
 

 

Agenda 

Núm. 95 \\ Juliol 2019   

BALL PARLAT DE SANT JOAN DE RODONYÀ 

El dissabte 6 de juliol, a les 20.00h, la plaça del Castell de Rodonyà acull una nova edi-

ció del Ball Parlat del Degollament de Sant Joan Baptista. Els tiquets per al sopar de 

després del Ball es podran adquirir al Cafè al preu de 10 euros (fins al dia 3 de juliol) o 

de 15 euros (a partir del 4 de juliol) fins a exhaurir existències. 

  

Rodonyà va recuperar, l'any 2013, aquesta peça de teatre popular de mitjan segle XIX 

a partir de la troballa del fullet original del ball parlat que s'interpretava a la població 

en aquella època i que s'ha mantingut com a referència en la represa d'aquesta tra-

dició. 

  

La posada en escena, que conserva tots els elements característics dels balls parlats, 
compta amb una àmplia implicació dels veïns de la població, tant el que fa a la inter-

pretació com a la preparació del vestuari i la logística que el fan possible. És per això 

que és considerat un dels esdeveniments culturals més singulars de la comarca de 

l'Alt Camp, i assistir a la seva representació és una bona oportunitat per conèixer i 

gaudir d’una tradició tan arrelada al Camp de Tarragona com són els balls parlats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Més informació: Ajuntament de Rodonyà — 977 628 528 

Consell Comarcal de 

turisme-

Tots els caps de setmana del 
mes de juliol 

 Viu el Triàsic en família  

Submergiu-vos a les Muntan-
yes de Prades i descobrireu 
els secrets d'un peix molt savi 
que va viure en un mar molt 
antic a Alcover: el Peix Pedra. 
A més, fareu la rèplica amb 
guix d'un fòssil. Edat recoma-
nada: de 5 a 12 anys.  

Tarifes: Adults: 6,00€ (no 
s’aplica cap descompte) In-
fants: 4,00€ (gratuïta els me-
nors de 5 anys i amb el Carnet 
Club Súper 3, que cal presen-
tar el mateix dia de la visita).  

Més informació: 
www.museualcover.com  

Cal fer reserva prèvia al 977 84 
64 52 o  bé a l’a.e. museualco-
ver@alcover.cat  

8a Caminada Nocturna a Mira-
mar 

Sortida de la pista poliesporti-
va de Fontscaldes.  

Sopar a la fresca per 12€ 

Més informació i inscripcions: 
https//www.pmevalls.cat/ 

Organitza : Patronat Munici-
pal d’Esports de Valls 

6 de juliol 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

La popular Festa Major del Vi arriba enguany a la vuitena edició amb èxit de públic i críti-

ca any rere any. Més de 500 persones avalen cada estiu una festa que ha esdevingut un 

referent en el món del vi i que cada any penja el cartell d’entrades exhaurides. És difícil 

trobar un maridatge tan festiu entre vins, art, música i gastronomia. 

Aquest any la festa comptarà amb la participació de sis restaurants o elaboradors del 

territori que maridaran els seus productes amb 

sis dels millors vins i caves Adernats. El resultat 

serà una mostra de la riquesa gastronòmica del 

Camp de Tarragona. Així, del mateix municipi 

trobarem les propostes del Coll de Nulles i del 

Forn de Nulles; des de Valls, Portal 22, Fore-

vents i Ca l’Àngel, i el punt més refrescant el 

posarà la Geladeria La Ibense, de Salou. 

La vuitena edició arriba amb tres formacions i 

molta força sonora. Primer actuaran els tarra-

gonins Pepper and Soul, amb ritmes de jazz i 

soul; després, el músic i compositor de Miravet, 

Èric Vinaixa, hi posarà un concert fresc per no 

parar de ballar amb Llarga vida al rock’n roll, i 

finalment, a l’espai Vinilfest, arribarà Etzche | 

Republiq, des de les Borges Blanques, amb rit-

mes de Funck & Disco en vinil per cremar-ho tot. Serà el moment de gaudir del Mojito 

Seducció  i del Gincava d’elaboració pròpia d’Adernats. 

Adernats – Catedral del Vi de Nulles és un celler modernista centenari però amb un es-

perit jove que viu un moment de màxima esplendor. Després de celebrar, el passat 2017, 

els cent anys de la seva fundació, aquest 2019 es compleix el centenari de l’inici de la 

construcció del celler. La Vinitfest és la culminació a un nou any d’èxits (els anys, als 

cellers, van de verema a verema), però també és l’inici d’una nova temporada plena d’ac-

tivitats i nous vins i caves referents al territori. 

Les entrades estan a la venda a www.adernats.cat i a la Vinoteca Adernats de Nulles.  

Més informació: 977 602 226 (ext. 105), en horari de botiga. 

 

 VINITFEST AL CELLER DE NULLES 

http://www.adernats.cat/


 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

El cap de setmana del 19 al 22 de juliol tindrà lloc 

la Festa Major del Pont d’Armentera en honor a 

santa Magdalena.  

Durant tots els dies s’han organitzat actes que 

faran gaudir de valent tots els vilatans. 

Podeu consultar el programa complet a la pàgina 

web de l’Ajuntament: 

http://elpontdarmentera.com/wp/ 

El  19 de juliol els joves del municipi dels Garidells tindran la 

seva festa particular gràcies a la Nit Jove. Els gegants i la dia-

da castellera, amb la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets 

d’Altafulla, ompliran la tarda. A continuación es farà el sopar 

i a continuació, el ball amb l’Orquestra Mitjanit i la sessió de 

DJ amb Dj. Salmer. 

Per consultar el programa complet consulteu la pàgina web 

de l’Ajuntament: 

http://www.garidells.altanet.org/ 

 

 

FESTA MAJOR DE LA MASÓ 

 FESTA MAJOR DEL PONT D’ARMENTERA 

 NIT JOVE DELS GARIDELLS 

Entre el 19 i el 22 de juliol el municipi de la Masó cele-

brarà la seva Festa Major d’estiu en honor a santa 

Magdalena. 

Com cada any s’han programat nombrosos actes que 

faran gaudir grans i petits. 

Podeu consultar el programa comlet a la pàgina web 

de l’Ajuntament: 

http://www.maso.altanet.org/ 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

FESTA MAJOR DE FIGUEROLA DEL CAMP 

Entre el 25 i el 29 de juliol Figuerola del Camp obre les portes a veïns i 

visitants a la seva Festa Major d’estiu. 

La festa comença amb el repic de campanes de festa i a continuación 

se succeiran els actes lúdics, esportius, litúrgics, culturals, gas-

tronòmics; tot pensat perquè tothom en pugui gaudir. 

Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de l’Ajunta-

ment: 

http://www.figuerola.altanet.org/ 

Del 24 al 28 de juliol se celebra a Bràfim la 

Festa Major d’estiu en honor a sant Jau-

me.  

Durant tots els dies de festa, vilatans i fo-

rans podran gaudir de tota una sèrie d’ac-

tes per a tots els gustos. Cal destacar l’es-

pectacle de màgia Il·lusionists,  en què els 

mags més internacionals de casa nostra 

mostraran els seus trucs. 

Podeu consultar el programa complet a la 

pàgina web de l’Ajuntament: 

http://www.brafim.altanet.org/ 

 FESTA MAJOR DE BRÀFIM 

Del 26 al 28 de juliol el municipi dels Garidells celebrarà la 

seva Festa Major d’estiu . 

Hi destaquen activitats com el partit de futbol solters contra 

casats, sopar de motxilla, karaoke, parc aquàtic i tobogan 

urbà, balls, inflables, misses, parc infantil, etc. 

Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de 

l’Ajuntament: 

http://www.garidells.altanet.org/ 

 FESTA MAJOR DELS GARIDELLS 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

Del 24 al 26 de juliol se celebrarà la Festa 

Major d’estiu  de Nulles.  

Joves i grans podran gaudir d’activitats 

adreçades a totes les edats. 

Els balls, sopars, activitats infantils, etc. fa-

ran les delícies de tothom. 

Podeu consultar el programa complet a la 

pàgina web de l’Ajuntament: 

http://www.nulles.altanet.org/ 

El mes de juliol a Querol se celebra el Dia del municipi de Querol, el dis-

sabte 27 de juliol a l'Ermita de Sant Jaume de Montagut, amb la tradi-

cional paella i l'actuació d'un grup de cançons populars. També pels 

volts de Sant Jaume (25 de juliol) se celebra la Festa Major d’Esblada 

amb una missa i un vermut. 

Per a saber el programa concret consulteu la pàgina web de l’Ajunta-

ment:  

http://www.querol.altanet.org/ 

ESTIU JOVE A PUIGPELAT 

 FESTA MAJOR DE NULLES 

 FESTES AL MUNICIPI DE QUEROL 

De l’1 al 28 de juliol Puigpelat organitza tot un seguit d’activi-

tats adreçades als joves. 

Entre d’altres activitats, hi haurà aiguagim, taller de drons,  

taller de gin-show tònics, festa blanca, diable per un dia, ex-

cursions i torneig d’escacs,. 

Podeu consultar el programa complet consulteu la pàgina 

web de l’Ajuntament: 

http://www.puigpelat.altanet.org/ 



 

 

Activitats de Carnaval a la 

POSTES DE SOL DES DEL CAMPANAR MÉS ALT 

El campanar de Valls, amb 74 metres, és el més alt de les esglésies 

parroquials de Catalunya. És obra de l’arquitecte Francesc Villar 

Carmona i va ser construït entre l’any 1895 i 1897. Pujar-hi és tota 

una experiència que no oblidareu. La vista de la ciutat de Valls i del 

perfil de pobles pertanyents a cinc comarques diferents amb el 

mar al fons és espectacular. Us hi esperem!  

Tots els dilluns de juliol (dies  1, 8, 15, 22 i 29), a les 20.30h, visites 

amb reserva prèvia a l'Oficina de Turisme. Preu: 3€ per persona 

 

VISITA NOCTURNA AL REFUGI ANTIAERI DE LA PLAÇA DEL BLAT 

La Sala Gòtica de Ca Sagarra i el Refugi An-

tiaeri de la plaça del Blat han estat recupe-

rats com a espai museístic per donar a 

conèixer una part molt important de la 

història de Valls compresa entre 1931 i 1979. 

Els dies 10 i 11 de juliol, a les 22.00h,  visites 

amb reserva prèvia a l'Oficina de Turisme. 

Preu: 3€ per persona 

 

VISITA AL CALL JUEU MÉS TAST DE VI JUEU 

Les primeres notícies documentals de la comunitat jueva 

a Valls daten del 1277.  La comunitat vivia concentrada al 

call, format pels actuals carrers del Call i dels Jueus, on 

estava ubicada la Sinagoga. La comunitat jueva estava 

formada per unes dues-centes persones i comptava amb 

una aljama (un organisme jurídic que regia la comunitat 

d’una manera pràcticament autònoma per a organitzar 

la seva vida social, religiosa, judicial i económica). 

El dia 18 de juliol, a les 19.30h, visites amb reserva prèvia a l'Oficina de Turisme. Preu: 5€ per perso-

na (visita més tast de vi jueu a la sala gòtica del refugi en acabar la visita). 

Més informació i reserves: https://www.valls.cat/turisme o al 977 612 530 

 

 

Descobrim Valls 
Rutes de la ciutat de Valls 



 

 

Alcover celebrarà, del 18 de juliol al 16 d'agost, la segona edició del Festival Terra de Bandolers. 

En total s'han programat set propostes que combinen la 

música barroca i d'autor, la dansa, el circ, l'astronomia i 

també la gastronomia de l'època dels bandolers. Els visi-

tants podran endinsar-se en els segles XVI i XVII als ma-

teixos indrets que serviran d'escenari de les diferents pro-

postes culturals: el Convent de les Arts, l'Església Vella, l'Er-

mita del Remei, el Mas de Forès i la plaça Nova.  

El Festival Terra de Bandolers 2019 presentarà la programació el proper dimecres 10 de juliol, a 

les 18.00h, al claustre del Convent de les Arts d'Alcover. 

Més informació: http://alcover.cat/ 

Per compartir 
Un espai dedicat a les vostres recomanacions 

Us recomanem... 
FESTIVAL TERRA DE BANDOLERS A ALCOVER 

La proposta del mes 
CANVI DE PREUS AL MONESTIR DE SANTES CREUS 

Tasta i repeteix! 
NOVA ACTIVITAT AL MONESTIR DE SANTES CREUS 

Tots els dissabtes de juliol es posarà veu a l’únic mauso-
leu gòtic i panteó de la Corona d’Aragó que ha arribat 
fins als nostres dies. Coneix la vida i la mort de Pere el 
Gran, del seu fill Jaume II el Just i de la seva esposa Blan-
ca d’Anjou. 

Tots els dissabtes de juliol a les 19.30h. Cal inscriure-s’hi 
prèviament a reservesmonuments.acpc@gencat.cat o bé 
al 977 63 83 29.  

Organitza: Iber i Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

Des de l’1 de juliol l’entrada al Reial Monestir de San-
tes Creus canvia de preu: 

 

Entrada general: 6€ 

Entrada reduïda: 4€ (Consultar beneficiaris*) 

Gratuïta ((Consultar beneficiaris*) 

 

 

*Si voleu consultar els col·lectius beneficiaris dels 
descomtes entreu a:  

http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/reial-monestir-de-santes-creus  

http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/reial-monestir-de-santes-creus

