
APLEC DE PRIMAVERA I FIRA DE
LA CIRERA DE BRÀFIM  
Serà el 55è Aplec de Primavera i la 10a edició de la Fira de la Cirera

Un any més, el primer diumenge de juny es portarà a
terme l’Aplec de Primavera a l’ermita del Loreto.

L’Aplec, que arriba enguany a la cinquanta-cinquena
edició, és el més antic de les comarques meridionals i
coincidirà amb la celebració de la desena Fira de la
Cirera, en el decurs de la qual els productors locals
de cireres venen els seus productes, una activitat que
també aprofiten la resta de comerços del poble.

El 2 de juny, doncs, serà un dia destacat a Bràfim,
en el qual la tradició i els productes locals seran els
protagonistes.

Més informació: www.brafim.altanet.org

7, 8, 14, 15, 22 i 28 de juny 

Viatges a la fresca
A les 22.15h, a la sala d’actes del 
Casal de Vila-rodona. Xerrades 
sobre viatges. Organitza: Centre 
d’Estudis del Gaià.

Caminada Montblanc - 
Prenafeta 
Al matí.
Organitza: Grup Excursionista de 
la Riba. 

15 de juny 
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  Agenda 

Revetlles i festivitat de 
Sant Joan
A tots els pobles de la comarca.
Consulteu les pàgines web dels 
municipis per informar-vos dels 
actes concrets.

23 i 24 de juny

Consell Comarcal de
l’Alt Camp

turismealtcamp 

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


WALK & WINE A MAS VICENÇ

El proper diumenge 2 de juny Mas Vicenç organitza un 
Walk&Wine ben fresc i alegre, com l'estiu que s'apropa, i amb uns
maridatges que vindran de la mà de la Bet de Llèpol.cat.

Llèpol.cat és, més que un restaurant, una història personal 
d'estima a la terra i la gastronomia de la nostra comarca. La Bet 
és de Vila-rodona i polifacètica: elabora melmelades i gelees amb 
les cireres que ella mateixa cultiva i també juga amb altres 
productes de proximitat ja que estima el que fa i allò que l’envolta.
Posseeix, també, un establiment on organitza esdeveniments per 
maridar els seus plats amb vins i caves del territori.

Tots aquests valors, que també identifiquen Mas Vicenç com a celler familiar, permetran oferir dos maridatges 
innovadors i de ben segur ben memorables perquè els gaudim tots plegats entre vinyes. Coneixerem també el 
paisatge de vinyes verdíssimes, oliveres florides i cereals daurats tot fent un passeig comentat pel sommelier de la 
família i acabarem visitant l'interior del Celler Mas Vicenç.

Si voleu reservar, només cal que us poseu en contacte amb Mas Vicenç a través del seu correu electrònic, trucant 
al 627570075 o directament, mitjançant la central de reserves de la pàgina web www.masvicens.com.  El preu és 
de 25€ per persona.

ACTIVITATS DEL CENTENARI DEL CELLER COOPERATIU 
DE VILA-RODONA

Aquest mes de juny, dins dels actes del Centenari del Celler Cooperatiu de Vila-
rodona que es van iniciar el 3 de maig i que duraran fins al 17 de novembre, es
portaran a terme les activitats següents: 

1 de juny   
A les 16.30 hores, Gimcana BTT entre vinyes del Centenari (organitza: Club BTT
Vila-rodona). 

De les 16.30 a les 21.00 hores, al Celler, inflables per als infants.

A les 17.30 hores, a la Sala del Centenari del Celler, presentació de la maqueta del
Celler Cooperatiu construïda per Josep M. Gotarra i del retallable de paper del
Celler.

De les 18.30 fins a les 21.00 hores, al Celler, xocolatada popular.

Aquest cap de setmana (dissabte i diumenge) també hi haurà jornada de portes obertes a la Sala del Centenari i al
Centre d’Interpretació de la Vinya i el Vi.

14 de juny

A les 18.00 hores, a la Sala del Centenari, cicle de conferències del Centenari: «Actualitat del sector del cava», a 
càrrec de Xavier Pagès, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Cava i 
vicepresident de la Federació Espanyola del Vi.

Activitats de la comarca

https://www.masvicens.com/


ASSAJOS DEL GEGANTÓ I LA GEGANTONA DE 
PICAMOIXONS

El gegantó i la gegantona de Picamoixons participaran, el dia 25 de juny, al 
Tomet de Valls.

Els dies 7 i 14 de juny es faran els assajos oberts dels gegantons infantils, a 
les vuit del vespre, a l’Ajuntament. 

FESTES DECENNALS DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI A 
ALCOVER 

Alcover celebra, aquest 2019, les Festes Decennals i el 30è aniversari de la
coronació de la Mare de Déu del Remei. Aquesta festivitat, que arriba cada deu
anys, tindrà lloc del 2 al 16 de juny amb la implicació dels alcoverencs i
alcoverenques i amb la participació i suport de les entitats i associacions locals.

Com a acte previ, el dissabte 1 de juny es farà la inauguració, al Museu
d'Alcover, de l'exposició de fotos «L'Ermita del Remei d'Alcover: memòria d'un
poble». 

Diumenge 2 de juny, a les 17.30h, es farà el davallament de la Mare de
Déu de l’Ermita fins a l'Església Parroquial de l'Assumpció. A la processó hi participaran entitats del 
poble com els gegants, grallers, castellers, bruixots, etc. Els alcaldes d'Alcover, el Milà, la Masó i el Rourell rebran 
la Mare de Déu a l'entrada del poble i l’acompanyaran fins a l'església.

El divendres dia 7 de juny se celebrarà una jornada d’homenatge a qui va ser arquebisbe d’Urgell, monsenyor 
Joan Martí Alanis, fill del Milà. L’acte tindrà lloc al Convent de les Arts d’Alcover durant tot el matí i inclourà 
diferents conferències.

Diumenge 9 de juny, a partir de les 20.30h, es farà la processó pels carrers del nucli antic d'Alcover, 
amb els Armats i la Banda de la Verge del Remei. I el dissabte 15 de juny es durà a terme, a partir de les 
20.45h, la processó pels carrers de fora del nucli antic.

Finalment, i com a acte de cloenda de les Festes Decennals d'Alcover, diumenge 16 de juny, processó per 
retornar la Mare de Déu del Remei a l'Ermita. 

Entre setmana, cada dia es recitarà l'Àngelus i es faran les ofrenes a la Mare de Déu per part dels grups i entitats 
del poble, a més de les misses pertinents. Durant les festes, es faran torns de vetlla, es guarniran els balcons i els 
carrers i es posaran a la venda els domassos, els mocadors del coll i els fanalets per a les processons.

Les Festes Decennals de la Mare de Déu del Remei són esperades tant pels alcoverencs com pels veïns de la 
Masó, del Rourell i del Milà, pobles estretament vinculats a la Mare de Déu del Remei. Diu la llegenda que un 
pastor del Rourell va trobar la imatge en una cova i, quan la va voler portar al capellà del poble, la imatge havia 
desaparegut. Va repetir l’intent i va passar el mateix. Aleshores, el capellà va concloure que la Mare de Déu volia 
ser en aquell indret i va ser allí on es va construir una ermita en el seu honor: l'Ermita del Remei d'Alcover.

Activitats de la comarca



US RECOMANEM
Benvinguts a Pagès!
L’experiència Benvinguts a Pagès! torna a Catalunya el cap de setmana de l’1 i 2 de juny. La gran festa de la 
pagesia catalana celebra la quarta edició i suma més de 55.000 visitants en tres edicions.

Una oferta per a totes les edats

L’esdeveniment es dirigeix a un públic divers i transversal, des del públic familiar, en què els nens i nenes són els 
protagonistes i descobreixen l’origen dels aliments i tenen contacte amb els animals, fins al públic que busca els 
productes més saborosos i autèntics sobre el terreny, productes de proximitat i sense intermediaris. Les visites 
guiades gratuïtes s’ofereixen sense reserva prèvia i acaben amb un tast de productes que els visitants poden 
adquirir i emportar-se a casa. A través de la pàgina web www.benvingutsapages.cat el públic pot planificar les 
visites per territoris o bé per productes, i pot escollir qualsevol de les granges o explotacions agràries inscrites. La 
pàgina web també incorpora tota l’oferta de restaurants i allotjaments i les activitats complementàries 
programades.

Iniciativa que suma

Benvinguts a Pagès! és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de l’Agència Catalana de Turisme i de la Fundació Alícia. Hi 
col·laboren els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i nombroses entitats i associacions del sector 
d’arreu de Catalunya. De l’Alt Camp hi participen:

Celler Dasca Vives Mel El Remei Vinya Janine

Carretera de Valls a Nulles, km 4 Carretera de Valls C-37, km 1 Carrer d’Anselm Clavé, 1

43144 Vallmoll 43460 Alcover 43812 Rodonyà

Tel. 679966897 Tel. 675125820

Restaurants Allotjaments

Restaurant Les Fonts Can Mata Mas d'En Ferran

Carrer de la Font, 82 Carrer de Sant Cristòfol, 34 Les Ordes, km 3.1

43814 Vila-rodona 043714 Pla de Manlleu 43815 Aiguamúrcia

Tel. 658254280 Tel. 877012930 Tel. 644520027

Mas Rossell Rural Jordà

Ctra. del Pont d'Armentera (C-37) 
km.21,9

Carrer de Sant Antoni, 5

43810 El Pla de Santa Maria 43812 Rodonyà

Telèfon: 620960024 Tel. 629014231

Per compartir

http://www.benvingutsapages.cat/


Activitats

Triàsic en família

Gratuïta per a Benvinguts a Pagès! Cost real: 6€
adults / 4€ infants. No és necessària la reserva
prèvia.

C.e.: museualcover@alcover.cat

Telèfon: 977 84 64 52

Web: www.m  useualcover.cat  

Celler Mas Bella: Vine i emporta't
el teu vi! 

Horari: dissabte 1 juny i diumenge 2 juny , d’11h a
17h. Preu: 5€/persona. És necessari reservar
prèviament.

C.e.: info@cellermasbella.com

Telèfon: 600269786

Web: www.cellermasbella.com 

Ruta en carro + Visita a la Catedral del Vi + Tast de vins

Una activitat per descobrir els tresors de Nulles

Horari 
Dissabte 1 juny a les 9.30h i a les 10.45h
Diumenge 2 juny a les 9.30h i a les 10.45h. 
Preu: 25€ adults/15€ menors de 12 anys. 
És necessari reservar prèviament.

C.e.: info@experienciesrurals.com

Telèfon: 662636364

Web: www.experienciesrurals.com

 

Per compartir

http://www.experienciesrurals.com/
http://www.cellermasbella.com/
http://museualcover.cat/
http://museualcover.cat/


Sant Joan a Valls
> El camp de refugiats sahrauí d’Smara, Ambaixador dels Xiquets de Valls
> L’obrador d’espardenyes Calçats Alentorn serà el Santjoaner 2019
> Per primer cop una dona serà l’encarregada dels focs de Completes

El Sant Joan vallenc 2019 se celebrarà entre el dissabte 15 i 
el dimarts 25 de juny, quan a les onze de la nit el clogui 
l'espectacle piromusical, que enguany anirà a càrrec de la 
guardonada Pirotècnica Valenciana. Serà el primer cop en la 
història que una dona, Teresa Rey, s’encarregarà d’aquest 
moment ritual. El programa ha estat il·lustrat per primera 
vegada per les nenes i nens de les vuit escoles i col·legis de 
Valls, que han seguit l’estela de la imatge gràfica principal 
creada per Berta Artigal.

Les set comissions participatives i les 63 entitats i col·lectius 
organitzadors han presentat el programa de Sant Joan 2019, 
farcit d’activitats gratuïtes. Els concerts per a les més àmplies 
audiències amb el reggae festiu d’Oques Grasses, l’electropop
de La Casa Azul, el compromís i la familiaritat de Joan Dausà,
l’esclat d’Itaca Band, l’ska-punk-rock de Boikot, el rap de 
Toteking i el feminisme rebel de Pupil·les, tots a l'escenari de 
l'aparcament del Barri Antic, els dies 22, 23 i 24 de juny, i 
l'espectacle del sotscampió mundial de màgia, el castellonenc
Yunke, al Centre Cultural dimarts 18, s'han vist completats per
una notable nòmina d'artistes que contribueixen a la diversitat 
estilística del programa.

Així, la plaça de l'Oli, també al Barri Antic, comptarà amb 
l'artista revelació Suu, el grup Dos Pardalets amb els enèrgics
Carles Belda i Marc Serrats, i el ritual concert revetlla de 
versions amb els manresans de la Mitjanit. El Pati es vestirà 
de llarg la tarda i la nit de Sant Joan amb el concert i el ball de

la centenària Orquestra Montgrins. La nòmina d'artistes familiars l'obre la companyia de teatre de carrer 
Xirriquiteula, amb un espectacle d'alçada protagonitzat per unes particulars girafes.

El talent local salpebra el programa en la línia facilitadora d’oferir espais d’oportunitat per al desenvolupament 
artístic i professional. Així, als concerts joves es compta amb les bandes amb segell vallenc Papà Canalla i la seva
rumba elèctrica, i Insomni, amb el seu punk rock compulsiu. La plaça de l'Oli suma el duet d'Elena Volpini i Gabri 
Llorach presentant el seu primer disc, les havaneres made in Valls del grup Penjats de l'Ham i els combos 
moderns de l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard. La plaça de Pilar Prim gaudirà de la Circoteca de la 
Companyia Passabarret, i, finalment, la plaça del Blat viurà el concert vermut dels també vallencs Fenya Rai, amb 
el seu primer treball discogràfic.

Santjoaner i Ambaixador

Els reconeixements honorífics propis del Sant Joan vallenc tenen una ambivalència destacada aquest 2019. El 
Santjoaner (20 de juny) tindrà un marcat caràcter local, mentre que l'Ambaixador dels Xiquets de Valls serà de 
rang internacional. El reconeixement a la trajectòria festiva del Santjoaner es fixa en un detall que sovint passa 
desapercebut però que dona molt de caràcter al seguici cerimonial: les espardenyes que llueixen gran part dels 
balladors. A Valls, un obrador històric, Calçats Alentorn, obert des de 1937, en proveeix no sols per a Sant Joan 
sinó per a altres indrets, celebracions i persones. L’Ajuntament els reconeix la feina i els lliura la bandera de la 

Descobrim Valls



Ciutat, que portaran en dos dels actes destacats de la Festa Major: l’anada i tornada a la tronada i el tomb del 
poble.

Pel que fa a l’Ambaixador dels Xiquets de Valls (22 de juny), ho serà el Camp de Refugiats d’Smara, ubicat al 
desert de Tinduf, zona cedida per Algèria perquè s’hi poguessin establir les dones i els nens sahrauís que van 
haver de fugir de la seva terra, el Sàhara Occidental, arran del conflicte en aquesta antiga província espanyola 
annexionada pel Marroc. La República Àrab Sahrauí Democràtica, que administra Smara, és una nació sense 
estat reconeguda per 84 estats, entre els quals no es troba l’espanyol. Gràcies al projecte educatiu i comunitari 
Una Finestra al Món, basat en l’intercanvi d’experiències educatives entre les nenes i nens d’escoles catalanes i 
els de les set escoles del campament d’Smara, s’hi han desenvolupat tallers castellers. Ha estat una altra manera 
de projectar els castells al món. L’Ambaixador oficiarà el ritual del sorteig al km 0 casteller.

Novetats rituals

Els actes de l'arribada del foc del Canigó i els de la Nit de Completes (23 de juny) s'han programat un quart d'hora 
abans que en anys anteriors. Ha estat possible gràcies al consens entre Òmnium Cultural, la Parròquia de Sant 
Joan i les comissions dels Xiquets de Valls i de Ritual i Seguici Cerimonial.

En les balladetes a la plaça del Blat (dies 23 i 24) s'incorpora la figura del Basilisc, estrenat l'any passat i en 
l'anada a ofici del matí de Sant Joan es recupera la participació dels nans.

Finalment, com a epíleg de la Festa Major la celebració del Corpus, que enguany coincidia amb la Nit de Sant 
Joan, s'ha traslladat al diumenge 30 de juny, amb les tradicionals catifes ornamentals i la processó. A banda 
d’això, s'han programat actes com el Liceu a la fresca, amb la transmissió de l'òpera Tosca de Puccini.

Tres pirotècnies

La comissió d’espectacles pirotècnics ha escollit una tripleta d’empreses. Per primer cop en la història serà una 
dona, la valenciana Teresa Rey, qui assumirà l’encàrrec dels focs tant de l’entrada com de la sortida de 
Completes. Amb seu a la població de Llanera de Ranes, a la comarca de la Costera, Rey tindrà la responsabilitat 
d’un dels moments més simbòlics de la Festa Major vallenca.

El piromusical de cloenda (dimarts 25, 23 h) compta amb la Pirotècnia Valenciana. Les pirotècnies han prestigiat 
un dels actes més multitudinaris de la celebració i han rubricat aquest nou format en què els focs d’artifici i els 
compassos musicals dansen plegats. Amb la direcció artística de José Manuel Crespo Vidal, la Valenciana 
atresora un bon palmarès de guardons, entre els quals excel·leix el primer premi del 25è certamen internacional de
focs artificials de la Semana Grande de Bilbao el 2015, un dels més prestigiosos de l’Estat. Alhora, el compromís 
amb el patrimoni immaterial valencià es reflecteix en el seu currículum amb la participació, de forma 
ininterrompuda entre 1988 i 2019, en les sonores mascletaes de la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de València, 
dins les Falles de març. El 2015 va assumir la Nit del Foc de les esmentades festes, el castell més important del 
calendari valencià i un dels més espectaculars del món. Entre els grans projectes en què ha deixat el seu segell hi 
ha l’espectacle inaugural de l’Any Xacobeo, el 2004, amb una conjunció de pirotècnia, música i multimèdia sobre la
catedral a la ciutat de Burgos. L’empresa fou fundada l'any 1965.

Finalment, per a la tronada inaugural (dijous 20, 20.30 h), l’entrada a ofici i l’entrada de Sant Joan (dilluns 24, matí 
i tarda), la comissió ha renovat la confiança a la veïna Pirotècnia Catalana, de Vimbodí i Poblet, dirigida per Miquel
Pujol Sisa.

Les localitats per al Mag Yunke, al Centre Cultural, i el concert dels Amics de la Música -El gran circ d’Eric Satie, al
Teatre Principal, ja estan a la venda a través de ticketea.com (24 hores) i el telèfon 902 044 226, així com les 
taules i cadires per al ball de l’Orquestra Montgrins. A més, les taquilles ubicades al Teatre Principal obriran 
diàriament del dimecres 12 al diumenge 23 de juny, de 18 a 21 h.

Per descarregar-te el programa complet: https://nuvol.valls.cat/index.php/s/Aoo3P8HETNq4YsR#pdfviewer 
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