10è Simposi Casteller de Catalunya
Valls, dissabte 29 de gener de 2022
Inauguració

Per inscripcions gratuïtes clicar aquí

10 h.
Sala d’actes Convent del Carme.
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

Participants:
• Jan Huguet, membre de Nens
del Vendrell
• Toni Mañané, periodista i membre
de Castellers de Barcelona
• Mònica Masó, educadora social i
membre de Marrecs de Salt
• Diana Morena, investigadora
acadèmica i ex-membre de
Trempats de la Universitat
Pompeu Fabra
• Àlex Masgoret, membre de
Castellers de Tortosa
Modera: Cristina París, periodista
vallenca resident a Vilafranca del
Penedès des de fa més de 20 anys

10.30 a 12 h.
Sala d’actes Convent del Carme.
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.

10.30 a 12 h.
Cooperativa Agrícola.
Àmbit tècnic. L’aportació de la
dona als castells. Taula rodona.
Tractarà de l’aportació de dona al
vessant tècnic dels castells amb
algunes de les protagonistes que
l’han feta possible des de la seva
implicació directa.

9 h.
Claustre Convent del Carme.
Showcooking inaugural amb
esmorzar.
Ramon Martí, El Llagut, Tarragona.

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
11 h.
Vela Convent del Carme.
Àmbit enogastronòmic. Sessió
de tast. Presentació del cava de
les Decennals 2021 + 1 a càrrec
d’Adernats.
12.30 a 14 h.
Sala d’actes Convent del Carme.
Àmbit social. La represa del
patrimoni immaterial post
pandèmia. Taula rodona.

Coneixerem com algunes de les
grans celebracions patrimonials
afronten la nova era sorgida amb la
crisi sanitària.
Participants:
• Representant de l’estudi mèdic
sobre els 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, dolçainer
i membre de la comissió dels
carrers Montortal –Torrefiel de les
Falles de València
• Enric Sorribes Roig, president de
la Federació de Muixerangues del
País Valencià
Modera: Marta Ferré, comunicadora
visual, Valls
12.30 a 14 h.
Cooperativa Agrícola.
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, i especialista en
flamenc
• Francesc Massip, doctor en
Història de l’Art i en Filologia
Catalana i catedràtic d’Història
del Teatre a la Universitat Rovira
i Virgili, Tarragona. Especialista
en el Misteri d’Elx
• Oriol Riart, doctor en
Historia Contemporània per
la Universitat de Barcelona,
llicenciat en Comunicació
Audiovisual per la Universitat de
Lleida, i especialista en les Falles
del Pirineu
• Gabriel Seguí, Mallorca, membre
de la Congregació de Missioners
dels Sagrats Cors de Mallorca,

doctor en teologia especialitzat
en litúrgia per la Facultat
de Teologia de Catalunya, i
especialista en el Cant de la
Sibil·la
• Eloi Miralles, degà dels cronistes
castellers
Modera: Judit Benages, periodista,
Vilafranca del Penedès
14.15 h.
Claustre Convent del Carme.
Showcooking i networking. Mar i
muntanya.
Josep M. Tules “Pitu Mosquits”, dels
Xiquets del Serrallo, i Colla del Bou
de Reus.

16 h.
Sala d’actes Convent del Carme i
Cooperativa Agrícola.
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 aquí.
Debat conjunt fins a les 18 h.
17 h.
Vela Convent del Carme.
Àmbit enogastronòmic. Sessió
comentada de tast.
Antoni Sánchez Ortiz, enòleg i
professor del Màster Europeu
en Innovació Enoturística de les
universitats Rovira i Virgili, Bordeus
i Porto: La geografia castellera
segons el vi.

Cloenda
18 h.
Sala d’actes Convent del Carme.
Cloenda del Simposi.
Carme Ruscalleda: Els esmorzars
de forquilla. La cuinera de major
projecció internacional 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.
19 h.
Cooperativa Agrícola.
Showcooking i networking.
Eudald Carbonell i Cinta S.
Bellmunt: Cuina paleolítica
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