
 

 

Agenda 

Núm. 92\\ Abril 2019   

ACTIVITATS EN FAMÍLIA DEL MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA 

El Museu Casteller de Catalunya a Valls, en el marc de les accions de preobertura de l’espai, prepara uns 

caps de setmana plens d’activitats per gaudir en família i conèixer millor el Món Casteller, durant els 

mesos d’abril i maig. Les activitats es desenvoluparan al Barri Antic de Valls i arrencaran el primer cap de 

setmana d’abril. També s’ha organitzat un especial Sant Jordi, per tal de gaudir de la diada en família. 

 

Les activitats seran gratuïtes i no necessitaran  inscripció prèvia. Es faran els dissabtes a la plaça de Pilar 

Prim (plaça de la Biblioteca) i els diumenges a la plaça de l’Oli, sempre dins el Barri Antic de Valls. Per 

Sant Jordi es portaran a terme a la plaça de l’Oli. Aquestes activitats formen part del pla de preobertura 

del nou equipament.  

 

Abril 

Dissabtes, 6 i 27 d’abril – Titelles i contes castellers, a les 11.00h i a les 12.30h a la plaça de Pilar Prim 

(plaça de la Biblioteca) 

Diumenges, 7 i 28 d’abril – El teu pri-

mer castell, a les 11.00h i a les 12.30h, 

a la plaça de l’Oli 

Especial Sant Jordi, 23 d’abril, a la plaça 

de l’Oli 

Titelles i contes castellers, a les 17.30h  

El teu primer castell, a les 19.00h 

 

Maig 

Dissabtes 4, 11 i 18 de maig – Joc de 

construcció castellera, a les 11.00h i a 

les 12.30h, a la plaça de Pilar Prim 

(plaça de la Biblioteca) 

Diumenges 5, 12 i 19 de maig – Trenca-

closques i vestuari casteller, a les 

11.00h i a les 12.30h, a la plaça de l’Oli. 

 

Les activitats han estat impulsades per 

Expertus Turismo y Ocio, empresa res-

ponsable del Pla de Posicionament de 

preobertura del MCC, i dissenyades per 

M. Joana Virgili, mestra i llicenciada en història, que, en el decurs de la seva vida professional, ha publi-

cat diferents treballs didàctics i de divulgació històrica. Entre d’altres distincions, l’any 1999, el Departa-

ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya li concedí el Premi Catalunya Educació, en reconeixe-

ment a la seva tasca educativa, als plantejaments pedagògics d’alta qualitat i a la creació de materials i 

models didàctics innovadors. 

Consell Comarcal de l’Alt 

turismealtcamp 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

20 d’abril a Rodonyà 

A la sala del Cafè de Rodonyà, a partir 

de les 21.30h del vespre: 

Sopar de col·laboració amb el Ball 

Parlat de Sant Joan Baptista 

 

28 d’abril a Alcover 

Una poma, un pomer 

Cia. De Paper 

A les 17.00h, al Convent de les Arts 

d’Alcover 

28 d’abril a Vila-rodona 

D’11.00 a 13.00h, Tallers de Sant 

Jordi a la plaça de Jacint Verdaguer 

de Vila-rodona  

Espectacle-taller de contes per a nens 

i nenes. A les 13.00h, al cinema del 

Casal Cultural 

13 d’abril a la Riba 

A les 19.00h, a la Sala de Conferències 

de la Casa de Cultura: 
 

Presentació del llibre Pedaç a pedaç, 

un recull de relats de l’escriptora 

Enriqueta Moix. 
 

Organitza: Amics de la Riba 

23 d’abril a Valls 

Exposició “Art i Llibertat” 

La inauguració tindrà lloc a les 19.00h 

al Pati de Sant Roc.  

Organitza: Valls-Alt Camp per la  

Independència.  

Col·labora: Institut d’Estudis Vallencs.  



 

 

Activitats de la comarca 
Activitats a la comarca 

JORNADES CULTURALS DE PRIMAVERA A PUIGPELAT 

Dissabte, 6 d’abril 

A les 19.30 h, al Casal, doble projecció audiovisual.                                                                                                                                                                            
Mont Blanc 1989. El cim d’Europa 30 anys després, de Lluís Díaz, Josep Ma-
riné, Toni Coll i Joan Marquès. Organitza: Grup Excursionista del Camp de 
Tarragona.                                                                                                                                                                
Hi col·labora: Ajuntament de Puigpelat 

Diumenge, 7 d’abril 

A les 11.15h, VI Trobada Motera de Valls, amb parada tècnica a Puigpelat. 
Lloc: Rambla de la Pau.                                                                                                        

A partir de les 12.15h, Festa de la Sardana: cercavila, concurs de colles sardanistes, vermut de migdia, dinar popular, 
ballada de sardanes. Organitza: Unió Anelles de la Flama i Ajuntament de Puigpelat 

Divendres, 12 d’abril 

A les 19.00 h, al Casal. Presentació del llibre Ensenya’m la llengua, de Toni Beltran, metge de Puigpelat entre els anys 
1982-87.                                                                                                                                                                                                     
En acabar hi haurà un petit refrigeri per als assistents, moment que podrem aprofitar per saludar i fer petar la xerrada 
amb el Dr. Beltran, tot recordant els anys de la seva estada al nostre poble. Organitza: Ajuntament de Puigpelat                                                                                                                                             

Diumenge, 21 d’abril 

A les 18.00h, al Casal.                                                                                                                                                                                                                               
Xerrada informativa sobre l’Art Marcial Japonès Ninjutsu: defensa personal femenina, gimnàstica de manteniment...                                        
Organitza: Ajuntament de Puigpelat 

Dimarts, 23 d’abril 

Diada de Sant Jordi. Durant tot el dia, davant del Casal, venda de Roses i Llibres. 
Organitza: AMPA Escola Joan Plana                                                                                                                                               

Divendres, 26 d’abril 

A les 9.30h, al Casal, xerrada “Europa fa un milió d’anys”, adreçada als nens i ne-
nes de l’Escola Joan Plana. Organitza: Escola Joan Plana i Ajuntament de Puigpelat 

Dissabte, 27 d’abril 

A les 18.00 h. Contacontes pels carrers de Puigpelat.                                                                                                                                                                            
Quatre maneres diferents d’interpretar la llegenda de Sant Jordi en quatre indrets 
diferents del poble (Portal, baixada del Portal, plaça de l’Alt Camp i carrer Mont-
serrat). Organitza: Institut Narcís Oller de Valls i Associació de Dones “Orquídia”                                                                                                                            
Col·labora: Ajuntament de Puigpelat                                                                                                                                                                                                                          

Diumenge, 28 d’abril 

A les 18.30h, als baixos del Casal.                                                                                                                                                                                                             
Xerrada i taller “Europa fa un milió d’anys”, adreçat al públic en general. Podrem descobrir l’ambient africà d’aquella 
època i farem un taller on ens ensenyaran a fer foc com el feien els nostres ancestres, a més d’altres activitats.                                                                                                           
Organitza: Ajuntament de Puigpelat 

Excursió al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. Sortirem de Puigpelat a les 7.30h del matí, cap al 
migdia arribarem a Montferri i participarem en la Festa de l’Aplec i la tradicional paella al peu del Santuari. A la tarda, els 
que vulguin, retornarem a peu a Puigpelat passant per l’Ermita del Loreto i per Bràfim.                                                     

Venda de tiquets directament a l’Aplec de Montferri. 

Organitza: Grup Excursionista del Camp de Tarragona. 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 
 

HORARIS DE SETMANA SANTA AL MONESTIR DE SANTES CREUS 

Teniu pensat visitar el Monestir de Santes Creus per Setmana Santa?  

Aquí us deixem els horaris d’obertura aquests dies de festa.  

Dilluns de Pasqua (10.00 a 

17.30) 

10.30 Català 

12.00 Castellà 

13.15 Català 

 

 

Les caramelles són cors que recorren  tot el poble anunciant la Pasqua Florida, la primavera. Els cantaires acostumen a 

anar acompanyats de flabiolaires i tambors. També trobem altres 

instruments com el cèrcol, el buiro, els campanillers, els ferrets, el 

salteri, el picacanya, el violí de pastor...  

Originàriament, després de cantar es recollien ous i botifarres i al-

tres queviures, per això portaven un cistell per transportar tot el 

que els donaven.  

Alcover enguany celebrarà la tercera edició de la Festa de les Cara-

melles. La data de celebració serà dilluns 21 d’abril, coincidint amb 

la festivitat de Pasqua, a partir de les 18.00h.  

A Vila-rodona la cantada es farà dissabte dia 20, a les 18.00h, i diumenge dia 21 d’abril, a les 12.00h a la plaça dels 

Arbres. 

 A Alió també es durà a terme una cantada dissabte dia 20, en què els cantaires recorreran els carrers del poble entre les 

17.00 i les 18.00h. 

 

CANTADA DE CARAMELLES PER SETMANA SANTA 

Dijous : 10.00-17.30h. Divendres Sant, dissabte i diumen-

ge: 10.00 a 19.00h 

10.30 Català 

11.00 Castellà 

12.00 Català 

12.30 Castellà 

13.30 Català 

15.45 Castellà 

16.30 Català 

17.15 Castellà 

Dimarts, dimecres: 10.00 a 

17.30h   

10.30 Català 

12.00 Castellà 

13.15 Català 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 
 

EXPOSICIÓ “ELS MONUMENTS DE TÀRRACO, PATRIMONI DE LA HUMANITAT,  

AL SEGLE XXI” A ALCOVER              

Alcover inaugurarà el divendres 5 d’abril l’exposició fotogràfica “Els monuments de Tàrraco, 

Patrimoni de la Humanitat, al segle XXI”. L’exposició és un recull de fotografies dels catorze 

monuments de Tàrraco declarats patrimoni de la humanitat per la UNESCO l’any 2000. Ca-

da monument ha estat fotografiat per un fotògraf del territori de manera que mostri la se-

va existència en el segle.  

L’exposició s’inaugurarà divendres 5, a les 19.00h, a càrrec de Montserrat Caballero Basse-

das, museòloga, i es podrà visitar fins al 12 de maig.  

 

Alcover, els dissabtes, diumenges i festius, de 12.15 a 13.45h, ofereix un interessant i variat itinerari que comença amb 

una passejada pel nucli antic de la vila per conèixer l’època dels bandolers i el Renaixement.  

Seguidament es descobreixen els secrets d’una 

casa senyorial i la vida burguesa, i també el 

gran tresor triàsic de la població, tot a partir 

d’un espai interactiu i sensorial.  

I per acomiadar la visita, s’ofereix una degusta-

ció de cervesa artesanal produïda a Alcover. 

Cal fer reserva prèvia. Els grups són d’un 

màxim de 25 persones. 

Les tarifes: adults, 7,00 €; majors de 65 anys, 

6,00 €; joves de 13 a 15 anys, 4,00 €, i infants 

de 8 a 12 anys, 3,00 €. 

BANDOLERS, PEDRES I PALAUS 

 

ESCAPE ROOM A CABRA DEL CAMP 

Divendres 19 d’abril, a les 18.00h, a la Sala 1 d’Octubre, vine a gau-

dir de l’experiència d’una escape room.  

Un escape room és una activitat virtual en grup que consisteix en 

resoldre enigmes i trencaclosques per poder solucionar l'enigma 

principal que es proposa en cada partida. 

Cal apuntar-se en grups de 5-6 persones. Els interessats es poden 

apuntar diumenge 7 d'abril, d'11.00h a 13.00h, a la Sala 1 d'Octu-

bre. 

Preus: 10€ socis/ 15€ no socis 



 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

SANT JORDI AL PLA DE SANTA MARIA 

Els actes de Sant Jordi al Pla de Santa Maria començaran el diumenge de Pasqua, 21 d’abril, a la tarda. A les 19.00 h es 

farà el lliurament dels Premis Literaris Vila del Pla en el marc d’un concert del projecte Coral Xhoros!, dirigit pel músic 

planenc Carles Valls. L’acte és gratuït i obert a tothom i tindrà lloc 

a l’església romànica de Sant Ramon. 

El dia 23, a les 17.00 h, contes infantils, acte organitzat per l’Ajun-

tament amb berenar per als nens i nenes. En acabar, es lliurarà als 

assistents el llibre per acolorir Pinta les entitats del Pla de Santa 

Maria. Durant tota la jornada, el Col·lectiu de Dones del Pla oferirà 

roses i llibres a les seves sòcies.  

L’Assemblea Nacional Catalana se suma a les activitats de Sant 

Jordi amb la xerrada “Parlem de la situació política actual”, a càr-

rec d’Eusebi Campdepadrós, diputat i membre de la mesa del Par-

lament, i Carles Gómez, membre del Secretariat Nacional de 

l’ANC. Tindrà lloc el dijous 25 d’abril, a les 19.30 h, a l’Abadia. 

Per als amants de l’esport, el diumenge 28 tindrà lloc la Bicicleta-

da Popular. Com és tradició, seguirà un itinerari urbà seguit d’un esmorzar ofert per l’Ajuntament. A continuació es 

farà una ruta pel terme del Pla amb un traçat apte per a grans i petits. Es sortirà a les 9.30 h de la plaça de Sant Jordi. 

El mateix diumenge, els actes de Sant Jordi acabaran amb contes a càrrec de Nexus Teatre i una lectura de poemes i 

microrelats organitzada per l’Associació Cultural La Barraca en col·laboració amb Òmnium Cultural. Serà a les 17.00 h, a 

la plaça de la Vila. 

APLEC AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

Com cada abril, arriba a Montferri una nova edició de la trobada commemorativa de la Festivitat de la Moreneta. En-

guany la celebració arriba a la vint-i-novena edició, i es durà 

a terme el dissabte 28 d’abril. 

A les 11.30h del matí, al santuari de la Mare de Déu de Mon-

tserrat, s’oficiarà la missa solemne en honor a la Mare de 

Déu amb l’acompanyament de l’organista Montserrat San-

tesmases. 

Un cop acabada la missa, a les 13.00 h, es podrà gaudir de 

l’actuació del Ball de Gitanes de Valls, a càrrec de la Unió 

Anelles de la Flama.  

Finalment, un cop finalitzada l’actuació, aquells assistens a 

l’acte que vulguin podran dinar paella. Es requereix reserva 

prèvia.  



 

 

Activitats de Carnaval a la comarca 

Campanar de Valls 

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 els anys 1895 i 1897. Pujar-hi és tota una experiència que no oblidareu. 

La vista sobre la ciutat de Valls, del perfil de pobles de cinc comarques 

diferents i fins al mar és espectacular. Us hi esperem!  

Espais amagats sota terra 

La Sala Gòtica de Ca Sagarra i el Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat han 

estat recuperats com espai museístic per donar a conèixer una part molt 

important de la història de Valls compresa entre 1931 i 1979. 

Històries i llegendes de Valls 

La ruta Històries i llegendes de Valls ens apropa a la dimensió més social i 

humana de la ciutat i dels seus habitants. És un recorregut per diferents 

episodis històrics de Valls que enllaça el patrimoni monumental amb les 

llegendes populars més curioses de cada etapa històrica. 

Comerços centenaris de Valls 

Des dels seus inicis, Valls ha estat un enclavament privilegiat per al trànsit i intercanvi de mercaderies. Actualment enca-

ra es conserven negocis fundats entre mitjans del segle XIX i fins a la primera meitat del segle XX. La visita a alguns d’a-

quests establiments ens aproparà a la història, les anècdotes, el patrimoni humà i arquitectònic, tot descobrint la ciutat. 

Descobrim Valls 

Dissabte 13 d’abril arriba la segona Favatada Popular de Valls a la plaça del Pati. 

Es posaran a la venda tiquets per 3€ que inclouen un plat de faves 

a la catalana i de regal, un plat de ceràmica.  

Els tiquets es poden comprar anticipadament a l’Oficina de Turis-

me i als restaurants participants. 

L’acte comptarà amb la participación dels gegantons infantils de 

Picamoixions: la gegantona i el gegantó Lladrefaves.  

A partir de les 11.00 h es podrà gaudir de música i inflables per als 

més petits. 

A més, aquest any es durà a terme el concurs de pelar faves, a les 

11.30 h, al Pati. 

Pot participar-hi tothom que vulgui a partir dels 6 anys.   

Les inscripcions es podran fer de l’1 al 12 d’abril a l’Oficina Municipal d’Informació i Turisme de Valls. 

De l’1 al 21 d’abril: Mostra de cuina de les faves als restaurants de la ciutat 

 

2a Favatada Popular de Valls 

Rutes de la ciutat de Valls 



 

 

Dissabte 27 d’abril. Punt de trobada: Km0, Masia Cal Figueras, on començarà la ruta guiada a peu fins a Selma, un 
recorregut ple d’anècdotes i curiositats que s'aniran explicant. L’arribada a dalt del poble abandonat de Selma per-
metrà poder gaudir de la posta de sol i assaborir el cava Còdols amb les 
coques del forn del poble. Es podran contemplar les vistes del paisatge 
del Penedès tenyit de roses, taronges i violetes. La tornada es farà quan 
ja serà fosc, amb les llanternes, cap a la Masia Cal Figueras. Allà un foc a 
terra permetrà escalfar-se i torrar pa del poble per sucar-lo amb el nos-
tre oli d’oliva. Es completarà aquest berenar-sopar amb productes de 
proximitat i de vins. 

Durada: 16.30 a 21.00h. 

Possibilitat de comprar productes +500. 

Recomanacions: calçat còmode, cantimplora i llanterna. 

El recorregut inclou: ruta guiada d’anada i tornada a Selma, coca i cava a Selma per veure la posta de sol, berenar- 

sopar de pagès amb embotits Km0 i vins 

Més informació: info@penedes500.com  637 025.779 – 628.416.564 

Per compartir 
Un espai dedicat a les vostres recomanacions 

Us recomanem... 

POSTA DE SOL A SELMA 

La proposta del mes 

NOU TALONARI CULTURAL DE LA RUTA DEL CISTER 2019 

Tasta i repeteix! 

III RECEPTARI GASTRONÒMIC DEL CALÇOT 

S’ha publicat la tercera edició del Receptari gastronòmic del 
calçot, amb receptes renovades i noves incorporacions d’esta-
bliments de restauració i cellers i/o productors de begudes. 
 

Si voleu descobrir les receptes d’aquesta nova edició, aneu a 
buscar la guia a l’Oficina de Turisme de Valls o al Consell Co-
marcal de l’Alt Camp. 
 
Aquest material l’ha editat Viñas—Montserrat Dissenyadors 
Associats, amb el suport de l’Ajuntament de Valls, del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, del Consell Regulador de la DO Tar-
ragona i de tots els establiments participants. 

Torna el Talonari Cultural de La Ruta del Cister amb 34 vals 
de descompte 2x1 o visita gratuïta per descobrir el territori 
Cister. Enguany els visitants podran celebrar els 30 anys de 
La Ruta del Cister gaudint dels espais culturals, visites guia-
des i activitats. Té validesa durant tot l'any 2019 coincidint 
amb l'Any del Turisme Cultural i es podrà trobar a partir de 
Setmana Santa, de forma gratuïta, en els diferents establi-
ments turístics i oficines de turisme de les tres comarques:  
l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell. 

El Talonari Cultural  té com a objectiu motivar el turista cul-
tural i atraure els visitants que consideren la cultura com una 
activitat complementària. La iniciativa ha estat possible grà-
cies a la col·laboració dels agents culturals públics i privats 
que hi participen. 


