de Valls. Companyia Circ Xic + Nans de le escoles de Valls + Grallers
Els Blu’s de Valls + visuals d’Alba Tudó.

11.45 h. Casa de la Ciutat, pl. Blat. Col·locació dels retrats de les Vallenques Il·lustres
2021+1 , Maria Murtra i Dolors Vives, a la Galeria d’Il·lustres.

12.30 h. Pl. Blat. Sortida de l’àliga i el Lladrefaves als balcons laterals de la Casa de la
Vila amb la cobla de Ministrers Bufalodre. Cada Sant Joan l’au més solemne del bestiari
s’aboca a la plaça i cada 10 anys ho fa de manera extraordinària,  acompanyada en
aquest cas per l’element de major continuïtat del nostre patrimoni immaterial local, el
gegantó Lladrefaves, i un dels més antics de la imatgeria europea.

13 h. Campanars de les esglésies de Sant Joan, Sant Antoni, Mare de Déu del Carme, 
Mare de Déu del Lledó, el Sagrat Cor de la Urbanització Francesc Clols, la capella del 
Roser i el convent de les Mínimes: Tritlleig de campanes d’inici de festes. Els 
Campaners de Valls activen manualment tots els campanars de la ciutat. 

13 h. Aparcament Hort del Carme. Esclafidora tronada aèria inaugural, encetada per 24
eixordadors morterets en commemoració del 24è desenari, per part de les Candeles
de  Valls  i  l’alcaldessa  Dolors  Farré,  i  Pirotècnia  Valenciana,  de  Llanera  de  Ranes.
Direcció  artística:  José  Manuel  Crespo  Vidal.  Que  el  seu  director  disparés  la  seva
primera mascletà a la plaça de l’Ajuntament de València només amb 17 anys i que avui
sigui un dels grans mestres de la pirotècnia és una garantia per a un espectacle que cal
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seguir des del primer segon quan veurem efectes visuals impactants que donaran pas a
una simfonia d’elements acústics per anunciar a tot Valls que les Decennals ja són aquí.

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista  de  gel.  Una  de  les  activitats  esportives  predilectes  d’aquesta  celebració
extraordinària  i  hivernal.  Preus:  2,5€  (menors)/  3,5€  (adults).  Organitza:  Patronat
d’Esports

15.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Decennals per a les escoles. Darrer espectacle
per als centres educatius de Valls. Companyia Circ Xic + Nans de les escoles de Valls +
Grallers Els Blu’s de Valls + visuals d’Alba Tudó.

16 a 20.30 h. Pl. Quarter, carrers del Teatre i Germans de Sant Gabriel, i Institut Serra
de Miramar. Accés pel carrer del Teatre i pel carrer Anselm Clavé. Familiars. Obertura
de la 10ª Fira Castells. 20 activitats de dinamització i participació per a les nenes i nens,
i també 16 expositors en la fira transversal del món casteller. 

 Activitats de força
o Tarracoadventure: Paret d’escalada (a partir dels 12 anys)

 Activitats d’equilibri

o Txequi·Movem muntanyes: Parc d’agilitat de fusta (a partir de 4 anys)

o Tarracoadventure: Equilibris (a partir de 6 anys)

o Tarracoadventure: Pista (a partir de 6 anys)

o Tarracoadventure: Esferes (a partir de 6 anys)

o Construïm:  Experimentació  de  construccions  amb  diferents  opcions
(familiar)

o Kappla:  construccions  senzilles,  complexes  i  gairebé  impossibles
(familiar)

 Activitats de valor

o Txequi: Minirocòdrom (a partir de 4 anys)

o Players: Rocòdrom inflable (de 3 a 12 anys)

o Txequi:  Rocòdroms amb pont i tirolina de 30 metres (a partir de 8 anys)

 Jocs i reptes de seny (Espais familiars)

o Xics del Xurrac, la colla castellera dels jocs de fusta 
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o El joc del seguici de Valls

o 3 en ratlla Joves/Vella amb castellers de taps de suro

o Taller de confecció de clauers amb taps de suro

o Taller d’iman de nevera:  mocador casteller amb el nom de cada nena o
nen

o Taller de pinces castelleres de fusta de cap rodó

o Taller de rètols per panys de porta “no molestar” castellers

 Activitats del Patrimoni Immaterial de la Humanitat

o Colla Joves Xiquets de Valls: Taller de zoòtrops dels Acròbates de Tànger

o Colla  Vella  Xiquets  de  Valls:  Taller  de  zootrops  de  la  Muixeranga
d’Algemesí

 Monitoratge de tallers: Fundació En Xarxa

 Expositors i venda de productes:

o Artesania i marxandatge

 Les Nostres Tradicions

 Caixa o faixa

 Terra d’espardenyes

 Fet amb amor

 Papuxa

 Glub glub

 Chicshop

o Figures castelleres

 Bonifàs / Davallada

 Figura’t

 La botiga castellera
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o L’enoteca castellera

o Entitats: Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

o Edicions i llibres:

 Cossetània

 Tradillibreria

o Mitjans de comunicació

 Baròmetre Casteller

 Revista Castells

L’accés de nenes i nens a les atraccions i activitats de la Fira Castells requereix adquirir
una entrada que es bescanviarà per una polsera en l’accés del recinte. 
L’accés fins a 2 anys i l’accés per a adults acompanyants de tota la canalla és gratuït
sense entrada ni polsera. 
La visita als estands d’exposició és lliure. 
Les entrades seran de migdia (matí o tarda) per facilitar la rotació dels usuaris.
Preu: 10 € abonament 3 dies; 4 € mig dia;  accés gratuït per a infants en situacions
socieconòmiques desfavorides, a través del departament municipal de Serveis Socials.

Fira copresentada per la Fundació Festes Decennals, Xarxa de Cultura i Revista Castells.
Activitat inclosa en les de Valls com a Antena Castellera de l’Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

16.30 h. Vela Convent del Carme, accés per pl. Carme. Decennals familiars. Dansa. La
Petita MaluMaluga: 30 elefants sota un paraigua. Un espectacle sense complexos per a
nenes i nens de fins a 5 anys i nadons sensibles. El moviment, la narració i la música
vinculen adults i nadons al món de les emocions.

17  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Església  Sant  Francesc,  Arxiu  i
Museu de  Valls,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i  Vestíbul  Teatre  Principal.  Obertura
d’exposicions.

17 a 23 h. PIV – La Plana – Tennis Valls. Torneig de pàdel. Preu: 15 €. Organitzen: Clubs
de pàdel

17.30 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. El Pregó a càrrec del músic
vallenc Marc Moncusí. És el moment de donar el tret de sortida oficial a la festa. En
aquesta ocasió s’empelta de l’ADN artístic del pregoner. Accés amb invitació.

18 h. Vela Convent del Carme, accés pl. Carme. Decennals familiars. Dansa. La Petita
MaluMaluga: 30 elefants sota un paraigua. 

12



19 h. El Pati. Primera encesa de les Lluminàries Rituals, artísticament creades per la
companyia italiana Mariano Light, de Corigliano d’Otranto (Lecce) a la regió de la Pulla,
i disposades per les places del Blat i del Pati, i el carrer de la Cort, en el centenari de les
lluminàries  elèctriques,  que  es  van  veure  per  primer  cop el  1921  en  substituir  les
anteriors de gas. Estrena a Catalunya. 
Divendres, dissabtes i vigílies de festa romandran enceses fins a les 2 h de la matinada;
la resta de dies, fins a les 24 h.
També s’il·luminen 55 carrers i places amb fins a 382 motius ornamentals, així com la
façana del Teatre Principal, en aquest edifici concret per part de l’empresa Sounder’s. 

19.15 h. Des del Pati. Cavalcada de la llum. Compagnie des Quidams (França): Fiers a
cheval.  Deu  imponents  cavalls  d'ivori,  lleugers  i  extravagants,  veritables  éssers
extraordinaris,  ens conviden a somiar i  ens condueixen amb una cavalcada màgica,
lluminosa  i  musical  cap  a  l’Espectacle  Inaugural.  Direcció:  Jean-Baptiste  Duperray.
Itinerari: El Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa, carretera del Pla, Vallvera, Avenir i
pg. Tarradellas.

20.15 h. Pg. Tarradellas, el Fornàs. Espectacle inaugural de les Decennals. Lluminàries
Musicals: Omega. Una harmoniosa sincronia de llum i música en estrena a Catalunya a
càrrec  de  Mariano  Light,  de  Corigliano  d’Otranto  (Itàlia).  Posteriorment  a  la
inauguració i durant les deu jornades, en el mateix espai i amb la mateixa tecnologia,
es poden veure sis variants diferents de les lluminàries inaugurals que s’alternen en la
graella de programació. Cada un d’aquests passis tindrà una durada aproximada de 10
minuts. Un cop finalitzat, les lluminàries romanen enceses fins a pocs minuts abans del
nou espectacle.

21.15 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

21.30 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Lírica·teatre. María Bayo: Divina Cleopatra.

La soprano navarresa,  amb més de 30 anys d’èxits internacionals en grans coliseus
lírics,  aborda un viatge  alhora líric,  musical  i  teatral  per  conèixer  l'última reina de
l'imperi  egipci  amb  un  repertori  que  comença  amb  la  Cleopatra  de  Handel,  per
endinsar-se  per  terrenys  exòtics,  amb l'inusual  acompanyament  de l'acordió,  sense
renunciar als oripells del Hollywood clàssic. Estrena comarques de Tarragona

Espectacle inclòs en l’abonament de teatre: 75 € per a quatre espectacles
Preus per entrada solta: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€ /
Promo 3: 3€ per a persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Fundació Sorigué

22 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. La Nit del Decàlia.  Recorregut
poètic,  visual  i  multidisciplinari  per  les  12  edicions  dels  concursos  poètics  a  Valls,
d’ençà que el  1881 s’incorporaren als  programes de les Decennals,  combinant-t’ho
amb un petit passeig per la història de la ciutat. Poesia, música, dansa, cant, tradició i
vídeo mapping  es  combinen per  donar   forma a  aquest  espectacle  de  veredicte  i
lliurament del Premi Decàlia de poesia. Direcció: Jordi Vall. Preu: 10 €
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22 h. Local Colla Vella dels Xiquets de Valls. Assaig obert de preparació de les diades de
la Trobada de Colles Castelleres dels Països Catalans i de la Mare de Déu de la Candela.
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls

22.15 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

23.15 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

23.30  h.  Pavelló  Xavi  Tondo·ALECOSA.  Primer  Ball  de  les  Decennals.  Orquestra  La
Principal de la Bisbal. Fundada el 1888, ha crescut paral·lela a la història de Catalunya.
Des  de  l’esplendor  de  la  Renaixença  o  l’eufòria  de  principis  dels  anys  30  quan  el
President Macià li atorgà el títol de Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a
èpoques crues  com la dictadura  de Primo de Rivera,  la guerra civil  espanyola o el
franquisme, avui presenten els grans ballables clàssics i actuals, música que arriba al
cor i també que fa bellugar els peus.
Inclòs en l’abonament de balls: 45 € per a 4 balls. També en l’abonament de llotges
complementàries a l’entrada: 40 € per a 4 balls
Preu per entrada solta: 14 € / Promo 3: 3€ per a persones en situació d’atur, prèvia
acreditació a taquilla / Llotja solta, complementària a l’entrada, per a 6 persones: 34 € 
Patrocina: Ferrovial

24 h. Vela Principal·Estrella Damm. Concert músiques urbanes. Les Decennals i Flaix
FM presenten Don Patricio.
Un dels artistes més sol·licitats del moment. Amb una trajectòria curta però intensa, el
canari  ha explotat  amb temes com “Contando lunares”  –la  cançó més escoltada a
Spotify a tot l’estat el 2019–, “Lola Bunny” o “Enchochado de tí”, que sonen amb força
en l’escena del trap i les músiques urbanes.  Les Decennals es sumen a festivals on ha
estat protagonista com Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, Coca Cola Music
Experience, Starlite de Marbella, Riverland, Holika Festival o Madrid Salvaje. Estrena
comarques Tarragona.
Espectacle inclòs en l’abonament de concerts: 85 € per a 7 concerts (exhaurit)/ 73 €
per a 6 concerts / 60 € per a 4 concerts (exhaurit)/ 48 € per a 3 concerts
Preu entrada solta: 25 €
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Dissabte 29 de gener
Trasllat de la Mare de Déu de la capella a l’altar major

Des de bon matí. Casa de la Ciutat, pl. Blat. Sortida de l’àliga al balcó. Cada jornada de
les Decennals veu com la bèstia majestàtica apareix en el balcó del saló de plens. 

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

9 a 12 h. El Fornàs. Circuït cross. 3 h de resistència en BTT. Organitzen: Club BTT de
Valls i l'Alt Camp, Club de Ciclisme Xavi Tondo i secció ciclista del Club Bàsquet Valls.
Preus: 15 / 20 €. 

9 a 15 h. Zona Kursaal. Petanca. Torneig de petanca. Organitza: Secció petanca del CB
Valls 

9 a 20 h. Convent del Carme i Cooperativa Agrícola, pl. Carme. 10è Simposi Casteller de
Catalunya. Aquesta iniciativa que nasqué en el si de les darreres Decennals de 2011 ha
esdevingut  l’espai  de  trobada  i  intercanvi  d’experiències  castelleres  amb  una
periodicitat més regular. Enguany abordarà temes socials, tècnics i enogastronòmics.

Inscripció gratuïta on line: https://www.decennalsvalls.cat

La reserva de la inscripció s’anul·la un cop passats 15 minuts de l’inici de l’activitat en
què s’ha formalitzat la inscripció. En cas de places disponibles, els assistents es podran
inscriure en la recepció del Simposi.

Activitat inclosa en les de Valls com a Antena Castellera de l’Observatori del Patrimoni
Etnològic i Immaterial de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

Patrocina: FM Logístic

9 h.  Claustre Convent del  Carme. 10è Simposi  Casteller de Catalunya.  Showcooking
inaugural amb esmorzar a càrrec de Ramon Martí, Restaurant El Llagut, Tarragona. Dos
patrimonis immaterials, els castells i la dieta mediterrània, es donen la mà en l’àmbit
enogastronòmic del Simposi. El Llagut és un dels exemples esplèndids del moviment
Slow Food, i ho mostrarà amb un plat de cullera amb botifarra negra, carxofes, fesols i
un ou a baixa temperatura.  Maridatge amb els vins de la D.O. Tarragona.

10  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i
Vestíbul Teatre Principal. Obertura d’exposicions.
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10 h. Sala actes Convent del Carme. 10è Simposi Casteller de Catalunya. Conferència
inaugural. Vicent Torrent, musicòleg i cantant de la formació Al Tall, País Valencià: La
importància de la vinculació de la música amb els  castells  catalans i  la muixeranga
valenciana. Els nostres músics prenen el protagonisme merescut.

10 h. Església Sant Antoni. Eucaristia

10 a 14.30 h. Pl. Quarter, carrers del Teatre i Germans de Sant Gabriel, i Institut Serra
de Miramar. Accés pel carrer del Teatre i pel carrer Anselm Clavé. Familiars. 10ª Fira
Castells. 20 activitats de dinamització i participació per a les nenes, nens i famílies, i
també 16 expositors en la fira transversal del món casteller. La configuren les parets
d’escalada,  el  parc  d’agilitat  de  fusta,  la  zona  d’equilibris,  la  pista,  les  esferes,
“Construïm”  –activitat  d’experimentació  de  construccions–,  Kappla  –altres
construccions  senzilles,  complexes  i  gairebé  impossibles–,  un  minirocòdrom,  un
rocòdrom inflable, dos rocòdroms amb pont i tirolina de 30 metres, els Xics del Xurrac
–la colla castellera dels jocs de fusta–, el joc del seguici cerimonial de Valls, un 3 en
ratlla Joves/Vella amb taps de suro esdevinguts castelleres i castellers,  així com tallers
de confecció de clauers amb taps de suro, d’imants de nevera emulant el mocador
casteller amb el nom de cada nena o nen, de pinces castelleres de fusta de cap rodó,
de  rètols  per  panys  de  porta  “no  molestar”  castellers,  i  de  zoòtrops  amb imatges
d’arquitectures humanes internacionals.

L’accés de nenes i nens a les atraccions i activitats de la Fira Castells requereix adquirir
una entrada que es bescanviarà per una polsera en l’accés del recinte. 
L’accés fins a 2 anys i l’accés per a adults acompanyants de tota la canalla és gratuït
sense entrada ni polsera. 
La visita als estands d’exposició és lliure. 
Les entrades seran de migdia (matí o tarda) per facilitar la rotació dels usuaris.
Preu: 10 € abonament 3 dies; 4 € mig dia.

10 a 14 h. PIV – La Plana – Tennis Valls. Torneig de pàdel. Preu: 15 €. Organitzen: Clubs
de pàdel Club Tennis Plana d’En Berga, Club Tennis Valls i Pàdel Indoor Valls.

10 h. Des del  pg.  Caputxins i  del  capdamunt del  pg.  Estació fins davant  del  Centre
Cultural·Lear Corporation. Cercaviles de la 21ª Mostra de bestiari escolar. La nostra
ciutat, pionera en presentar la versió casolana del bestiari patrimonial,  desplega tota
la imatgeria de les escoles:

 dues mulassetes i oreneta, de l'Escola Enxaneta
 mulassa, cuca, cuquetes i caparrons, de l'Escola Baltasar Segú
 gallipeix i cuca, del Col·legi Cor Maria 
 capgròs Candelo, drac Tombairot i cuca Paula, de l'Escola de la Candela
 pop i cuca, del Col·legi Claret 
 cavall, ós i cuca, de l'Escola Eugeni d'Ors 
 àliga, cuca, drac Puff, els dos gegantons Eladi i Candela, i el capgròs Úrsula, de

l'Escola Eladi Homs 
 cabra Peluda i cuca Lledoneta, del Col·legi Lledó
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També participen els sonadors següents: grup de flabiolaires de l'Escola Baltasar Segú,
grup  de  flabiolaires  i  grup  de  grallers  de  l'Escola  La  Candela,  dues  formacions  de
l’Escola i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, cinc grups Aula de
música tradicional  El  Tecler  de Tarragona,  les mitges  cobles La Titaranya de Valls  i
Tocats del grall, la sonadors del ball de vells, els ministrers Solstici,  i els grallers So Nat,
Els Cofins i L’Esperidió.
Itineraris: 
 Pg. Caputxins, c. Anselm Clavé, pg. Estació, c. Galofré Oller, pl. Francesc Layret i c.
Lluís Homs 
 Pg. Estació, c. Pare Palau, pl. Francesc Layret i c. Lluís Homs

10.30 a 12 h. Sala actes Convent del Carme. 10è Simposi Casteller de Catalunya. Àmbit
social. Els castells com a model inclusiu. Taula rodona. El factor inclusiu s’aborda des
de les perspectives de la immigració, l’àmbit universitari, la del col·lectiu LGTBIQ+, i la
de com arriba una colla a la seva comunitat local. Participants:

- Jan Huguet, Nens del Vendrell
- Toni Mañané, Castellers de Barcelona
- Mònica Masó, educadora social i presidenta dels Marrecs de Salt
- Diana  Morena,  investigadora  universitària  i  membre  dels  Trempats  de  la

Universitat Pompeu Fabra
- Àlex Masgoret, Castellers de Tortosa

Modera: Cristina París, periodista vallenca resident a Vilafranca del Penedès

10.30 a 12 h. Cooperativa Agrícola.  10è Simposi Casteller de Catalunya.  Àmbit tècnic.
L’aportació  de  la  dona  als  castells.  Taula  rodona.  Tractarà  de  la  influència  de  la
presència de la dona en el vessant tècnic dels castells amb algunes de les protagonistes
que l’han feta possible des de la seva implicació directa. Participants:

- Montserrat Albà, Bordegassos de Vilanova
- Pili Borrero, Xiquets de Tarragona 
- Anna Bové, Minyons de Terrassa  
- Laura Figuerola, Colla Vella dels Xiquets de Valls 
- Helena Llagostera, Colla Joves Xiquets de Valls 

Modera: Aina Mallol, periodista, Valls

10.30 h.  El  Vilar.  Arribada  progressiva  de les  diferents  bèsties i  cloenda de la  21ª
Mostra de bestiari escolar amb la ballada conjunta de tots els elements participants.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5 €

11  h.  Vela  Convent  del  Carme.  10è  Simposi  Casteller  de  Catalunya.  Àmbit
enogastronòmic. Sessió de tast. Presentació del cava de les Decennals 2021 +1 a càrrec
d’Adernats.

11 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.
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11.30 h. Pg. Caputxins. Seguici Petit i presentació a la ciutat dels nans de les escoles,
apadrinats pels nans de Valls amb els grallers els Cofins. Hi participen: el drac petit, el
ball  de diables petit, l’os petit, el  basilisc petit, el  Lladrefaves petit i  gegantona,  els
gegants petits, el bouet, el ball de gitanes petit, el ball de pastorets, el ball de bastons
petit, la mulasseta, el ball de la primera i l’àliga petita

11.30 h. Des de l’Oficina de Turisme, c. Cort 3.  Visita guiada La Candela, història de les
Decennals. Inscripció prèvia:  977 612 530 / turisme@valls.cat Preu: 5€ 

12 h. El Pati. Públics familiars. Circ. El Tingladu presenta Km0. Aquest nou col·lectiu que
compta amb un espai de creació i entrenament a Valls, de circ sobretot, ofereix el seu
primer espectacle.

12 h. Sala actes Biblioteca Carles Cardó, accés pel c. Sant Pere. Decennals literàries.
Presentació  del  llibre  amb  el  poemari  guanyador  del  Premi  Decàlia,  editat  per
Cossetània Edicions, amb lectura de poemes i signatura de llibres per part de l’autor.

12 h.  Santuari  del  Lledó. Pregó del  Centre de Lectura d'anunci  de les Decennals,  a
càrrec  del  llicenciat  en  veterinària  i  vicepresident  de  l'Acadèmia  de  Ciències
Veterinàries de Catalunya, Francesc Monné i Orga.  Organitza: Centre de Lectura

12.30 a 14 h. Sala actes Convent del Carme. 10è Simposi Casteller de Catalunya. Àmbit
social. La represa del patrimoni immaterial post pandèmia. Taula rodona. Coneixerem
com algunes de les grans celebracions patrimonials afronten la nova era després de la
crisi sanitària patida amb tristes anul·lacions. Participants:

- Representant  dels  costaleros  de  la  Setmana  Santa  de  Sevilla,  gestionat  per
l’advocat Isaías Rodríguez

- Miquel Àngel Limon, Festes de Sant Joan de Ciutadella, Menorca
- Josep Vicent Peiró, Falles de València
- Enric Sorribes Roig, Federació de Muixerangues del País Valencià

Modera: Marta Ferré, comunicadora visual, Valls

12.30 a 14 h. Cooperativa Agrícola.  10è Simposi Casteller de Catalunya.  Àmbit tècnic.
La utilitat o no de la declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Taula
rodona.  Se  centra  en  discernir  els  avantatges  i  els  inconvenients  que  generen  les
declaracions  de  Patrimoni  de  la  Humanitat  per  part  de  la  UNESCO.  Hi  participen
estudiosos coneixedors de manifestacions que tenen aquest rang:

- Lluís Cabrera. Taller de Músics, Barcelona. Especialista en flamenc 
- Francesc  Massip.  Universitat  Rovira  i  Virgili,  Tarragona.  Especialista  en  el

Misteri d’Elx
- Oriol Riart. Especialista en les Falles del Pirineu
- Gabriel Seguí, Mallorca. Especialista en el Cant de la Sibil·la
- Eloi Miralles, degà dels cronistes castellers

Modera: Judit Benages, periodista, Vilafranca del Penedès

12.30 h. Des de pl. Estació. Cercavila d'arribada dels convidats i els padrins per a l'acte
d'estrena del recuperat ball de cavallets de Valls. Participen el ball de turcs i cavallets
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de  Tarragona  i  els  cavallets,  gegants  i  mulassa  de  Sant  Feliu  de  Pallerols,  tots
procedents de festes patrimonials d’interès nacional. Itinerari: pl. Estació, pg. Estació,
c. Xiquets de Valls i pl.Titit. 

13 h. Pl. Torrent del Titit. Estrena del recuperat ball dels cavallets, documentat a Valls
almenys entre 1712 i 1790. El disseny de la indumentària ha anat a càrrec de Pau
Fernández;  la  construcció  dels  cavallets,  de  Lluís  Musté;  la  música,  de  Francesc
Bofarull; la seva interpretació, dels Grallers La Capona de Tarragona,  i el conjunt del
projecte a càrrec de la Unió Anelles de la Flama. També hi participen el ball de turcs i
cavallets de Tarragona, i els cavallets, gegants i mulassa de Sant Feliu de Pallerols.

14.15 h. Claustre Convent del Carme. 10è Simposi Casteller de Catalunya. Showcooking
i networking. Mar i muntanya, a càrrec de Josep M. Tules “Pitu Mosquits”, dels Xiquets
del  Serrallo,  i  de  la  Colla  del  Bou  de  Reus.  Els  oficis  del  sector  primari,  com  els
pescadors i els pagesos, havien estat històricament lligats als castells. Avui es retroben
en aquest àmbit enogastronòmic. Maridatge amb els vins de la D.O. Tarragona.

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

15.30 a 20.30 h. Pl. Quarter, carrers del Teatre i Germans de Sant Gabriel, i Institut
Serra de Miramar.  Accés pel  carrer  del  Teatre i  pel  carrer Anselm Clavé.  Familiars.
Segona tarda de la 10ª Fira Castells. 20 activitats de dinamització i participació per a
nenes, nens i famílies, i també 16 expositors en la fira transversal del món casteller. 
L’accés de nenes i nens a les atraccions i activitats de la Fira Castells requereix adquirir
una entrada que es bescanviarà per una polsera en l’accés del recinte. 
L’accés fins a 2 anys i l’accés per a adults acompanyants de tota la canalla és gratuït
sense entrada ni polsera. 
La visita als estands d’exposició és lliure. 
Les entrades seran de migdia (matí o tarda) per facilitar la rotació dels usuaris.
Preu: 10 € abonament 3 dies; 4 € mig dia.

16 h. Sala actes Convent del Carme i Cooperativa Agrícola.  10è Simposi Casteller de
Catalunya. Àmbits social i tècnic. Taula oberta de Comunicacions, que s’hauran inscrit
prèviament.  Entre  5  i  10  minuts  per  comunicació.  Inscripció  del  tema  de  cada
comunicació  i  de  les  dades  de  la  persona  que  la  vol  explicar  a
simposicasteller@decennalsvalls.cat
Debat conjunt fins a les 18 h. 

16.30 h. AAEET, Capella del Roser, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. Obertura
d’exposicions.

17 h. Biblioteca Popular, Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls i Pati Sant Roc.
Obertura d’exposicions.

17  h.  Vela  Convent  del  Carme.  10è  Simposi  Casteller  de  Catalunya.  Àmbit
enogastronòmic. Sessió comentada de tast. Antoni Sánchez Ortiz, enòleg i professor
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del  Màster  Europeu  en  Innovació  Enoturística  de  les  universitats  Rovira  i  Virgili,
Bordeus  i  Porto:  La  geografia  castellera  segons  el  vi.  Tast  que  vincula  diferents
denominacions d’origen catalanes i les principals places castelleres.

17 h. Des de pl. Blat. Desitjat anunci del Trasllat de la imatge de la Mare de Déu de la
Candela des de la seva capella a l’altar major. Primera sortida del seguici cerimonial de
Valls amb la participació del drac, el ball de diables, el bou tradicional, l’os amb els
trabucaires, el basilisc, el ball de gitanes, els nans, els gegantons i gegants, el bou, el
ball de vells, el ball dels cercolets, el de bastons, el de cavallets –en estrena dins el
seguici vallenc–, la mulassa, el ball de la primera, la moixiganga, el lleó i l’àliga, que
executaran les seves jovials passades durant el recorregut.

Concentració del seguici: places del Blat, de l’Església i dels Arcs del Celler del Paborde,
i carrers de l’Església i de Tomàs Caylà.

Itinerari:  pl.  Blat,  Major,  Carnisseria,  Carme,  Metges,  Escudelles,  Santa  Úrsula,
aparcament de Sant Antoni, Sant Antoni, Sant Pere, Forn Nou, Alls, González Alba, gir a
l’esquerra per entrar al Pati, Cort, Blat i Església Sant Joan. 

Casa  de  la  Ciutat.  Recollida  de  la  bandera  de  la  Ciutat  i  la  corporació  municipal,
acompanyades per la policia local de gala, per part del seguici cerimonial, per dirigir-se
a l’Església Sant Joan.   

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia

18 h. Sala actes Convent del Carme. Cloenda del  10è Simposi Casteller de Catalunya.
Carme Ruscalleda: Els esmorzars de forquilla. Nascuda en una família d’agricultors i
xarcuters, la cuinera de major projecció internacional, amb set estrelles Michelin, que
cap altra xef no ha aconseguit igualar, disserta sobre la relació entre els castells i la
cuina, centrant-se en els esmorzars de forquilla, els quals el Simposi ha posat en valor
en diferents edicions.

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia, 

18.30 h. Campanar de Sant Joan. Toc a novena i  tritlleig de campanes d’entrada al
Trasllat de la Mare de Déu, a càrrec dels campaners de les Borges Blanques, que en les
últimes Festes Decennals van ser els encarregats de tocar manualment al campanar
vallenc.

19  h.  Sala  Cooperativa  Agrícola.  Cloenda  del  10è  Simposi  Casteller  de  Catalunya.
Showcooking  i  networking,  a  càrrec  d’Eudald  Carbonell  i  Cinta  S.  Bellmunt:  Cuina
paleolítica. Carbonell  no només és un gran arqueòleg, sinó que, junt amb la Cinta,
també és capaç de deixar l’excavació i l’acadèmia i llançar-se a seduir un públic ampli i
trobar connexions amb els castellers. Maridatge amb els vins de la D.O. Tarragona.
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19  h.  Pavelló  Xavi  Tondo·ALECOSA.  Concert.  Orquestra  Metropol.  Versió  fresca  i
renovada  del  concert  festamajorenc,  pensada  perquè  agradi  tant  al  públic  jove  i
familiar com als seguidors de sempre. Tota la solemnitat d’un concert, amanit amb un
toc d’humor i modernitat, per apropar la música d’orquestra a totes les generacions. 
Preu: 3 €

19 h. Església Sant Joan. Solemne Trasllat de la Mare de Déu de la Candela des de la
seva capella a l’altar major. Baixada del cambril per la festivitat de 2021 per implorar
protecció,  se’n  dona  continuïtat  amb el  cerimoniós  trànsit  fins  a  l’altar.  Seguint  la
consuetud, és portada per dos preveres fills de Valls i per dos regidors de l’Ajuntament
de la ciutat, mentre el nou orgue de la Ciutat sonarà per primer cop en aquest ritual.

El presbiteri romandrà artísticament empal·liat i encortinat de belles robes, preparades
per l’obrador d’Amadeu Ferré, per a tal d’acollir la imatge de la Mare de Déu.

19.15  h.  Vela  pl.  Oli.  Tanda  de  lluïment  dels  balls  parlats  i  les  danses  del  seguici
cerimonial,  amb  la  participació  del  ball  de  gitanes,  el  ball  de  cavallets,  el  ball  de
bastons, el ball de cercolets i el ball de la primera.

19.30 h. Església Sant Joan. Inici de la novena de la Mare de Déu de la Candela. La
novena o espai de nou dies dedicat a la nostra devoció comença amb el cant del Virolai
a  la  Mare  de  Déu  de  la  Candela,  i  és  predicada  per  Joan  Planellas  i  Barnosell,
Arquebisbe de Tarragona qui, tot seguit, presideix la celebració de l’Eucaristia. 
El cant dels Goigs a la Mare de Déu de la Candela clouen la novena. 

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia. 

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.30 h. Vela Convent del Carme. Monòleg casteller. Àlex Pereira: Escaleta on tour.
Bastit bàsicament amb cançons, aquest casteller dels Bordegassos de Vilanova i autor
de  la  peça,  interpreta  amb  ironia  aquesta  paròdia  sobre  la  quotidianitat  del  món
casteller. Amb respecte i profunditat, aborda diversos aspectes del context actual, de
les colles i diades, dels seus personatges i les seves peculiaritats, com la rivalitat entre
colles,  la  popularitat  dels  castellers  del  tronc,  la  polèmica  Polca  d'Ours,  o  el  lèxic
distintiu. Preu: 2 €. Organitza: Comerç de Valls

21 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Dansa · flamenc. Los Vivancos: Live.
Darrer muntatge d’aquests germans amb el segell inconfusible de  l'espectacularitat
que reuneix el millor de les seves darreres tres creacions coreogràfiques triomfadores
arreu  del  planeta:  7  Hermanos,  Aeternum  i  Nacidos  para  bailar.  Una  elaborada  i
cuidada estructura escenogràfica en un muntatge enèrgic i explosiu, interpretacions
musicals en directe, un vestuari d'alt disseny i una elaborada producció. La sincronia de
l’art i els efectes sensacionals en combinar flamenc, rock i grans clàssics. 
Espectacle inclòs en l’abonament de teatre: 75 € per a quatre espectacles
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Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€ / Promo 3: 3€ per a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.

21 h.  Restaurant  Casa  Fèlix.  Sopar  i  ball  de  gala  del  Centre  de Lectura:  Orquestra
Atalaia. La centenària entitat participa de forma activa en les Decennals des de l'edició
de  1871.  De  de  llavors  ençà,  organitza  un  programa  extraordinari  d'actes  en  què
ressalta  el  ball  de  gala  que  duu  a  terme  de  forma  ininterrompuda  des  de
1891. Informació i adquisició de l'entrada: secretaria@centrelecturavalls.cat Organitza:
Centre de Lectura

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Música. Mariona Escoda: Tal
com havia de ser
La jove promesa vallenca lliga les Decennals amb la presentació del  seu primer EP,
titulat “Tal com havia de ser”. Una ocasió esplèndida per deixar-se seduir per una de
les veus suggeridores de l’escena actual. Estrena absoluta
Preus:  18 € /  Amb Carnet  Amics  dels  Teatres  de Valls:  15  €  /  Promo 3:  3€ per  a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22.30 h.  Vela Principal·Estrella  Damm. Concert.  Les  Decennals i  Hit  103 presenten 
Rosario: Te lo digo todo y no te digo na.
Renovada, madura i esprement a fons la irresistible barreja de rumba, flamenc, reggae,
balades i pop que ella mateixa batejà com a gypsy-funky, la filla petita de La Faraona i
el Pescaílla, quasi 30 anys després del seu debut, presenta el primer disc en 5 anys,
cuinat amb eines rabiosament modernes. Cançons que advoquen per la comprensió i
la solidaritat en temps de crisi, amb un directe fresc, vibrant i carregadíssim d’energia
encomanadissa. Estrena comarques de Tarragona
Espectacle inclòs en l’abonament de concerts: 85 € per a 7 concerts (exhaurit)/ 73 €
per a 6 concerts / 60 € per a 4 concerts (exhaurit)/ 48 € per a 3 concerts
Preu entrada solta: 25 €

23.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Ball de nit. Orquestra Metropol.
Espectacle inclòs en l’abonament de balls: 45 € per a 4 balls. També en l’abonament de
llotges complementàries a l’entrada: 40 € per a 4 balls
Preu per entrada solta: 14 € / Promo 3: 3€ per a persones en situació d’atur, prèvia
acreditació a taquilla / Llotja solta, complementària a l’entrada, per a 6 persones: 34 €

23.30 h. Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 6, síntesi de l’1 i 2.
Mariano Light, de Corigliano d’Otranto, Itàlia, de Corigliano d’Otranto, Itàlia
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Diumenge 30 de gener
Trobada de les colles castelleres dels Països Catalans
Valls  és  l’única  població  que,  cada deu anys,  acull  les
colles castelleres en actiu en únic espai i moment
Patrocinen: Damm · Repsol

8 h. Des de pl. Blat i des dels habitatges de la Colla Vella. Airoses matinades a càrrec de
l’Escola de grallers de la Colla Joves Xiquets de Valls,  Grallers de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, així com dels grups d’altres colles que s’hi vulguin sumar.
Durant l’acte, Toc de matinades davant del Monument als Xiquets de Valls, a la plaça
de la Font de la Manxa.

Des de bon matí. Casa de la Ciutat. Sortida de l’àliga al balcó.

Tot seguit. Establiments de restauració i local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Esmorzars de forquilla i ganivet. Vade retro les torrades, els entrepans i la brioixeria
selecta. Per Decennals a  primera hora del matí es fa imprescindible l'ús de la forquilla i
el ganivet. I per beure, per descomptat, res de cafè amb llet, sinó que el que s'imposa
és un vi km0. En definitiva, la qualitat dels productes de la terra, que són, al capdavall,
la base de la bona cuina.

Durant les Festes
Església Sant Joan Baptista. Portes obertes per visitar i venerar la Mare de Déu de la
Candela

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

9.30 h. Aparcament Hort del Carme. Trobada castellera dels Països Catalans. Inici de
l’arribada  esgraonada  de  les  colles  participants.  L’espai  estarà  ambientat  amb  els
concerts:

 9.35  h.  Canya  d’Or  &  Brass,  Reus.  Gralles,  metall  i  un  conjunt  ampli  de
percussions  per  a  un  repertori  original  i  poc  habitual  dins  del  món graller.
Ritmes balcànics, música klezmer, funk, tangos, músiques populars, ska, sèries
de dibuixos animats.

 10.55 h. Electrogralla, presentant el nou disc Empelt. Des de Sallent, preestrena
del  músic  Roger  Andorrà. Punyent  i  transgressora,  una  gralla  viatja  cap  a
l’electrònica.  El  punch de les  bases  musicals  fusionades  amb un instrument
orgànic  per  vestir  reminiscències  de  jazz,  groove,  funky,  dance,  techno  i
dubstep.
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 Servei de bar i entrepans

Durant tota la jornada. Pl. Blat. Pilars de les colles castelleres que vulguin plantar-los.
L’augment del nombre de colles ha fet inviable el pas en cercavila per aquest espai.
Conscients que hi ha entitats que no han plantat mai el pilar a la pl. Blat i que també
d’altres,  malgrat  les llargues esperes que es generaren fa 10 anys,  volen tornar-hi,
l’organització  ha  reservat  l’indret  i  l’ha  deixat  lliure  d’altres  activitats  potencials,
perquè qui hi vulgui pugui aixecar-lo. S’ha disposat un servei sanitari. 

10 a 14 h. Lloc a determinar. Decennals solidàries. Donacions al Banc de sang i teixits.
Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang per atendre les necessitats
als hospitals. Reserveu hora a través del web #etsIMPRESCINDIBLE #ViuiFesViure

10  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i
Vestíbul Teatre Principal. Obertura d’exposicions.

10 a 14.30 h. Pl. Quarter, carrers del Teatre i Germans de Sant Gabriel, i Institut Serra
de Miramar. Accés pel carrer del Teatre i pel carrer Anselm Clavé. Familiars. Darrera
jornada de la 10ª Fira Castells. 20 activitats de dinamització i participació per a nenes,
nens i famílies, i també 16 expositors en la fira transversal del món casteller. 
L’accés de nenes i nens a les atraccions i activitats de la Fira Castells requereix adquirir
una entrada que es bescanviarà per una polsera en l’accés del recinte. 
L’accés fins a 2 anys i l’accés per a adults acompanyants de tota la canalla és gratuït
sense entrada ni polsera. 
La visita als estands d’exposició és lliure. 
Les entrades seran de migdia (matí o tarda) per facilitar la rotació dels usuaris.
Preu: 10 € abonament 3 dies; 4 € mig dia.

10.30 h. Casa de la Ciutat. Recepció institucional d’alcaldesses, alcaldes i delegats dels
grups festius de la comarca de l’Alt Camp participants en la Mostra que es desenvolupa
a la tarda.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

11 h. Església Sant Joan. Eucaristia, dedicada a les famílies i visita dels infants a la Mare
de Déu.

11 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11.30 h. Sala Sant Roc. Visita comentada a l’exposició Jaume Solé i el Retaule Casteller. 

11.30 h. Des de l’Oficina de Turisme, c. Cort 3.  Visita guiada La Candela, història de les 
Decennals. Inscripció prèvia:  977 612 530 / turisme@valls.cat Preu: 5€ 

12 h. Aparcament Hort del Carme. Trobada de Colles Castelleres dels Països Catalans.
Actuació.  Consistirà  en  tres  rondes  simultànies,  les  dues  primeres  de  castells  i  la
tercera de pilars. En cas que en la primera ronda el castell quedi en intent o intent
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desmuntat, la segona esdevindrà el moment per a la repetició.  D’acord amb els criteris
fixats en la Declaració dels Castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO  i  per  la  Coordinadora  de  Colles  Castelleres  de  Catalunya,  s’aixequen
construccions d’un mínim de sis pisos en els castells i  d’un mínim de quatre en els
pilars.

Hi  participen 81 colles  i  8.400  castelleres  i  castellers,  acompanyats  dels  respectius
grups de gralles i timbals:

Al·lots de Llevant, Bordegassos de Vilanova, Castellers d’Andorra, Castellers d'Altafulla,
Castellers  de  Badalona,  Castellers  de  Barcelona,  Castellers  de  Berga,  Castellers  de
Caldes de Montbui,  Castellers de Castellar,  Castellers de Castelldefels,  Castellers de
Cerdanyola, Castellers de Cornellà,  Castellers de la Sagrada Família,  Castellers de la
Selva, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers de l'Adroc, Castellers de l'Alt Maresme,
Castellers de les Roquetes, Castellers de Mediona, Castellers de Mollet, Castellers de
Montcada i Reixac, Castellers de Rubi, Castellers de Sabadell, Castellers de Sant Cugat,
Castellers de Sant Feliu, Castellers de Santa Coloma, Castellers de Santpedor, Castellers
de Sants, Castellers de Sarrià, Castellers de Terrassa, Castellers de Tortosa, Castellers
de Viladecans, Castellers de Vilafranca, Castellers del Foix de Cubelles, Castellers del
Poble  Sec,  Castellers  del  Prat  de  Llobregat,  Castellers  del  Riberal,  Castellers
d'Esparreguera, Castellers d'Esplugues, Colla Castellera de Figueres, Colla Castellera de
l'Esquerra de l'Eixample, Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, Colla Castellera de
Vacarisses, Colla Castellera Esperxats de l'Estany, Colla Castellera Jove de Barcelona,
Colla Castellera La Bisbal  del  Penedès,  Colla Castellera Laietans de Gramenet, Colla
Castellera Malfargats  de Pallars,  Colla  Castellera Matossers de Molins de Rei,  Colla
Castellera  Minyons  de  Terrassa,  Colla  Castellera  Tirallongues  de  Manresa,  Colla
Castellera Xiquets de Cambrils, Colla Castellers de Mallorca, Colla de Castellers Xiquets
de Tarragona, Colla Jove de Castellers de Sitges, Colla Jove de l'Hospitalet, Colla Jove
Xiquets de Tarragona, Manyacs de Parets del Vallès, Margeners de Guissona, Marrecs
de Salt, Minyons de l'Arboç, Moixiganguers d'Igualada, Nens del Vendrell, Nois de la
Torre, Nyerros de la Plana, Sagals d'Osona, Salats de Súria, Tirallongues de Manresa,
Torraires de Montblanc, Vailets de Gelida, Vailets de l'Empordà, Xerrics d'Olot, Xicots
de Vilafranca, Xics de Granollers, Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, Xiquets de Reus, Xiquets
de Torredembarra, Xiquets de Vila-seca, Xiquets del Serrallo,  Colla Joves Xiquets de
Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls. 

Tot seguit. Aparcament Hort del Carme. Toc de vermut pels grallers i timbalers.

12  h.  Vela  Convent  del  Carme,  accés  per  pl.  Carme.  Decennals  familiars.  Dansa.
Mariantònia Oliver (Mallorca): Volen volen. Un joc coreogràfic càlid que es fon com un
conte  melòdic,  un  esclat  d’imatges  poètiques  amb  un  únic  objectiu:  l’estímul  de
l’emoció dels infants.

12 h. Pati Col·legi Eugeni d'Ors. Decennals familiars. Circ. La Baldufa: Bye bye confetti. 
Tres pallassos extravagants i autèntics que desprendran humor i amor, a parts iguals, i 
un espai on públic i actors respiren les mateixes emocions
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12.15  h.  Església Sant  Joan.  Concert  d'orgue i  cornamusa.  Josep Mateu i  Francesc
Sans: L'Arrel i les Branques. Un repertori eclèctic per explorar les possibilitats d’aquest
duet  singular  i  interpretar  les  gaitillas,  les  obres  franceses  per  a  musette  o  les
tradicionals llibertats d’orgue del nostre país.  Organitza Comissió ciutadana de l'Orgue
de Valls

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

15.30 a 20.30 h. Pl. Quarter, carrers del Teatre i Germans de Sant Gabriel, i Institut
Serra de Miramar.  Accés pel  carrer  del  Teatre i  pel  carrer Anselm Clavé.  Familiars.
Darrera tarda de la 10ª Fira Castells. 20 activitats de dinamització i participació per a
nenes, nens i famílies, i també 16 expositors en la fira transversal del món casteller. 

16 h. Pg. Caputxins. Mostra festiva «L’Alt Camp fa festa»: Plantada del Pi de Maig del
Pla de Manlleu. Quan els propietaris de finques estaven contents amb el rendiment
dels  seus  treballadors  o  havien  tingut  una  bona  collita,  donaven  un  pi  perquè  el
tallessin i el venguessin. Amb el que en treien, compraven alguna cosa o feien un bon
àpat. Com que el propietari els deixava triar el pi, els treballadors per treure un major
rendiment en triaven un de ben alt. Actualment, cada 30 d'abril al vespre es reuneixen
desenes de veïns per sopar i, a quarts de dotze, els joves i nens marxen al bosc a tallar
un pi. Al cap d'una estona tornen amb el pi, li tallen les branques i el pelen, excepte la
copa on hi pengen una estelada. A continuació el planten.

16.30 h. Locals de les Colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls. Obertura dels locals, 
espai d’acollida per a les castelleres i castellers que ens visiten. 

16.30 h. AAEET, Capella del Roser, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. Obertura 
d’exposicions.

16.30  h.  Pati  Col·legi Eugeni d'Ors.  Decennals  familiars.  Circ.  La  Baldufa:  Bye  bye
confetti. 

16.30 h. Vela Convent del Carme. Accés per pl. del Carme. Decennals familiars. Dansa.
Mariantònia Oliver (Mallorca): Volen volen. 

16.30 h. Centre Històric. Mostra festiva «L’Alt Camp fa festa». Cantada de caramelles
amb les colles d’Alió i Vila-rodona. Aquesta manifestació musical recorre els carrers
per Pasqua, fent aturada a les cases més conegudes i cantant cançons de caire religiós,
de felicitació per la festa, i d'al·lusió a les persones de l'habitatge visitat i a l'obsequi
que esperen rebre dels homenatjats. 

17 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions.

17 h. Des de l’església del Carme. Continuació de la mostra «L’Alt Camp fa festa»: 
exhibició dels Armats del Pla de Santa Maria. Aquests armats, únics a Catalunya per la 
seva indumentària i màscares, ens porten directament el Cicle de Setmana Santa de 
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l'Alt Camp a Valls. Itinerari: pl. Carme, carrers del Carme, Carnisseria, pl. Garrofes, 
costa del Puntarró, pl. Fusta, carrers Metges, Carme i pl. Carme.

17.15 h. Vela pl. Oli. Ball de gralles. Peces de moda, nous ritmes vinguts d’arreu d’allà
adaptats o arranjats per a gralles, melodies de nova creació, estrenes absolutes… tot
per ballar i gaudir d’una estona inoblidable. La gralla es reivindica com un instrument
poderós, capaç i summe pontífex de la festa. Junt amb l’Escola de Grallers Colla Joves
Xiquets de Valls i els Grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, participen:

> 17.15 h. La Virolla, Tarragona. Aquests joves compleixen 10 anys sobre els escenaris
amb un repertori sobradament versàtil. 

>  18.30 h.  Canya d’Or,  Reus. Valents,  no es  cansen de buscar noves possibilitats  a
aquest fantàstic instrument que és la gralla. 

> 20 h. So Nat·Grallers de Tarragona + Sílvia Petit: Els 10 +1 Principals dels Castells .
Evoquen les músiques de ball i festa que han sorgit coetàniament a moments especials
dels castells. Estrena absoluta.

17.30 h. Itinerari pendent de la comissió de cultura popular. Acabament al Santuari del
Lledó.  Cercavila  dels  elements  festius  de  la  mostra  «L’Alt  Camp  fa  festa»,  amb  la
participació dels gegants Miquel i Saura d’Alcover, els capgrossos centenaris del Pla de
Santa Maria, els gegants Jaume i Loreto de Bràfim, els gegants Morrot i Mixarda de
Figuerola del Camp, l’Indiot de Nulles, el capgròs Ullalot de Mont-ral i la Tineta i el
Perot de Farena,  els grallers del  Pont d’Armentera, la Cuca del  Pi  de Puigpelat,  els
gegants Guillem i Puculula de la Riba, els capgrossos de Querol, els gegants manotes
de la Central Cultural de Valls, els gegants Pere de Lusignan i la reina Elionor de Xipre
de la colla gegantera la Pessigolla de Valls, els grallers de la Unió Anelles de la Flama i
els gegants Antonet i Angelina de la Colla Gegantera El Calçot de Valls, i les comitives
del  Pa  Beneït  de  Rodonyà,  el  Pont  d’Armentera  i  Montferri,  acompanyades
musicalment  per  Punt  de  Malura,  Tocats  del  grall,  Tocaferro  i  Set  vetes  de
l’Espardenya.

En arribar al santuari del Lledó. Benedicció del Pa Beneït, les típiques coques de les
festes patronals dels pobles de la conca del riu Gaià. El Pa Beneït està molt arrelat en la
conca del riu Gaià, a cavall de les comarques de l'Alt Camp, el Penedès i el Tarragonès.
Té per protagonistes parelles ben guarnides que porten coques a beneir a l'església i
que, posteriorment, són repartides i degustades en comunitat.

Seguidament. Pg. Caputxins.  Cercavila  de  foc.  Els  elements  de  foc  de  l’Alt  Camp
inunden el passeig d'espurnes amb les seves carretilles. Hi participen: ball de diables
de Vilabella, drac Celmot del Pla de Manlleu, ball de diables Bruixots d’Alcover, falcó
d’Alcover i moll de Vallmoll.

18 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Dansa · Música · Llum. Mayumana (Israel): 
Currents. 
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Creat  per  al  Festival  de  la  Llum  de  Jerusalem,  ara  aquest  espectacle  vibrant
desembarca a les festes de la llum de Valls. Inspirat en la disputa històrica mantinguda
pels dos empresaris i inventors Thomas Alva Edison –creador del corrent continu– i
Nikola Tesla –del corrent altern, que s'utilitza fins avui–, els mappings més imaginatius
i sorprenents fruit de la creativitat del vídeo art, els sons electrònics, la percussió i la
dansa  reblen  una  trajectòria  internacional  de  26  anys.  Estrena  comarques  de
Tarragona

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls i Carnet Jove: 21/24€ / Promo 
3: 3€ per a persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla. 

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de 
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Musical. El Gran Llibre Màgic,
amb la vallenca Cristina Murillo. Producció: Companyia T-Gràcia.
Una història d’humor, música i màgia, en què dos xarlatans s’embarquen en la missió
de descobrir què hi ha darrere del malefici que afecta el Gran Llibre Màgic, que quan
esternuda canvia el final de tots els contes. Un llibre gegant que es mou, parla i es
desplega per convertir-se en escenari  de les millors històries infantils: la Caputxeta
vermella,  el  gat  amb  botes,  el  pirata  Barba  Negra  o  el  Comte  Dràcula.  Un  gran
desplegament creat pels escenògrafs del musical “La Bella y la Bestia”.
Preus:  14 €  /  Amb Carnet  Amics  dels  Teatres  de Valls:  12  €  /  Promo 3:  3€ per  a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Kellog’s

18.30  h.  Cooperativa  agrícola,  pl.  Carme 4.  Familiars·Contes.  Les  7  Candeles  i  una
llibertatària.  Karme Gonzàlez  i  Imma Pujol: Quan les  bèsties parlaven i  els  castells
s’enlairaven.
La col·lecció Els Contes de la Festa Major, de Cossetània Edicions, és una de les cites
ineludibles de cada Sant Joan. La programació de narració de les Decennals presenta
un  espectacle  de  contacontes  basat  en  les  històries  d’aquesta  col·lecció  amb  els
personatges del seguici cerimonial de Valls, que en aquest cas van del bracet de les
nostres castelleres i castellers.
Una iniciativa  copresentada per la Fundació Festes Decennals i  Xarxa de Cultura  de
Valls,  dins les activitats de l’Antena Castellera de l’Observatori del Patrimoni Etnològic
i  Immaterial  de  Catalunya,  amb  la  col·laboració  del  Departament  de  Cultura  de  la
Generalitat de Catalunya i de Cossetània Edicions, copresentada amb el Festival EVA,
En Veu Alta, del Penedès i el Priorat i coproduïda amb la Fundació Festes Decennals.

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19  h.  Vela  Principal·Estrella  Damm.  Concert.  Les  Decennals,  FlaixBac  i  Hit  103
presenten Oques Grasses. Estrena Gira 10 anys
El  2022 estan  de  celebració.  Després  de  5  exitosos  discos  d'estudi  i  multitudinaris
concerts en directe, tornen per festejar el 10è aniversari. Una gira de 10 concerts a
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Catalunya i  que acabarà el  gener de 2023 al  Palau Sant Jordi  de Barcelona amb el
concert de fi de gira "La gent que estimo" amb 17.000 entrades venudes.  Cançons
corejades arreu amb una producció musical singular, moderna i acurada, i amb unes
lletres esdevingudes himnes atemporals.
Preu: 25 € 

19 h. Campanar Sant Joan. Repic de campanes

19.15 h. Església Sant Antoni. «L’Alt Camp fa festa»: balls parlats, amb la representació
del ball parlat del degollament de Sant Joan Baptista de Rodonyà. Se'n té constància
des de la primera meitat del segle XIX, continuà fins al 1916 i va ser recuperat el 2013. 

19.15 h. Sala actes Convent del Carme. «L’Alt Camp fa festa»:  balls parlats,  amb la
representació del ball de Dames i Vells d’Alcover, acompanyats pels sonadors del ball
de vells. Amb la sàtira dels seus mordaços parlaments, la vila el tingué documentat fins
a 1908 i ha estat retrobat ja en l'actual democràcia.

19.30 h. Església Sant Joan. Novena. Segon dia de la Novena. Predica el P. Octavi Vilà,
Abat de Poblet, OCist. Tot seguit presidirà la celebració de l'Eucaristia

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.15 h. Sala actes Convent del Carme. «L’Alt  Camp fa festa»:  balls parlats,  amb la
representació del ball de Dames i Vells d’Alcover.

20.15 h. Església Sant Antoni. «L’Alt Camp fa festa»: balls parlats, amb la representació
del ball parlat del degollament de Sant Joan Baptista de Rodonyà.

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

21 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Mayumana: Currents.

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.
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Dilluns 31 de gener
Obertura dels espais familiars

Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

Des de les 9 h. Col·legi Baltasar Segú, Escola Eugeni d’Ors, Escola Enxaneta, Institut
Serra de Miramar i La Circoteca. Obertura dels cinc espais familiars. Jocs, instal·lacions
participatives,  espectacles  i  tallers  configuren  l’oferta  desplegada  durant  quatre
jornades per als públics infantils i familiars: dilluns 31, dimarts 1, dijous 3 i divendres 4.

Abonament de quatre matins i quatre tardes: 15 €
Preu per entrada solta de matí o de tarda: 4 €
Accés gratuït per a infants en situacions socieconòmiques desfavorides, a través del
departament municipal de Serveis Socials.

Tant l’abonament com l’entrada dona accés a totes les activitats, excepte a uns tallers
concrets per als quals cal adquirir una entrada específica que també permetrà accedir
a la resta  d’activitats  desenvolupades  en la mateixa franja de matí o tarda.  Estan
indicats en aquest programa.
En cas que els menors no hi assisteixin acompanyats, s’acreditarà amb el formulari
corresponent facilitat per l’organització, disponible on line al web de les Decennals.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món:
jocs gegants antics i populars al nostre país i a d’altres països, construïts amb fustes
naturals i de grans dimensions.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. Espai
de  jocs  musicals  que  esdevé  un  taller  d’instruments  de  percussió  amb  campanes,
xilòfons, pals de pluja, caixes i molt més.

9  a  13 h.  Pati Escola Eugeni  d’Ors.  Decennals  familiars.  Itinerària.  El  gran laberint:
laberint de gran format, farcit d'enigmes que caldrà resoldre per trobar la sortida.

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Civi Civiac. La Feria de los inventos:
un museu d’invents i un espai de fantasia per experimentar, jugar i gaudir.

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del  senyor  Trifelli: una  instal·lació  amb  enginyosos  jocs  d’equilibris  cooperatius  i
objectes voluminosos.
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10  h.  Gimnàs  Escola  Enxaneta.  Decennals  familiars.  Mireia  Besora.  Taller  de  jocs,
danses  i  cançons,  ritmes  i  moviments  per  a  famílies.  Els  infants  han  d'anar
acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada també). Edat recomanada: de 2 a
7 anys. Cal adquirir entrada específica Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja
matinal.

10 h. Gimnàs Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Loles Santana. Taller de dansa
en família. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada
també). Edat recomanada: mínim 5 anys. Cal adquirir entrada específica. Preu: 4 €, que
dona accés al conjunt de la franja matinal.

10 h.  La   Circoteca.  Cia  Eudald Ferré:  La  (petita)  Moby Dick,  o  el  misteriós  viatge
continental d’una “petita” balena.

10 h. Església Sant Joan. Eucaristia 

10 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions.

11 h. La  Circoteca. Cia Eudald Ferré: La (petita) Moby Dick. 

11 a 13 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. Mostra de Lambe lambe i  teatre de miniatura,  coordinada pel  Col·lectiu La
Pupila. Espectacles de petit format que es realitzen dins caixes escèniques portàtils o
bé dins escenaris reduïts, poètics i misteriosos on s'expliquen històries en miniatura,
de  pocs  minuts  de  durada,  a  una  sola  persona  espectadora.  De  manera  gairebé
secreta, una manera diferent d'observar i de compartir històries des de ben a prop en
un acte de confiança mútua.

Companyies participants:

· Cia Telba Carantoña Teatro (José Quevedo): Edmundo
· Cia de Titelles L’Invisible (Joan Reverté): El gran Camuñas / la Mosca 
· Cia La Maleta Teatro Lambe Lambe (Emilio Rey): La partida
· Cia Vudú Teatro (Nelo Sebastián): Mafia
· Cia Mansa Bruja (Flores Lazarte): Mamistik
· Cia La Pany Teatre (Pop Antich): Manolo 
· Cia Ola Muchin (Ola Muchin): Myrmekodia
· Cia Laluté Teatro (Soraya Manjavacas): Pipo
· Cia Marionete Livre (Juliana Notari): Selva
· Cia Arusak (Alejandre Lanas): Trans Lúcide

Producció: Paula Casanova, de La Pupila Produccions

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)
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12  h.  Gimnàs  Escola  Enxaneta.  Decennals  familiars.  Mireia  Besora.  Taller  de  jocs,
danses  i  cançons,  ritmes  i  moviments  per  a  famílies.  Els  infants  han  d'anar
acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada també). Edat recomanada: de 2 a
7 anys. Cal adquirir entrada específica Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja
matinal.

12 h. La  Circoteca. Cia Eudald Ferré: La (petita) Moby Dick.

12.30 h. Vela pl. Oli. Músiques d’arrel. Concert vermut: Betzuca. 
Formació nascuda a Terrassa el 1997 que fa música folk en català gràcies a l’especial
connexió de les seves dues integrants: Carol Duran i Núria Lozano, o el que és el mateix
violí i acordió diatònic dels que es fan escoltar.

13 h. La  Circoteca. Cia Eudald Ferré: La (petita) Moby Dick.

15 h. Gimnàs Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Loles Santana. Taller de dansa
en família. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada
també). Edat recomanada: mínim 5 anys. Cal adquirir entrada específica. Preu: 4 €, que
dona accés al conjunt de la franja matinal.

15 a 17 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Civi Civiac. Feria de los inventos. 

15 a 17 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli. 

15 a 17 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe i teatre de miniatura. 

15 a 17 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. Laberint. 

15  a  17  h.  Pati  Col·legi  Baltasar  Segú.  Decennals  familiars.  Ludiespai.  Jocs  gegants
antics de fusta. 

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

15 h. La  Circoteca. Cia Eudald Ferré: La (petita) Moby Dick.

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

15.30 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Dansa. Elisenda Nadal. El barri
balla: dones. Resultat final d’un intens procés creatiu de dansa comunitària dirigit per
la ballarina i docent vallenca, i desenvolupat als Teatres de Valls i al centre de Dansa i
Comèdia Musical Infinity de Valls. Hi participen dones sense formació prèvia, d'entre 3
i 70 anys.

16 h. La  Circoteca. Cia Eudald Ferré: La (petita) Moby Dick.
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17  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i
Vestíbul Teatre Principal. Obertura d’exposicions.

18  h.  Sala  actes  Convent  del  Carme.  Trobada  decennal  de  les  Candeles.  Recepció
institucional per part de l’Alcaldessa Dolors Farré.

18 h. Església Sant Antoni Abat. Conferència sobre el disseny i el procés de construcció
del nou Orgue de la ciutat de Valls, a càrrec dels artífexs de l'obra Gerhard Grenzing i
Natalie Grenzing. Organitza: Centre de Lectura

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18.15 h. Antic Hospital de Sant Roc i capella del Roser, Aula Taller de la Diputació de
Tarragona a Valls. Visita guiada a les instal·lacions de l’aula i,  tot seguit,  als panells
ceràmics de la capella del Roser.  Organitza: Aula Taller de la Diputació de Tarragona

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19 h. Campanar Sant Joan. Repic de campanes

19.30  h.  Església  Sant  Joan.  Tercer  dia  de  la  Novena.  Predica  Laura  Mor,  mare  i
catequista,  periodista  i  editora,  vinculada  a  projectes  comunicatius  amb  vocació
cristiana i humanista. Actualment dirigeix Catalunya Religió.

Tot  seguit  presidirà  la  celebració  de  l'Eucaristia  mossèn  Joan  Àguila,  rector  de  les
parròquies de sant Joan Baptista, de Sant Antoni Abat i la Mare de Déu del Carme de
Valls. 

19.30 h. Claustre Convent del Carme, accés pl. Carme. Inauguració de l’exposició dels
60 anys  d’Òmnium Cultural. Més de 185.000 socis  i  sòcies.  50 seus  territorials.  La
història d’Òmnium Cultural està lligada a milers de persones de tot el país. Organitza:
Òmnium Cultural

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

21  h.  Centre  Cultural·Lear  Corporation.  Teatre  ·  Flamenc.  Távora  Teatro  Abierto
Cooperativa  Andaluza  presenta  Quejío,  de  Salvador  Távora.  Lletres:  S.  Távora  y  A.
Jiménez Romero.
Un espectacle estrenat ara fa 50 anys, el 15 de febrer de 1972, desafiant la dictadura
en una gira que aleshores ja passà per Valls. Encara avui continua existint el que llavors
denunciava Salvador Távora, el ja traspassat director de la companyia La Cuadra de
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Sevilla: misèria, injustícies i violència, despullades a través del cant i el ball flamenc fins
que  en  queda  el  crit  ronc,  dolgut  i  tràgic,  en  una  peça  emblemàtica  de  les  arts
escèniques andaluses i universals que interpel·la l’espectador. Estrena comarques de
Tarragona
Espectacle inclòs en l’abonament de teatre: 75 € per a quatre espectacles
Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€ / Promo 3: 3€ per a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22.30 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Teatre · Comèdia. Ricard
Farré i Arnau Puig. El bon policia, de Santiago Rusiñol.
Recentment nominada per als Premis Butaca que anualment atorga el públic, aquesta
peça molt poc representada i que, en l’estrena al Romea de Barcelona el 1905, provocà
un gran enrenou de crítica, tampoc no deixà indiferent al públic de l’època. 117 anys
després  es  presenta  adaptada  a  dos  actors,  en  un  joc  teatral  que  submergeix
l’espectador en una afilada, delirant i desconeguda comèdia d’un dels grans mestres
del  patrimoni  teatral.  Coproducció  d’El  Maldà,  de  Barcelona,  i  la  Fundació  Festes
Decennals
Preus:  18 €  /  Amb Carnet  Amics  dels  Teatres  de Valls:  15  €  /  Promo 3:  3€ per  a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Tallers Miquel S.A.

23 h. Cooperativa agrícola, pl. Carme 4. Les 7 Candeles i una llibertatària. Joan Vázquez
i Marc Sambola: Ocaña, reina de las ramblas. 
Fou un artista autènticament inclassificable. Irrompé com a performer dècades abans
que ningú sabés què volia dir fer una performance. A través de les seves intervencions
artístiques, el pintor naïf esdevingué un activista pioner dels drets LGTBI molt abans
que  entenguéssim  el  significat  d’aquestes  sigles.  Ocaña,  el  precursor  de  tota  una
manera  de  viure  i  d’entendre  el  món,  torna  per  explicar  la  seva  història.  Direcció
d’escena i  textos:  Marc  Rosich.  Copresentat  amb el  Festival  EVA,  En Veu Alta,  del
Penedès i el Priorat
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Dimarts 1 de febrer
Vigília de la Mare de Déu de la Candela

Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

Des de les 9 h. Col·legi Baltasar Segú, Escola Eugeni d’Ors, Escola Enxaneta i Institut
Serra  de  Miramar.  Obertura  dels  quatre  espais  familiars.  Jocs,  instal·lacions
participatives,  espectacles  i  tallers  configuren  l’oferta  desplegada  durant  quatre
jornades per als públics infantils i familiars: dilluns 31, dimarts 1, dijous 3 i divendres 4.

Abonament de quatre matins i quatre tardes: 15 €
Preu per entrada solta de matí o de tarda: 4 €
Accés gratuït per a infants en situacions socieconòmiques desfavorides, a través del
departament municipal de Serveis Socials.
Tant l’abonament com l’entrada dona accés a totes les activitats, excepte a uns tallers
concrets per als quals cal adquirir una entrada específica que també permetrà accedir
a la resta  d’activitats  desenvolupades  en la mateixa franja de matí o tarda.  Estan
indicats en aquest programa.
En cas que els menors no hi assisteixin acompanyats, s’acreditarà amb el formulari
corresponent facilitat per l’organització, disponible on line al web de les Decennals.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

9 a 13 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. El gran laberint.

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Civi Civiac. La Feria de los inventos.

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli. 

10  h.  Gimnàs  Escola  Enxaneta.  Decennals  familiars.  Mireia  Besora.  Taller  de  jocs,
danses  i  cançons,  ritmes  i  moviments  per  a  famílies.  Els  infants  han  d'anar
acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada també). Edat recomanada: de 2 a
7 anys. Cal adquirir entrada específica. Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja
matinal.
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10 h. Gimnàs Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Loles Santana. Taller de dansa
en família. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada
també). Edat recomanada: mínim 5 anys. Cal adquirir entrada específica. Preu: 4 €, que
dona accés al conjunt de la franja matinal.

10 h. Església Sant Joan. Eucaristia 

10 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions.

11 h. Pl.  Blat. Arribada i  recepció de la Família Robafaves de Mataró, els pares del
nostre gegantó Lladrefaves, el  gegant  mataroní  Robafaves i  la geganta mataronina,
acompanyats  de  la  seva  filla,  la  gegantona  Toneta  i  el  marit  d’aquesta  el  gegantó
Maneló.  Seran  rebuts  pels  Gegants  de  Valls  en  les  cinquenes  Decennals  en  què
participen. 

11 a 13 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe i teatre de miniatura. 

11 h.  Vela Convent del  Carme. Públics familiars.  Teatre de titelles. Anita Maravillas
Teatro (Euskadi): Jon Braun. Una història sobre com l’amor pot vèncer l’adversitat.

11 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3.5€

11.30 h. Des de pl. Blat a la del Carme. Anada a la tronada per part dels gegants de la
ciutat de Valls i de la Família Robafaves de Mataró, acompanyats dels respectius grups
de grallers i flabiolaires. Itinerari: carrers Major, Carnisseria i Carme.

12 h. Campanar Sant Joan. Repic manual de campanes. 

12 h. Aparcament del Carme. Ancestral tronada a l’antiga, dirigida pel mestre coeter
Juan García Estellés amb la Pirotècnia del Mediterráneo, de Vilamarxant, País Valencià.
33 Mascles, 3 canterelles, 150 colpejadors del núm. 2, comunicats amb un reguer de
pólvora que, en el seu final, esclatarà amb tota la força.

12.10 h. Des de pl. Carme i cap a diferents punts de la ciutat, entre ells les residències
de la gent gran. Sortida de la vigília de diferents elements del seguici cerimonial: el
basilisc, el ball  de gitanes, els nans, els gegants,  el bou, el de bastons, el ball  de la
primera  i  la  mulassa.  En  aquesta  ocasió,  els  gegants  de  la  Ciutat  de  Valls  seran
acompanyats  per  uns  convidats  molt  especials:  la  Família  Robafaves  de  Mataró.
S’acompleix,  així,  el bell  costum ritual  que cada 10 anys els gegants de Mataró fan
estada a la capital  de l’Alt Camp i visiten el  gegantó Lladrefaves amb motiu de les
Decennals.
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12.10 h. Gimnàs Escola Enxaneta. Decennals familiars. Mireia Besora. Taller de jocs,
danses  i  cançons,  ritmes  i  moviments  per  a  famílies.  Els  infants  han  d'anar
acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada també). Edat recomanada: de 2 a
7 anys. Cal adquirir entrada específica. Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja
matinal.

12.30 h. Vela pl. l’Oli. Retrobat concert vermut: Grallers de l’Esperidió, Punt de Malura,
mitja cobla Tocats del grall, grallers So Nat, ministrers Solstici, mitja cobla Set Vetes de
l’Espardenya i ministrers Bufalodre. Quan els ritmes i les notes dels instruments més
nostrats s’apoderen d’aquesta emblemàtica plaça vallenca és sinònim de festa amb
majúscules.  

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món.

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

15 a 17 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe i teatre de miniatura. 

15 a 17 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. El gran Laberint. 

15 h. Gimnàs Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Loles Santana. Taller de dansa
en família. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a mínim (amb entrada
també). Edat recomanada: mínim 5 anys. Cal adquirir entrada específica. Preu: 4 €, que
dona accés al conjunt de la franja matinal.

15  a  17  h.   Pati  Escola  Enxaneta.  Decennals  familiars.  Civi  Civiac.  La  Feria  de  los
inventos. 

15 a 17 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli. 

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

15.30 h. Vela Convent del Carme. Públics familiars. Teatre de titelles. Anita Maravillas
Teatro (Euskadi): Jon Brau.

17  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Església  Sant  Francesc,  Arxiu  i
Museu de  Valls,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i  Vestíbul  Teatre  Principal.  Obertura
d’exposicions.

17.30 h. Vela pl. Oli. Selecte cafè concert: ministrers Bufalodre, grallers L’Esperidió i els
Cofins, cobla Punt de Malura, mitja cobla Tocats del grall, grallers So Nat, ministrers
Solstici, mitja cobla Set Vetes de l’Espardenya i fanfara de Torredembarra. La tarda
vallenca rememora aquells cafès europeus on eren presentats números de música,
que foren adaptats en les festes populars del nostre país. 
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18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19 h. Sala actes Convent del Carme. Decennals Literàries. Narcís Oller al món. Lectura
de textos ollerians traduïts a diverses llengües. Les obres de l'escriptor vallenc Narcís
Oller, considerat el patriarca de la novel·la catalana moderna, van ser traduïdes, tant
en  vida  de  l'autor  com  pòstumament,  a  diverses  llengües.  De  la  mà  de  parlants
d'aquestes  llengües,  escoltem  les  traduccions  de  fragments  ollerians  en  diferents
idiomes. Organitza: Societat Narcís Oller

19 h. Campanar Sant Joan. Repic  de campanes

19 h. Des de pl. Blat. Anada a novena amb la participació de les figures de la Ciutat del
seguici cerimonial –nans, gegantons, gegants, moixiganga i àliga– que, acompanyats de
gralles i  ministrers, precediran la bandera de Valls i  la corporació municipal  amb la
policia local de gala.
Itinerari: pl. Blat, Major, Jueus, Escrivania, Arcs del Celler del Paborde i pl. de l’Església 

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19.30  h.  Església  Sant  Joan.  Quart  dia  de  la  Novena.  Predica  Mons.  Antoni  Vadell
Ferrer, Bisbe Auxiliar de Barcelona. Tot seguit presidirà la celebració de l'Eucaristia.  

20 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Ricard Farré i Arnau Puig. El
bon policia,  de  Santiago  Rusiñol.  Coproducció  d’El  Maldà,  Barcelona,  i  la  Fundació
Festes Decennals. 
Preus:  18 €  /  Amb Carnet  Amics  dels  Teatres  de Valls:  15  €  /  Promo 3:  3€ per  a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Tallers Miquel S.A.

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.30 h. Cooperativa agrícola, pl. Carme 4. Les  7 Candeles i una llibertatària. Jordina
Biosca: Màquines sexuals. Es pot generar artificialment l’espurna de la ment o l’ànima.
Una màquina sexual  masculina es limitaria al  fal·lus. I  una de femenina...  L’ideal  és
aquell  qui  no  replica.  Puc  desendollar  aquell  qui  pensa  artificialment  com  qui
desendolla una torradora. I si me n’enamoro i mor, seré vidu. O vídua. Ara ho torneu a
llegir i poseu un interrogant rere cada frase. Copresentat amb el Festival EVA, En Veu
Alta, del Penedès i el Priorat

Cap a les 20.45 h. Església Sant Joan.  Cerimonial  ball  de l’àliga,  acompanyat  per la
cobla de ministrers Bufalodre. Aquesta dansa recuperada per a les Completes del Sant
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Joan vallenc, s’executa per primer cop en temps moderns coincidint amb les Decennals
i davant la Mare de Déu presidint l’altar major.

21 h. Església Sant Joan. Serena representació de la moixiganga a la llum dels seus ciris,
al so dels grallers So Nat. Les fotografies internacionalment reconegudes que el mestre
Pere Català realitzà sobre la Moixiganga de Valls per les Festes Decennals de la Candela
del 1921 van fer possible que els avatars de la història amb guerres, fams i prohibicions
no acabessin esborrant la plasticitat i la serenitat amb què la moixiganga executa les
seves evolucions.

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22.30 h. Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5 Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

23  h.  Vela  Principal·Estrella  Damm.  Ball  de  gala:  The  Glenn  Miller  Orchestra  +
Orquestra Maravella. 
El  veterà  Ray  McVay,  convidat  per  Glenn  Miller  Productions  de  Nova  York,  lidera
l’orquestra  de  la  qual  el  gran  mestre  del  swing  n’estaria  orgullós.  
La qualitat  de la música de la dècada de 1940 supera la prova del  temps,  actuant
gratament i melòdicament sobre els anys. Estrenen el seu show actual a Catalunya.
Comparteixen  escenari  amb  la  catalana  Orquestra  Maravella,  amb  70  anys  de
trajectòria acabats de complir.
Preu entrada: 60 €. Preu llotja per a 6 persones: 100 €
Patrocina: Valls Química S.A.U.

23.30 h. Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 6 (síntesi de l’1 i el
2). Mariano Light, de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

24 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Revetlla jove: Hotel Cochambre + Banda Neon.

Empalmada candelera
Els Cochambre, una batedora d’èxits durant dues dècades, han revolucionat el món
dels grups de versions i  esdevingut el número 1 d’aquestes formacions. Banda Neon
desplega els himnes de tots els temps i els hits més actuals. 

Espectacle inclòs en l’abonament de concerts: 85 € per a 7 concerts (exhaurit)/ 60 €
per a 4 concerts (exhaurit)
Preu entrada solta: 17 €
Entrades exhaurides
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Dimecres 2 de febrer
Diada de la Mare de Déu de la Candela

8 h. Des de diferents indrets. Alegre Toc de matinades pels grallers i timbalers:

 Des del Centre Històric: Escola de Grallers de la Colla Joves Xiquets de Valls
 Des dels habitatges de la Colla Vella: Grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls
 Des de Nou Miramar: Tocaferro
 Des del Fornàs: So Nat
 Des de Sant Josep Obrer: Els Vinardells 
 Des de La Vallvera: L’Esperidió
 Des de la Fraternal: Els Carreter
 Des de Santa Magdalena: Els Blu’s
 Des de Mas Clariana: La Capona
 Des de Sant Francesc i pel Centre Històric: Els Cofins
 Grallers de la Unió Anelles de la Flama

Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Des de bon matí. Establiments de restauració. Esmorzars de forquilla i ganivet.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes

8 h. Des de l’Estació de ferrocarril. Diana dels trabucaires de la UAF. Itinerari: 

8.30 h. Campanar de Sant Joan. Repic manual de campanes, pels campaners de Valls.

9 h. Església Sant Joan. Primera celebració de la diada de la Candela, amb benedicció
de les candeles i  ofici  solemne, concelebrat i  presidit pel P. Joan Font, rector de la
parròquia del Lledó.

10  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i
Vestíbul Teatre Principal. Obertura d’exposicions.

10.15 h. Des de pl. Blat. Desvetlladora Anada a Ofici amb la segona sortida del seguici
cerimonial de Valls al complet amb la participació del drac, el ball de diables, el bou
tradicional,  l’os  amb  els  trabucaires,  el  basilisc,  el  ball  de  gitanes,  els  nans,  els
gegantons i gegants, el bou, ball de vells, el ball dels cercolets, el de bastons, el de
cavallets  –en  estrena  dins  el  seguici  vallenc–,  la  mulassa,  el  ball  de  la  primera,  la
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moixiganga, el lleó i l’àliga, que contribuiran a la gatzara matinal amb els seus espetecs
i passades.
Itinerari: pl. Blat, Major, Jueus, Escrivania, Arcs del Celler del Paborde i pl. Església

10.30 h. Campanar de Sant Joan. Repic manual de campanes, pels campaners de Valls.

10.50 h. Pl. Església. Bella estampa de l’Entrada de la bandera de la ciutat, saludada
pels  elements  del  seguici  cerimonial  i  pels  atronadors  morterets  de  la  Pirotècnia
Catalana, de Vimbodí i Poblet, mentre el campanar efectua el toc d’entrada a l’Ofici
cridant a la celebració eucarística.

11 h. Església Sant Joan. Ofici solemne, que s’inicia amb la tradicional benedicció de les
candeles, presidit per l’arquebisbe de Tarragona Joan Planellas, qui realitza l’homilia.  

Durant l’Ofici, música a càrrec del nou orgue de la Ciutat, i cant dels Goigs i el Virolai
dedicats a la Mare de Déu de la Candela. 

En acabar l’Ofici. Interior del temple. Emotiu enlairament d’un pilar de cinc per part de
les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls, com a sentit homenatge a la Mare de Déu
de la Candela. 

11 h. Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

11.30 h. Vela  Convent  del  Carme.  Públics  familiars.  Circ. Cia  Seon.  Infinit.  Trapezi,
acrobàcia, pilotes, filosofia, música i humor en una espectacle per reflexionar sobre els
inicis i els finals. Premi Marcelino al Millor Espectacle de Circ 2020.

12.40 h. Pl. Blat. Lluïda sortida d’Ofici amb el seguici cerimonial.

Des del carrer de la Cort a la pl. Blat Entrada de les colles dels Xiquets de Valls a la
plaça marcat per les gralles i timbals amb el Toc d’Entrada, venint dels seus locals. 

Pl. Blat Interpretació dels «Els Segadors», himne nacional de Catalunya per la Fanfara
de Torredembarra, acompanyat del cant de vallenques, vallencs i visitants.

A continuació. Pl. Blat. Diada castellera de la Candela, amb la competència de la Colla
Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les seves difícils mostres
patrimonials de destresa, equilibri i força.  El sistema de rondes vallenques, consta de
tres de castells, una de pilars de mèrit i els pilars al balcó. En cada ronda la colla pot
efectuar fins a tres peus per castell abans de sonar les gralles. Així mateix, en cas que
un castell quedi en intent o en intent desmuntat havent sonat les gralles, podrà provar
una segona construcció en la mateixa ronda, abans que passi el torn a l’altra colla.

Tot seguit. Pl. Blat. Toc de vermut pels grallers i timbalers d’ambdós colles.
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15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

16.30 h. AAEET, Capella del Roser, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. Obertura
d’exposicions.

17 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions.

17 h. Vela Convent del Carme. Públics familiars. Circ. Cia Seon: Infinit. 

17.30 h. Campanar Sant Joan. Repic de campanes

17.45 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18 h. Des de l’Església Sant Joan. Solemne Professó general i votiva de la Mare de Déu
de la Candela, presidida per la seva imatge. L’obre el seguici cerimonial amb  el drac, el
ball de diables, el bou tradicional, l’os amb els trabucaires, el basilisc, el ball de gitanes,
els nans, els gegantons i gegants, el bou, el ball de vells, el ball dels cercolets, el de
bastons, el ball de cavallets, la mulassa, el ball de la primera, la moixiganga, el lleó i els
sonadors. El segueix la creu processional i els dos cirials per donar pas a les banderes
de les entitats vallenques, per rigorós ordre invers d’antiguitat, col·locant-se en primer
lloc les associacions civils i a continuació les religioses. També participen en la comitiva
algunes formacions musicals com les integrades entre els socis i banderes del Centre
de Lectura –Banda de Música de la Selva del Camp– i de la Unió Anelles de la Flama.
L’àliga de la Ciutat amb els seus aligons precedeix els fidels amb els ciris, l’encenser i la
imatge de la Mare de Déu en la carrossa ornamentada floralment, amb escorta de la
Guàrdia  d’Honors  del  cos  de  Mossos  d’Esquadra,  amb  uniformitat  de  gala.
L’acompanya l’afinada Banda de Música Mestre Montserrat de Vilanova i  la Geltrú,
dirigida pel mestre Emili Serrano, amb una acurada selecció de marxes processionals,
entre elles alguna dedicada a la nostra advocació candelera. En el tram final, participen
la clerecia, l’Arquebisbe de Tarragona, la Corporació municipal i altres autoritats, així
com la bandera de la Ciutat.

Concentració del seguici: places del Blat, de l’Església i dels Arcs del Celler del Paborde,
i carrers de l’Església i de Tomàs Caylà.

Itinerari:  pl.  Església,  pl.  Blat,  carrer  de la  Cort,  el  Pati,  carrers  Jaume Huguet,  del
Teatre,  Quarter,  Anselm Clavé,  Germans  de  Sant  Gabriel,  Jaume Mercadé,  el  Pati,
Manuel González Alba, Alls, Forn Nou, Pilar Prim, Sant Pere, Sant Antoni, Sant Sebastià,
Santa Úrsula, aparcament de Sant Antoni, pl. Escudelles, c. Metges, pl. Fusta, costa del
Puntarró, pl. Garrofes, c. Carnisseria, Major, pl. Blat i de l’Església. 

A la sortida de la Mare de Déu de la Candela. Cerimonial Salva de 21 morterets, per
part de la Pirotècnia Catalana, de Vimbodí i Poblet.
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Pati, cantonada amb el carrer Jaume Mercadé. Cant de la Salve.

Pati, cantonada amb el carrer Jaume Mercadé. Balladeta de l’àliga.

En arribar  la  imatge a la  pl.  Blat.  Corprenedora  Entrada de la  Mare de Déu de la
Candela, enmig de la ballada conjunta el seguici cerimonial al complet, les colles dels
Xiquets de Valls sostenint els esvelts pilars, la simfonia d’instruments heterodoxos, el
repic de totes les campanes, els cadenciosos 21 morterets disparats en arribar a la pl.
Blat, i els focs d’artifici de la Pirotècnia Catalana. 

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22 h.  Centre Cultural·Lear Corporation. Musical.  La filla del  mar.  Una producció del
Festival  Grec’21  de  Barcelona  i  de  Focus.  Un  dels  drames  més  coneguts  d’Àngel
Guimerà es converteix en un musical, un espectacle multidisciplinari que combina text,
cançons i moviment per explorar conceptes com la identitat i la diferència. El 1899,
quan ja havia dut a escena els que avui són grans clàssics del teatre català com Maria
Rosa o Terra baixa,  Guimerà estrenà aquesta història d’una nena,  única supervivent
d’un naufragi en què moren els seus pares, que arriba a les platges d’un poble de la
costa catalana. 
Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€ / Promo 3: 3€ per a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Espectacle inclòs en l’abonament de teatre: 75 € per a quatre espectacles
Patrocina: Canteras La Ponderosa

22 h. Cooperativa agrícola, pl. Carme 4. Les 7 Candeles i una llibertatària. Sandra Rossi:
Los jardines de Dionisio. 
Diuen que un Déu indomable i voluptuós mostrà el vi a la humanitat; i que la gent i les
vinyes arrelaren alhora que el cep portava el nèctar i la gent les històries. Els jardins de
Dionís son curulls de narracions per les venes de les quals hi circula el vi, el compartit,
el de la celebració i l’èxtasi. També el que aplaca o entristeix. Recorrem camins de vi
amb aventures personals o mitològiques en un viatge d’anada i tornada. Un balandreig
de vida induït per l’esperit d’un déu que un dia va portar-nos, per quedar-nos-el per
sempre, el vi. Copresentat amb el Festival EVA, En Veu Alta, del Penedès i el Priorat

22 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Música. Roger Mas, Francesc
Sans i la Cobla Sant Jordi. 
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El singular repertori del cantautor solsoní es presenta en el 25è any de trajectòria i
acompanyat per una de les cobles més sòlides i de major projecció, en aquest cas amb
una col·laboració d’excepció, el cornamusaire vallenc Francesc Sans, i amb un repertori
que  incorpora  peces  directament  relacionades  amb Valls.  La  sonoritat  de  la  doble
canya així com del metall ajustat, junt amb l’habitual acompanyament instrumental,
les embolcallen en un diàleg emotiu que ha rebut els màxims elogis de crítica i públic.
Preus:  18 €  /  Amb Carnet  Amics  dels  Teatres  de Valls:  15  €  /  Promo 3:  3€ per  a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22.30 h. Vela Principal·Estrella Damm. Concert. Les Decennals, Cadena 100 i Rock FM
presenten La Oreja de Van Gogh + Rozalén.

Doblet únic
Amb més de 20 anys de trajectòria i moltes cançons immortalitzades, els donostiarres
de La Oreja de Van Gogh presenten el 8è àlbum d'estudi, Un susurro en la tormenta,
que continua incrementant la xifra de 8 milions de discos venuts en la seva carrera. Un
grup exquisit  de pop adult,  una referència clau del  pop-rock estatal  i  un far  de la
història musical recent.
Rozalén, El árbol y el bosque, acaba de rebre un Goya per la millor cançó original i el
Premio Nacional de Músicas Actuales sent l’artista més jove que mai l’ha obtingut. En
destaquen  el  compromís  amb  el  feminisme,  l'accessibilitat  i  la  inclusió  social,  o
l’activisme social amb la musicoteràpia amb malalts de Parkinson i amb col·lectius en
risc d'exclusió, o la traducció de les lletres a la llengua de signes en els directes. Un
viatge per temes vitalistes i ritmes llatinoamericans. 

Espectacle inclòs en l’abonament de concerts: 85 € per a 7 concerts (exhaurit)/ 73 €
per a 6 concerts / 60 € per a 4 concerts (exhaurit)/ 48 € per a 3 concerts
Preu entrada solta: 25 €

23.30 h.  Pg.  Tarradellas,  el  Fornàs.  Lluminàries Musicals.  Espectacle 6 (síntesi  1+2).
Mariano Light, de Corigliano d’Otranto, Itàlia.
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Dijous 3 de febrer
Sant Blai

Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

Pastisseries i forns. Venda dels blais, la galeta de Sant Blai. 

Des de les 9 h. Col·legi Baltasar Segú, Escola Eugeni d’Ors, Escola Enxaneta i Institut
Serra  de  Miramar.  Obertura  dels  quatre  espais  familiars.  Jocs,  instal·lacions
participatives,  espectacles  i  tallers  configuren  l’oferta  desplegada  durant  quatre
jornades per als públics infantils i familiars.
Abonament de quatre matins i quatre tardes: 15 €
Preu per entrada solta de matí o de tarda: 4 €
Accés gratuït per a infants en situacions socieconòmiques desfavorides, a través del
departament municipal de Serveis Socials.
Tant l’abonament com l’entrada dona accés a totes les activitats, excepte a uns tallers
concrets per als quals cal adquirir una entrada específica que també permetrà accedir
a la resta  d’activitats  desenvolupades  en la mateixa franja de matí o tarda.  Estan
indicats en aquest programa.
En cas que els menors no hi assisteixin acompanyats, s’acreditarà amb el formulari
corresponent facilitat per l’organització, disponible on line al web de les Decennals.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

9 a 13 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. El gran laberint. 

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Civi Civiac. La Feria de los inventos.

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli. 

9 h, aproximadament. Gimnàs Escola Enxaneta. Taller Kids’ Lab, patrocinat per BASF.

10 h. Gimnàs Col·legi Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Cia. Cia. Segni Mossi: To move,
to mark!  Taller per a famílies: un espai de plaer creatiu en què pares, mares, nenes i
nens  puguin  reconèixer-se  en  una  dimensió  fora  de  l’habitual,  explorant  la  relació
entre la dansa i els grafismes. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a
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mínim (amb entrada també). Edat recomanada: des dels 5 anys. Cal adquirir entrada
específica Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja matinal.

10 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Circ. Cia La Bleda. Les vacances de
Madame Roulotte. Unes vacances on les coses no són fàcils, però sí divertides, que ens
recordaran situacions que tots i totes hem viscut.

10  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i
Vestíbul Teatre Principal. Obertura d’exposicions.

10.30 h. Des de pl. Jaume I per continuar cap a la de les Escudelles i la de les Garrofes.
Representació itinerant del ball de la Rosaura, recuperat per a l’ocasió i acompanyats
musicalment per Punt de Malura. A la de les Garrofes esclat sonor de trabucaires. Un
ball parlat documentat històricament, que havia integrat el seguici cerimonial de Valls i
que  ja  fou  descrit  pel  novel·lista  Narcís  Oller. De temàtica cavalleresca  dramàtica,
l'argument s'inspira en uns fets tràgics ocorreguts a Trujillo (Càceres, Extremadura),
segons els quals una donzella de nom Rosaura fou ultratjada i  abandonada pel seu
pretendent i  el  seu cosí,  que l’abandonaren lligada a un pi  enmig del  bosc, on fou
trobada i  rescatada.  Traducció al  català,  Pere Navarro,  Toni  Veciana i  Magí  Sunyé;
música, Cristina Boixadera; imatge gràfica, Andreu Plana.

11 h. Església Sant Joan. Eucaristia. Visita de la gent de les residències. Benedicció dels
Blais. Entre les persones que més han patit la pandèmia hi ha les usuàries i usuaris de
les residències que en aquesta jornada s’acosten a la imatge de la Mare de Déu.

11 h. Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11 a 13 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe i teatre de miniatura. 

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

11.30 h. Des de pl. Jaume I per continuar cap a la de les Escudelles i la de les Garrofes.
Representació itinerant del  ball  de la Rosaura.  En la darrera plaça,  esclat  sonor de
trabucaires.

11.30 h. Des de l’Oficina de Turisme, c. Cort 3.  Visita guiada La Candela, història de les
Decennals. Inscripció prèvia:  977 612 530 / turisme@valls.cat Preu: 5€ 

11.45 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Circ. Cia La Bleda. Les vacances
de Madame Roulotte. 

12.30 h. Des de pl. Jaume I per continuar cap a la de les Escudelles i la de les Garrofes.
Representació itinerant del  ball  de la Rosaura.  En la darrera plaça,  esclat  sonor de
trabucaires.
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12.30 h. Vela pl. Oli. Concert vermut. Fenya Rai! presenten Plaça Major. La Plaça Major
és el punt de trobada dels pobles i ciutats d'aquest país, i també on es desenvolupa la
festa.  Una  barreja  de  sonoritats  i  temàtiques,  actualitzant  les  cançons  antigues,
buscant  ritmes  més  ballables  i  adequant-los  als  gustos  actuals,  tot  espigolant
aromes del pop, folk, reggae, blues, rumba i cúmbia. 

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món.

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

15 a 17 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe, teatre de miniatura. 

15 a 17 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. El gran laberint. 

15 h. Gimnàs Col·legi Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Cia. Cia. Segni Mossi: To move,
to mark!  Taller per a famílies: un espai de plaer creatiu en què pares, mares, nenes i
nens  puguin  reconèixer-se  en  una  dimensió  fora  de  l’habitual,  explorant  la  relació
entre la dansa i els grafismes. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a
mínim (amb entrada també). Edat recomanada: des dels 5 anys. Cal adquirir entrada
específica Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja matinal.

15  a  17  h.   Pati  Escola  Enxaneta.  Decennals  familiars.  Civi  Civiac.  La  Feria  de  los
inventos. 

15 a 17 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli.

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

15.30 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Circ. Sara Twister:  Ready. Aim.
Fire!  Tir  amb  arc  ...  amb  un  twist!  Artista  nòmada  nascuda  a  l’Índia  i  una  de  les
contorsionistes més al·lucinants del món que, tot fent equilibris sobre els braços, pot
disparar un arc... amb els peus! 

16 h. Des de pl. Jaume I per continuar cap a la de les Escudelles i la de les Garrofes.
Representació itinerant del  ball  de la Rosaura.  En la darrera plaça,  esclat  sonor de
trabucaires.

16.30 h. AAEET, Capella del Roser, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. Obertura
d’exposicions.

17 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions.
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17 h. Des de pl. Jaume I per continuar cap a la de les Escudelles i la de les Garrofes.
Representació itinerant del  ball  de la Rosaura.  En la darrera plaça,  esclat  sonor de
trabucaires.

17 a 21 h. Sala actes Convent del Carme. Escacs. Exhibició de simultànies amb el GM
argentí Fernando Peralta. Organitza: Club Escacs Valls

17.30 h. Vela Convent del Carme. Circ. Sara Twister:  Ready. Aim. Fire! 

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18 h. Des de pl. Jaume I per continuar cap a la de les Escudelles i la de les Garrofes.
Representació itinerant del  ball  de la Rosaura.  En la darrera plaça,  esclat  sonor de
trabucaires.

18.30  h.  Aparcament  Centre  Històric.  Estrena  absoluta  del  Mapping.  Nueve  Ojos:
Candela’m. Espectacle sensorial  que combina un show de llums amb una projecció
sincrònica i una banda sonora gestada especialment per a l’ocasió. Cobrirà de llum la
façana lateral –la de major llargària i millor visibilitat– de l’Església Sant Joan Baptista i
el  campanar  de Valls,  el  més alt  de  Catalunya.  Unint  tècnica i  fantasia,  tindrà una
durada d’uns 10 minuts i tindrà sessions cada mitja hora.

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

19 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Dansa. La boda. 
Coproducció: Adagi Dansa i Fundació Festes Decennals
Direcció: Mònica Cervantes
Aquesta  peça  de  dansa  contemporània  s’inspira  en  la  sarsuela  “La  Boda  de  Luis
Alonso”, i converteix la clàssica picaresca d’amor en un espectacle en què els ballarins
son autèntics canals d’expressió d’emocions com l’amor, la incertesa, els dubtes, el
neguit,  l’alegria,  la convivència o la por. Interpretada per exalumnes que es troben
desenvolupant la carrera professional a centres de formació d’Europa i els Estats Units.
Estrena absoluta
Preus:  18 €  /  Amb Carnet  Amics  dels  Teatres  de Valls:  15  €  /  Promo 3:  3€ per  a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Àltima

19 h. Sala Sant Roc. Visita comentada a l’exposició Jaume Solé i el Retaule Casteller. 

19 h.  Centre  de Lectura,  c.  Cort  1.  Conferència i  visita  comentada a l'exposició de
pintura, De Candela a Candela, a càrrec del mateix autor, Josep M. Queralt, i el crític
d'art Enric Ribé i Robusté. Organitza: Centre de Lectura
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19 h. Campanar Sant Joan. Repic  de campanes

19.30 h. Església Sant Joan. Sisè dia de Novena.  Predica el  P.  Josep Roca,  cmf.  Tot
seguit presidirà la celebració de l'Eucaristia.  

19.30 h.  Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia. 

20 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

20.30 h. Cooperativa agrícola, pl. Carme 4. Les 7 Candeles i una llibertatària. Sherezade
Bardají amb els contes eròtics de Nua.
Cinc històries de naturalesa descarada, poètica, molt humana, una mica divertida i un
xic  trista.  Una nit  en finalitzar  aquesta  sessió  de  contes  eròtics  un grup de dones
s’acostaren per parlar amb l’actriu. Autèntiques desconegudes, començaren a parlar
de sexe amb entusiasme, passió i innocència. Les escoltava i pensava que estem vives.
Més  vives  que  mai!  Aquest  ha  estat  el  seu  regal  perquè  aquest  viatge  íntim  és
compartit. Copresentat amb el Festival EVA, En Veu Alta, del Penedès i el Priorat

21 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Òpera.  La Flauta màgica, de Mozart. Estrena
absoluta
Direcció d’escena: Roger Padullés. Direcció musical: Xavier Pastrana
Amb David Alegret –tenor– com a Tamino, Marta Mathéu –soprano– com a Pamina,
Toni Marsol –baríton– com a Papageno, Isabella Gaudí –soprano– com a Reina de la
nit,  Júlia  Farrés  –soprano–  com  a  primera  dama  i  Papagena,  Anaïs  Masllorenç  –
mezzosoprano–  com  a  segona   dama,  Tànit  Bono  –mezzosoprano–  com  a  tercera
dama, i Marc Pujol –baix baríton– com a Sarastro i Sprecher.
Producció Fundació Festes Decennals de Valls i Amics de la Música de Valls
L’adaptació de l’òpera més popular del geni de Salzburg amb cantants solistes que han
interpretat els mateixos papers en prestigiosos escenaris com el Teatre del Liceu de
Barcelona, el Teatro Real de Madrid o el Festival de Peralada. Alhora, una producció
genuïnament vallenca, amb la participació de totes les corals de Valls i  de diversos
actors i actrius locals.
Preus: 45 € / 40 € Amb el Carnet Amics dels Teatres de Valls /  Promo 3: 3€ per a
persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.

21 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

21.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m
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21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22 h.  Vela Principal·Estrella Damm. Concert. Les Decennals,  Cadena 100 i  Rock FM
presenten La Pegatina + Macaco
Doblet  protagonitzat  pel  mestissatge  compromès  i  solidari  de  Macaco  i  la  festa
continua de La Pegatina. La fusió llatina pionera i referencial d’aquesta formació de
Montcada  i  Reixac  i  la  seva  rumba  frenètica  s’expandeixen  i  creixen  amb  altres
sonoritats, mantenint la identitat i energia marca de la casa. 
Macaco, referent internacional amb un directe espectacular, repassa cançons mítiques
madurades  al  llarg  de  la  seva  carrera.  Guardonat  amb  multitud  de  premis,  pel
mestissatge forjat a Barcelona en la dècada dels 2000 ha format part indissoluble de
l'escena independent fins a assolir el reconeixement de crítica i públic, en un equilibri
entre  popularitat  i  credibilitat.  Socialment  compromès  amb  els  nens  malalts  o
l'ecologia, és un exemple d'activisme. 
Preu: 25 € 

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

23.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 6. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.
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Divendres 4 de febrer
Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

Des de les 9 h. Col·legi Baltasar Segú, Escola Eugeni d’Ors, Escola Enxaneta i Institut
Serra  de  Miramar.  Obertura  dels  quatre  espais  familiars.  Jocs,  instal·lacions
participatives,  espectacles  i  tallers  configuren  l’oferta  desplegada  durant  quatre
jornades per als públics infantils i familiars.
Abonament de quatre matins i quatre tardes: 15 €
Preu per entrada solta de matí o de tarda: 4 €
Accés gratuït per a infants en situacions socieconòmiques desfavorides, a través del
departament municipal de Serveis Socials.
Tant l’abonament com l’entrada dona accés a totes les activitats, excepte a uns tallers
concrets per als quals cal adquirir una entrada específica que també permetrà accedir
a la resta  d’activitats  desenvolupades  en la mateixa franja de matí o tarda.  Estan
indicats en aquest programa.
En cas que els menors no hi assisteixin acompanyats, s’acreditarà amb el formulari
corresponent facilitat per l’organització, disponible on line al web de les Decennals.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món.

9 a 13 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

9 a 13 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. El gran laberint. 

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Civi Civiac. La Feria de los inventos.

9 a 13 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli.

9 h, aproximadament. Gimnàs Escola Enxaneta. Taller Kids’ Lab, patrocinat per BASF.

9.15 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Dansa. Brodas Bross: La Quela.
Aquesta  companyia  internacional  de  hip  hop,  dansa  i  cultura  urbana  nascuda  a
Barcelona el 2006, ofereix un muntatge on el nou i el vell es tornen a donar la mà, a
través de l’experimentació, amb llenguatges escènics com la música i com el moviment
més contemporani.

10 h. Gimnàs Col·legi Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Cia. Cia. Segni Mossi: To move,
to mark!  Taller per a famílies: un espai de plaer creatiu en què pares, mares, nenes i
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nens  puguin  reconèixer-se  en  una  dimensió  fora  de  l’habitual,  explorant  la  relació
entre la dansa i els grafismes. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a
mínim (amb entrada també). Edat recomanada: des dels 5 anys. Cal adquirir entrada
específica Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja matinal.

10 h. Església Sant Joan. Eucaristia 

10 h. Biblioteca Popular i Pati Sant Roc. Obertura d’exposicions.

11 h. Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

11 a 13 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe, teatre de miniatura. 

11.45 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Dansa. Brodas Bross: La Quela. 

12 h. El Pati. Ballada popular de sardanes. Cobla Montgrins. Una formació històrica de
138 anys  de vida  i  en plena forma porta  posa la  solfa  en l’inici  del  segon cap de
setmana de Decennals.

12.30 h. Vela pl. Oli. Concert vermut. Les Violines 25 anys. El 2016 Simone Lambregts
creà un dels grups de referència en la història del folk català, a partir de la idea de
reviure l’essència de les festes majors del Pirineu on un violí sol feia ballar tot un poble.
Un abans i un després en el violí folk de casa nostra.

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. Ludiespai. Jocs XXL del món.

15 a 17 h. Pati Col·legi Baltasar Segú. Decennals familiars. GAAC. Escales musicals. 

15 a 17 h.  Institut  Serra de Miramar,  pl.  Quarters.   Decennals  familiars.  Teatre de
titelles. La Pupila Produccions. Mostra de Lambe lambe, teatre de miniatura. 

15 a 17 h. Pati Escola Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Itinerària. El gran laberint. 

15 h. Gimnàs Col·legi Eugeni d’Ors. Decennals familiars. Cia. Cia. Segni Mossi: To move,
to mark!  Taller per a famílies: un espai de plaer creatiu en què pares, mares, nenes i
nens  puguin  reconèixer-se  en  una  dimensió  fora  de  l’habitual,  explorant  la  relació
entre la dansa i els grafismes. Els infants han d'anar acompanyats d'un adult com a
mínim (amb entrada també). Edat recomanada: des dels 5 anys. Cal adquirir entrada
específica Preu: 4 €, que dona accés al conjunt de la franja matinal.

15  a  17  h.   Pati  Escola  Enxaneta.  Decennals  familiars.  Civi  Civiac.  La  Feria  de  los
inventos. 
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15 a 17 h.  Pati Escola Enxaneta. Decennals familiars. Cia Passabarret. La carpa invisible
del senyor Trifelli. 

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

15 a 22 h. El Vilar, Pavelló Joana Ballart. Torneig d’Escacs modalitat blitz. Organitza: 
Club d’Escacs Valls

15.30  h.  Vela  Convent  del  Carme.  Decennals  familiars.  Circ.  Txema  Màgic:  The
Postman. Un espectacle d’humor gestual que barreja mim, clown i màgia.

17  h.  AAEET,  Biblioteca  Popular,  Capella  del  Roser,  Església  Sant  Francesc,  Arxiu  i
Museu de  Valls,  Pati  Sant  Roc,  Sala  Sant  Roc  i  Vestíbul  Teatre  Principal.  Obertura
d’exposicions.

17.30  h.  Vela  Convent  del  Carme.  Decennals  familiars.  Circ.  Txema  Màgic:  The
Postman. 

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18 h.  Sala actes Convent del  Carme. Lectura dramatitzada del  ball  de la Candela a
càrrec d’antics membres del Grup del Teatre Principal de Valls. Una peça de teatre
popular amb l’autoria del prolífic vallenc Marc Fusté, Marquet de la Dona. Coorganitzat
amb la Congregació Mariana

18.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

19 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Concert. Orquestra Montgrins. Arriba la degana de
les orquestres de ball del nostre país, amb 138 anys d’història. Preu: 3 €

19 h. Campanar de Sant Joan. Repic de campanes

19.30 h.  Església  Sant  Joan.  Setè dia  de la Novena.  Predica Teresa Forcades i  Vila,
metgessa, teòloga i monja benedictina. Tot seguit presidirà la celebració de l'Eucaristia.
P. Joan Font, cmf. rector de la parròquia de la Mare de Déu del Lledó.

19.30 h.  Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia. 
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20 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

20.30  h.  Cooperativa  agrícola,  pl.  Carme  4.  Les  7  Candeles  i  una  llibertatària.
Esperanceta de casa Gassia: Cabaret Pagès. Amb el segell del Pallars Sobirà, bipolaritza
el món i el veu i mostra des d’allò rural i des d’allò urbà, des d’allò cultural i des d’allò
babau, des d’allò dret i calent a allò que anomenem peix bullit. Farà replantejar-vos la
certesa del que teniu al voltant i fins i tot, la veracitat del que veieu i escolteu. Les
coses podran ser transformades i posades en qüestió, i de manera natural i com qui no
vol la cosa, amb humor (molt d’humor) i una mala baba (bastanta) hilarant, que us farà
petar de riure. O no. No hi haurà ni mitja veritat en res, o sí,  però tal i com diuen
alguns, al capdavall tot es relatiu i no caldrà posar-se pedres al fetge. Copresentat amb
el Festival EVA, En Veu Alta, del Penedès i el Priorat

21 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

21 h. Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. Teatre · Comèdia
Mar Ulldemolins i David Verdaguer: Començar, de David Eldridge
La comèdia romàntica de la temporada  amb la vallenca Mar Ulldemolins. La festa que
la Laura ha fet per estrenar pis s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No
es coneixen. Els dos tenen prop de 40 anys.  Ella té una feina d'alta direcció que li
agrada i no té família propera. Ell, una d'administratiu que detesta, i està divorciat.
Dues  persones  intel·ligents  i  divertides,  a  punt  de  decidir,  l’una  davant  de  l’altra.
Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se'n al llit aquesta nit i no
tornar a veure’s, o ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar? Producció:
La Villarroel, Barcelona. Direcció: Pau Carrió. Estrena comarques de Tarragona
Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€ / Promo 3: 3€ per a persones
en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Entrades exhaurides

21.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22 h.  Vela Principal·Estrella Damm. Concert.  Les Decennals,  Cadena 100 i  Rock FM
presenten Beret: Prisma.

Poc després de passar pel WiZink de Madrid i el Palau Sant Jordi de Barcelona, arriba
aquest sevillà que ha despertat l’atenció d’artistes com Pablo Alborán o Morat que han
col·laborat amb ell. Amb milers de reproduccions en plataformes digitals, 300 milions
de visualitzacions a Youtube de “Lo Siento”, reconeixements com el Premi Odeón a
l'artista estatal 2019 i l’esclat del recent tema “Porfa no te vayas”, s’ha fet un lloc entre
els noms de la música actual. Amb una fórmula imbatible de pop i reggae, un instint
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salvatge per caçar melodies i una capacitat admirable per connectar amb audiències
joves, és una veu destacada de la seva generació.

Espectacle inclòs en l’abonament de concerts: 85 € per a 7 concerts (exhaurit)/ 73 €
per a 6 concerts / 60 € per a 4 concerts (exhaurit)/ 48 € per a 3 concerts
Preu entrada solta: 25 €

22 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

22.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia. 

23 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

23.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

23.30 h. Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 6 (síntesi de l’1 i 2).
Mariano Light, de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

23.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Ball de nit. Orquestra Montgrins
Inclòs en l’abonament de balls: 45 € per a 4 balls. També en l’abonament de llotges
complementàries a l’entrada: 40 € per a 4 balls
Preu per entrada solta: 14 € / Promo 3: 3€ per a persones en situació d’atur, prèvia
acreditació a taquilla / Llotja solta, complementària a l’entrada, per a 6 persones: 34 €
Patrocina: Construccions Marimon i Barrabeig
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Dissabte 5 de febrer
Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Ruta de tapes 

9  a  14  h.  Camp  de  futbol  del  Vilar.  Futbol.  Trobada  d'equips  veterans.  Organitza:
Agrupació Veterans Valls

10 h. Església Sant Joan. Eucaristia

10 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Circ. Betu el Pallasso. Un recull de
números  propis,  que  ja  convertits  en  clàssics  es  mesclen  en  aquesta  proposta
totalment adaptable. Petits espectacles que han estat passejats per escenaris d’arreu,
petits i grans, sempre amb el segell de l’autenticitat com a bandera.

10 h. AAEET, Capella del Roser, Pati Sant Roc, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. 
Obertura d’exposicions.

10.30 a 12 h. Pg. Tarradellas, El Fornàs. Atletisme. Mitja marató per relleus. Preu per 
equip: 60 €. Organitza: Secció atletisme AAEET 

11 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

11.30 h. Diferents espais. Inici de la mostra «Un tomb de festa», que s'ha articulat en
blocs temàtics repartits entre dissabte i diumenge. Una continuació de l'exposició de la
Biblioteca Popular i del Pati de Sant Roc, però d'una forma viva i al carrer. 

11.30 h. Església Sant Joan. Mostra «Un tomb de festa: cant, fe i religiositat popular».
Inici del primer bloc de la mostra, amb la Dansa de la Mort de la Selva del Camp, el ball
de Bastons de Cardona, el cant de la Sibil·la de la Santa Creu de Palma de Mallorca, la
Moixiganga  de  Sitges  i  els  Angelets  de  la  Puríssima  d’Ontinyent,  País  Valencià.
Elements estretament lligats amb la sacralitat i, com en el cas de la Sibil·la, proclamat
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

11.30 h. Des de l’Oficina de Turisme, c. Cort 3.  Visita guiada La Candela, història de les 
Decennals. Inscripció prèvia:  977 612 530 / turisme@valls.cat Preu: 5€ 
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12 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Circ. Betu el Pallasso. 

12 h. El Pati. Sardanes. Cobla Selvatana. Exhibició de colles sardanistes en la modalitat
de punts lliures per les set colles finalistes del Campionat de Catalunya. S’interpreten i
ballen  dos  sardanes  de  lluïment,  dos  de  punts  lliures,  una  per  al  públic  i  una  de
germanor. Hi participen: Colla Sardanista Mare Nostrum de Barcelona, Colla Sardanista
Violetes del Bosc, Colla Sardanista Grup Maig de Barcelona, Colla Sardanista Dansaires
del  Penedès  del  Vendrell,  Colla  Sardanista  Tarragona  Dansa  de  Tarragona  i  Colla
Sardanista Bell Esplai de Valls.

12.30 h. Vela pl. Oli. Concert vermut. Folk a mitges. Aquest duet km0, integrat per
Héctor Beberide i Nando Taló, se les empesca per convertir la simplicitat en un imant
d’atracció. Acordió i pandereta són dos instruments que encaixen la mar de bé. 

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

16 h. Vela Principal·Estrella Damm. Les Decennals, FlaixBac i Hit 103 presenten 10 de
les Decennals. Concert de rock i pop dels Països Catalans. Buhos, Els Amics de les Arts,
Els Pets, Itaca Band, Joan Dausà, Manel, Maria Jacobs, Miquel del Roig, Suu i Zoo (per
ordre alfabètic).

Una síntesi de l’escena musical en català amb deu artistes, que difícilment es veuen
junts en un únic espai, entre els que sonen amb més força al nostre país: els festius i
penedesencs Buhos votats com el millor artista 2021 pel públic de la revista Enderrock,
el pop ballable i juganer d’Els Amics de les Arts que acumulen grans himnes com “Jean
Luc”  o  “Lousiana”,  els  incombustibles  de  Constantí  Els  Pets en  les  seves  quartes
Decennals,  la  frescor  d’Itaca  Band  amb  la  participació  del  bateria  vallenc  Jordi
Busquets,  el nou disc i  gira del  músic i  pianista sanfeliuenc  Joan Dausà,  el  risc i  la
contemporaneïtat  dels  magistrals  barcelonins  Manel,  el  veterà i  proper tot  terreny
Miquel del Roig, la veu preciosa de la vallenca Maria Jacobs en un format clarament
elèctric,  la  veu  creixent  de  la  personalíssima,  fresca  i  natural Suu, i  els  explosius
valencians Zoo amb hip hop farcit de beats electrònics i lletres corrosives. 

Temes de sempre i cançons noves per ballar i emocionar-nos en un directe potent i
revitalitzant resultat de la incontinència creativa del nostre país. 

Espectacle inclòs en l’abonament de concerts: 85 € per a 7 concerts (exhaurit)/ 73 €
per a 6 concerts / 60 € per a 4 concerts (exhaurit)/ 48 € per a 3 concerts.
Preu entrada solta: 25 €
Obertura de portes: 14 h

16.30 h.  Vela Convent del  Carme. Decennals familiars. Circ. Cia Passabarret: Rocket
Carnival Cownz. Diu la llegenda que a finals dels anys 1960  Jimi Hendrix conegué un
trio pallassos del Preston Circus que li canviaren la vida. No només li regalaren una de
les seves icòniques jaquetes, sinó que li van fer descobrir una nova manera d'entendre
l'escenari.  Després  de  dos  anys  sense  actuar,  Passabarret  torna  a  la  pista  per
homenatjar als RCC, els pallassos que haguessin pogut canviar el rumb del rock'n'roll.
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16.30 h. AAEET, Capella del Roser, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. Obertura
d’exposicions.

17 h. Església Sant Francesc, Pati Sant Roc, Vestíbul Arxiu i Museu de Valls. Obertura
d’exposicions.

17 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Musical. El petit príncep, d'Antoine de Saint-
Exupéry. Versió de Manu Guix, Àngel Llàcer i La Perla29.

Música,  cançons,  so  de  360º  i  espectacular  disseny  audiovisual  amb  mappings,
projeccions i animacions, que transporten l’espectador del desert a l’herba, passant
per l’asteroide B 612, el planeta del  rei  o el món del geògraf  per reproduir tota la
poesia, la fantasia i l’encant d’aquest meravellós conte. Un espectacle per a públics de
totes les edats, dels 4 als 100 anys, per compartir la visió d’una història imaginària amb
els que ja la coneixen i l’estimen i, alhora, una oportunitat per als que no n’han sentit a
parlar mai. 8ª temporada amb més de 400 funcions i 300.000 espectadors.

Preus: 16 € (nenes i nens fins a 12 anys) / 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de 
Valls: 16 € (nenes i nens fins a 12 anys) / 21/24€ / Promo 3: 3€ per a persones en 
situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.

17  h. Pl.  Estació,  pg.  Estació,  carrers  Colom,  Avenir  i  Xiquets  de  Valls  i  pl.  Titit.
Continuació  de  la  mostra  amb  el  segon  bloc  «Un  tomb  de  festa:  farsa,  sàtira  i
disbauxa», amb la participació dels Gegants Bojos del Carnaval de Solsona, el ball del
Carnestoltes i dels Set Pecats Capitals de Reus, la Figa te Fai de Torredembarra, el Ball
de Gitanes de Sant Celoni i l’Onso de la Mata. Segurament el Carnaval en què costa
més identificar els elements autòctons del nostre país. Aquesta és una bona ocasió per
gaudir de la disbauxa i sàtira inherents a aquesta celebració hivernal.

17 h. Des de l’Oficina de Turisme, c. Cort 3.  Visita guiada La Candela, història de les
Decennals. Inscripció prèvia:  977 612 530 / turisme@valls.cat Preu: 5€ 

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18 h. Vela pl. Oli. Decennals familiars. Música. Cia. Pep López i Sopars de duro: Folkids.
Amb més de 7.000 actuacions realitzades, és un referent històric, imitat per molts, de
la majoria de bandes de música per famílies a Catalunya. Les seves produccions han
estat presentades en diversos països d’Europa, Amèrica Llatina i, lògicament, per tot
Catalunya.

18.30 h. Des de pl. Blat. Tabalada d’anunci del tercer bloc de la mostra «Un tomb de 
festa: llum, pólvora i foc». Itinerari: carrer de la Cort, Pati, Jaume Huguet, Pati, Teatre i 
pl. Quarters

18.30 h.  Vela Convent del  Carme. Decennals familiars. Circ. Cia Passabarret: Rocket
Carnival Cownz. 

58

mailto:turisme@valls.cat


18.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19 h. Sala actes del Convent del Carme. Homenatge als socis de més edat del Centre de
Lectura. Acte de presentació del llibre d'honors i distincions del Centre de Lectura, que
estrenaran  els  ex-presidents  i  l’actual  president  de  l'entitat. Organitza:  Centre  de
Lectura
 
19  h.  Des  de  pl.  Quarter.  Mostra  «Un  tomb  de  festa:  llum,  pólvora  i  foc»,  amb
l’actuació del drac de Vilafranca del Penedès, el ball de Diables de l’Arboç del Penedès,
el ball de Diables de Tarragona, el ball de diables de Reus, el ball de Diables de Cervera,
el bou Sanpedor, el drac de la Riera de Gaià, el bou de Tarragona, el ball de diables de
Valls, el drac de Valls i el bou tradicional de Valls. 
La mostra també compta amb els més petits: el ball de Diables Infantil de Valls, de
Cervera, de Reus, de Tarragona i el drac petit de Valls. 
Nota: En tancar-se aquest programa, acte pendent d’autorització per la Subdelegació
de l’Estat.
Itinerari:  Pl.  Quarter,  carrers Teatre,  Jaume Huguet,  muralla de Sant Antoni,  Pantà,
Paborde, Miralbosc, Abat Llort i Escorxador. 

19  h.  Pavelló  Xavi  Tondo·ALECOSA.  Concert  Orquestra  Selvatana.  En  aquestes
Decennals la Selvatana s’ha sumat a la privilegiada nòmina d’orquestres centenàries, ja
que els seus compassos sonen des de 1913, quan fou fundada a Cassà de la Selva.
Direcció: Jesús Santaliestra. Preu: 3 €

19 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

19 h. Campanar Sant Joan. Repic  de campanes

19.30  h.  Església  Sant  Joan.  Vuitè  dia  de  la  Novena.  Predica  Carme  Borbonés,
presidenta  de  Càritas  Catalunya  (2004-2016).  Tot  seguit  presidirà  la  celebració  de
l'Eucaristia mossèn Manel Borges. adscrit a la parròquia de Sant Joan Baptista. 

19.30 h.  Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia. 

20 h. Centre Cultural·Lear Corporation. Musical. El Petit Príncep.

20 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

59



20.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

20.30 h. Cooperativa agrícola, pl. Carme 4. Les 7 Candeles i una llibertatària. Assumpta
Mercader  i  Maria  Carretero:  Curts  crus.  Un  seguit  de  contes  i  poemes
extraordinàriament breus i sintètics, petites obres inclassificables. Anomeneu-les com
vulgueu:  contes,  poemes,  acudits,  aforismes  o  sentències.  Totes  diuen  molt  amb
poques  paraules,  esgrimeixen  arguments  que  ens  deixen  clavats  a  la  cadira,  ens
sorprenen o ens arrenquen un somriure. Presentem l’obra més concentrada d’autors
com Jordi  Masó,  Jesús M. Tibau,  David Vila,  Elisenda Solsona,  Pere Calders,  Jaume
Cabré, Perejaume, Joan Brossa i d’altres. Peces curtes que, com que necessiten més
temps per ser païdes que per ser escoltades, les oferim acompanyades de la música de
Maria Carretero. Copresentat amb el Festival EVA, En Veu Alta, del Penedès i el Priorat

21 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

21.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

21.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 4. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22  h.  Teatre  Principal,  patrocinat  per  Port  de  Tarragona.  Clown.  Companyia  Pepa
Plana. Si tu te'n vas. Pepa Plana presenta el nou espectacle amb ella com a pallassa
augusta,  Noël  Olivé  com a  pallassa  blanca  i   Lola  González  com a  pallassa  contra
augusta.  Ofereix  l’escenari  perfecte  per  als  números  clàssics  de  la  tradició  clown,
concebuts en masculí, per reinterpretar-los ara amb ulls de dona. Estrena comarques
de Tarragona
Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€ / Promo 3: 3€ per a persones
en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Isogona

22 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

22.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

22.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 5. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

23 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

23.30 h. Aparcament Centre Històric. Mapping. Nueve Ojos: Candela’m

23.30 h. Pavelló Xavi Tondo·ALECOSA. Ball. Orquestra Internacional Selvatana. 
Inclòs en l’abonament de balls: 45 € per a 4 balls. També en l’abonament de llotges
complementàries a l’entrada: 40 € per a 4 balls
Preu per entrada solta: 14 € / Promo 3: 3€ per a persones en situació d’atur, prèvia
acreditació a taquilla / Llotja solta, complementària a l’entrada, per a 6 persones: 34 €

60



23.30 h. Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 6 (síntesi de l’1 i 2).
Mariano Light, de Corigliano d’Otranto, Itàlia.
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Diumenge 6 de febrer
El retorn de la Mare de Déu al seu cambril

Des de bon matí. Sortida de l’àliga al balcó.

Durant  tota  la  jornada.  Establiments  comercials.  Mostra  d'aparadors  Festes  de  la
Candela 2021+1. 

Durant la jornada. Establiments de restauració. Darrera jornada de la ruta de tapes 

10 h. AAEET, Capella del Roser, Pati Sant Roc, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. 
Obertura d’exposicions.

10.30 a 13 h. Pg. Tarradellas, El Fornàs. Ciclisme. Clàssica Xavi Tondo. Organitzen: Club 
Ciclista Xavi Tondo i Secció ciclista Club Bàquet Valls.

11 h. Església Sant Joan. Eucaristia.

11 h. Església Sant Francesc, Arxiu i Museu de Valls. Obertura d’exposicions.

11 a 14 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

11.30 h. Des de pl. del Portal Nou. Quart i últim bloc de la mostra «Un tomb de festa:
dansa, seguici i festa patronal», amb el ball de bastons de Montblanc, ball de faixes de
Sant Martí de Tous, cucafera de Tortosa, ball dels cossis de Tarragona –acompanyats
per Bufalodre–, dansa de la magrana de València, ball de mossèn Joan de Vic de Reus –
acompanyats  per  Punt  de  Malura–,  ball  de  pastorets  d’Igualada,  els  Negrets  de
l’Alcúdia, l’àliga de Barcelona i els gegants de la Ciutat de Barcelona. Itinerari: Portal
Nou, c. Tomàs Caylà, pl. Garrofes, c. Carnisseria, Carme, Metges, Santa Úrsula, Sant
Sebastià,  Sant  Antoni,  Sant  Pere, Forn  Nou,  Alls,  Gonzàlez  Alba,  gir  del  Pati  cap  a
l'esquerra –espai de transició–, Cort i pl. Blat.  

11.30 h. El Pati. Exhibició de balls de swing i revetlla. Basic Escola de Ball. Ball dirigit,
ball en línia i jazz steps i després música perquè la gent pugi ballar al seu aire amb
parella swing. Organitza: Basic Escola de Ball, Alcover

11.30 h. Des de l’Oficina de Turisme, c. Cort 3.  Visita guiada La Candela, història de les 
Decennals. Inscripció prèvia:  977 612 530 / turisme@valls.cat Preu: 5€ 

12 h. Vela Convent del Carme. Decennals familiars. Música i màgia. Gerard Mallorquí.
El  Bruixot i  els  mil  i  un ritmes.  Un taller  de percussió teatralitzat,  ple d’aventures,
personatges màgics i sorpreses. Recomanat: de 3 a 10 anys.
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12  h.  Centre  Cultural·Lear  Corporation.  Musical  familiar.  Dagoll  Dagom:  Bye  bye
monstre, amb les cançons de Dàmaris Gelabert

El primer espectacle de Dagoll Dagom pensat, especialment, per a famílies. Inspirat en 
l'etapa de confinament, posa en valor tot allò positiu que hem aconseguit, 
despertant la imaginació i recuperant la diversió de compartir emocions en viu i en 
directe. Cantarem, ballarem i farem fora al Monstre junts! Un musical amb 
dramatúrgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella i David Pintó, amb música original 
de Dàmaris Gelabert, coreografia de Lluc Fruitós (Brodas Bros), il·lustracions de Lyona i 
dirigit per Anna Rosa Cisquella.

Preus: 14 € (nenes i nens fins a 12 anys) / 16€ (+ grans de 12) / Amb Carnet Amics dels
Teatres de Valls: 12 € (nenes i nens fins a 12 anys) / 14€ (+ grans de 12) / Promo 3: 3€
per a persones en situació d’atur, prèvia acreditació a taquilla.
Patrocina: Mémora

12.30 h. Vela pl. Oli. Concert vermut. Les Decennals se’ns escapen de les mans. Els
instruments d’inxa fan el comiat a aquesta vela a la qual li haurem agafat estimació.
Xeremiers  de  Son Roca  (Mallorca),  grallers  de  l’Espardenya,  Els  Carreter,  Els  Blu’s,
sonadors dels Vells, Tocaferro, La Capona i Els Vinardells

15 a 20 h. El Vilar, pista nova · Prat International Brands · Griffith Foods. Patinatge en la
pista de gel. Preus: 2,5€ (menors)/3,5€ (adults)

16.30  h.  Vela  Convent  del  Carme.  Decennals  familiars.  Música  i  màgia.  Gerard
Mallorquí. 

16.30 h. AAEET, Capella del Roser, Sala Sant Roc i Vestíbul Teatre Principal. Obertura
d’exposicions.

17 h. Pati Sant Roc. Obertura de l’exposició.

17.30 h. Des de l’Església Sant Joan. Anunci del Retorn de la imatge de la Mare de Déu
de la Candela des de l’altar major al seu cambril. Darrera sortida del seguici cerimonial
de Valls al complet amb la participació del drac, el ball de diables, el bou tradicional,
l’os amb els trabucaires, el basilisc, el ball de gitanes, els nans, els gegantons i gegants,
el bou, el ball dels vells, el ball dels cercolets, el de bastons, el ball de cavallets, la
mulassa, el ball de la primera, la moixiganga, el lleó i l’àliga.

Concentració del seguici: places del Blat, de l’Església i dels Arcs del Celler del Paborde,
i carrers de l’Església i de Tomàs Caylà.

Itinerari:  pl.  Blat,  Major,  Carnisseria,  Carme,  Metges,  Escudelles,  Santa  Úrsula,
aparcament de Sant Antoni, Sant Antoni, Sant Pere, Forn Nou, Alls, González Alba, gir a
l’esquerra per entrar al Pati, Cort, Blat i Església Sant Joan. 
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Casa  de  la  Ciutat.  Recollida  de  la  bandera  de  la  Ciutat  i  la  corporació  municipal,
acompanyades per la policia local de gala, per part del seguici cerimonial, per dirigir-se
a l’Església Sant Joan.   

18 h. El Pati, pl. Blat i c. Cort. Encesa de les Lluminàries a càrrec de Mariano Light, de
Corigliano d’Otranto, Itàlia.

18.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 1. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

19 h. Sala actes Convent del Carme. Acte poètic-visual-musical El nus la flor, d'Enric
Cassases, acompanyat per la cantant lírica Maria Mauri i el músic Daniel Ariño. Aquest
jove pianista i compositor ha musicat el recull de poemes d’en Casasses i n’ha fet un
cicle per piano i veu, tant parlada pel mateix poeta com cantada per la Maria Mauri.
Ariño beu de mil estètiques diferents: del modernisme al flamenc i de l’impressionisme
al  jazz.  Aquest  eclecticisme li  escau  als  versos  d’en  Casasses,  que de  tot  fa  font  i
n’esquitxa poemes d’una rara saviesa gens alliçonadora i més aviat divertida, popular i
apassionada. El nus la flor és el llibre que li ha donat la categoria de clàssic. Guanyà el
premi Lletra d’Or 2019, avantsala de la concessió al poeta del premi d’Honor de les
Lletres Catalanes 2020. Organitza: Òmnium Cultural

19 h.  Teatre  Principal,  patrocinat  per  Port  de Tarragona.  Concert.  Medir  Bonachi  i
Gerard Marsal: nUn. 

Música electrònica i piano per a una proposta neoclàssica amb noves composicions i 
algunes peces del seu últim disc “Homaro, humanitat en esperanto”. Un espai sonor 
contemporani, amb un estil de música obert a diferents perfils d’espectadors, que 
aporta reflexió i acompanyament, gaudi, calma i profunditat. Influenciada per artistes 
nòrdics com Arvo Pärt, la proposta reformula treballs anteriors combinant instruments
acústics i melodies electròniques. 

Preus: 18 € / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15 €

19.30 h. Església Sant Joan. Cant del Virolai a la Mare de Déu de la Candela, que dona 
pas a la cloenda de la novena. Predica Mons. Joan Planellas Barnosell, Arquebisbe 
Metropolità de Tarragona i Primat. Tot seguit presidirà la celebració de l'Eucaristia.

Tot seguit. Estimat Retorn de la imatge de la Mare de Déu de la Candela al seu cambril,
on romandrà fins a 2031. 

Finalment. Participat Cant de la Salve a la Mare de Déu. Les emocions es desborden.

19.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 2. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

20  h.  Cooperativa  agrícola,  pl.  Carme  4.  Cloenda  de  l’Espai  Les  7  Candeles  i  una
llibertatària. Mònica Torra i Txema Riera:  D'aquells boleros aquests contes. L’escenari
s’omple de misticisme, quan música i narració es barregen per donar vida a històries
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amagades  darrera  d’alguns  boleros  que s’expliquen en  format  de  contes  musicals.
Històries  d’emocions  estranyes,  amors  impossibles,  passions  desenfrenades...  totes
macerades amb un toc humorístic i alhora emotiu i tendre. I complementant aquests
petits relats, la música embriagadora acompanyant aquests sentiments, fent-los més
profunds en cada espectador, aconsegueix difuminar principi i final de cada història.
Copresentat amb el Festival EVA, En Veu Alta, del Penedès i el Priorat

20.30 h.  Pg. Tarradellas, el Fornàs. Lluminàries Musicals. Espectacle 3. Mariano Light,
de Corigliano d’Otranto, Itàlia.

22 h.  Esplendorós  Piromusical  de  cloenda de les  Decennals  2021+1  a  càrrec  de  la
Pirotècnia  Ricardo  Caballer,  d’Olocau,  País  Valencià,  amb  la  direcció  artística  del
mestre Ricardo Caballer Cardo. 

Tot seguit. Pg. Tarradellas. Tancament de les Lluminàries.

Finalment. Places del Pati i del Blat, i carrer de la Cort. Tancament de les Lluminàries
festives. 
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EXPOSICIONS
Del dijous 27 de gener al diumenge 6 de febrer
AAEET. Sala d’exposicions
Dissabtes i festius de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h; laborables: 17 a 20 h
Mostra de col·leccionisme

Del dilluns 25 al divendres 4 de febrer.
Biblioteca Popular
Fins al 28 de gener, de 17.30 a 20 h. Del 29 al 4 de febrer, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Un tomb de festa: de Carnaval a la Candela

Dies 28, 30 de gener, 1, 3 i 4 de febrer
Botiga Punt d’accés, El Pati 2
9.30 a 13.30 h
Exposició de telèfons antics

Del dijous 27 de gener al diumenge 6 de febrer
Capella del Roser
Dissabtes i festius de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h; laborables: 17 a 20 h
Exposició Grup d’Artistes de Nadal de Valls

Del divendres 28 de gener al diumenge 6 de febrer
Centre Cívic Barri de les Comarques,  carrer Vall d’Aran 1
Exposició fotogràfica dels 30 anys del Centre Cívic.
Mostra  dels  actes  que  s’han  anat  celebrant  en  aquest  espai  del  barri  durant  les
darreres tres dècades

Del dilluns 31 de gener al diumenge 6 de febrer
Horaris coincidents amb la realització d’activitats en aquest espai, amb accés per l’Hort
del Carme o per la plaça del Carme en funció del tipus d’acte
Claustre Convent del Carme
Exposició 60 anys d’Òmnium Cultural

Del dimarts 25 de gener al diumenge 27 de febrer
Dimarts a divendres de 17 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i
festius d’11 a 14 h
Església Sant Francesc, pl. Sant Francesc
Intervencions artístiques «2021+1 Lumens» 

Del divendres 21 de gener al diumenge 27 de febrer
Dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius d’11 a 14 h
Museu de Valls
Les Decennals a través del cartellisme
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Del dimarts 25 de gener al diumenge 27 de febrer
De dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius d’11 a 14 h
Museu de Valls 
Intervencions artístiques «2021+1 Lumens» 

Fins al diumenge 6 de gener
Dimarts de 17 a 20 h; de dimecres a dissabte de 10 a 13.30 i de 17 a 20 h; diumenge de
10 a 14 h.
Oficina de Turisme
Pessebre monumental

Del dijous 27 de gener al diumenge 6 de febrer
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Pati de Sant Roc
Un tomb més: les Decennals que van ser

Del dimecres 26 de gener al diumenge 6 de febrer
Dissabtes i festius de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h; laborables: 17 a 20 h
Sala Sant Roc
Jaume Solé i el Retaule dels castells

Del dimecres 26 de gener al diumenge 6 de febrer
Façanes de la seu social de la Unió Anelles de la Flama 
Els 50 de la UAF: una exposició d'aniversari

Del divendres 21 de gener al diumenge 27 de febrer
Dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius d’11 a 14 h
Vestíbul de l’Arxiu i Museu de Valls
Mostra fotogràfica Un àlbum per les Decennals de 1921: Pere Català Pic

Del dimecres 26 de gener al diumenge 6 de febrer
Dissabtes i festius de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h; laborables: 17 a 20 h. També en horari
de funció del Teatre, excepte durant els 30 minuts d’accés del públic
Vestíbul del Teatre Principal, patrocinat per Port de Tarragona. 
Il·lustres amb nom de dona

67


