rfgs
Dimarts, 1 d’agost

• A les 10 del matí | Nucli de la Ciutat

Obertura de les exposicions de la Firagost. Romandran obertes fins al dimecres 2 d’agost a
2/4 de 9 del vespre:
- Fruites del camp, vins, productes agroalimentaris de qualitat, herboristeria i altres productes
de l’agricultura i per a l’agricultura, instal·lades al nucli central de Valls.
- Maquinària agrícola, ramadera i vehicles, al passeig de l’Estació i en un tram del carrer Vallvera.
- Alimentació artesanal, al carrer del Teatre.
- Ceràmica, artesania i estands diversos, a la plaça del Quarter i al carrer Francesc Català-Roca.
- Estands institucionals, al carrer Germans de Sant Gabriel.
- XXVII Exposició de Bonsais, al Pati de Sant Roc, al carrer Jaume Huguet, 1. Organitza:
Associació Tarragona Bonsai.
- X Mostra de Cerveses Artesanes a Valls, al Pati, el dimarts 1 i dimecres 2 d’agost.
- II Mostra de FOOD TRUCKS, caravanes transformades per vendre menjar i cuinar en directe al
carrer, exposats al Pati a partir de les 6 de la tarda i durant els dos dies. Organitza: Street Rols.
Més de 350 expositors amb un quilòmetre i mig de recinte firal al centre de Valls. Uns
100.000 visitants; l’exponent agrícola i comercial més popular de Catalunya.

• A les 11 del matí | Convent del Carme (Plaça del Carme)

Jornada sobre “Educació Pedagògica en la Gestió de la Fauna”. Amb els ponents: Sofia Isus,
professora de la UDL, psicologia i treball social, Antoni Mestres, tècnic de Forestal Catalana,
Guillermo Palomero, director de la Fundación Oso Pardo. La benvinguda de l’acte anirà a
càrrec de Joan Caball, Coordinador Nacional d’UP, i el moderador David Bové, Coordinador
UP Alt Camp, i la cloenda anirà a càrrec del Sr. Àngel Xifré, director dels SSTT del DARP a
Tarragona. Organitza: Unió de Pagesos de l’Alt Camp i Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

• A les 5 de la tarda | Cambra de Comerç

A la Sala d’Actes de la Cambra de Comerç de Valls (al carrer Jacint Verdaguer, 1,1a planta), jornada tècnica sobre “Energia amb biomassa local per a indústries de l’Alt Camp”. La presentació
de la jornada anirà a càrrec del Sr. Àngel Xifré, director dels SSTT del DARP a Tarragona. Els
ponents són: Jesús Teixidor, Associació Leader Ripollès Ges Bisaura; Jordi Joan Solé, enginyer
industrial expert en servies energètic de biomassa; Marc Basany, InfinitVe, LIFE+ REVAWASTE,
i Joan Llagostera, president de l’Associació Forestal de les comarques de Tarragona. Organitza:
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

• A les 5 de la tarda | Passeig dels Caputxins

I fins a les 8 del vespre, XIV Trobada de Puntaires, amb la participació d’unes 300 puntaires
vingudes de diverses contrades. Organitza: Llar de Jubilats de Valls.

• A les 6 de la tarda | Plaça del Blat

I fins a les 8 del vespre Taller de Ceràmica CRISFANG per a infants, un taller interactiu, on la
mainada participa prenent contacte amb el fang, a fi que coneguin l’ofici de ceramista i passin
una agradable estona. Taller gratuït. Organitza: Crisfang de Masllorenç.

• A les 6 de la tarda | El Pati

X Mostra de Cerveses Artesanes a Valls. Com cada any hi haurà una representació de les
cerveseres que elaboren a prop de casa nostra. La jornada estarà animada amb concert i DJ.
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• A les 6 de la tarda | Auditori de Mas Miquel

Firagost HOLI COLOURS!!! Superevents porta per SEGONA VEGADA a Valls aquesta festa
impressionant. Veniu a ballar al ritme dels DJ i prepareu-vos per gaudir de molta i molta pols
de colors. (Veniu preparats per a la festa: us aconsellem que porteu roba blanca.) Organitza:
Superevents. Col·labora: Cambra de Comerç de Valls i l’Ajuntament de Valls.

• A 2/4 de 7 de la tarda | Carrers de Valls

Cercavila a càrrec d’un important grup de cavalleries i carruatges, amb
el següent itinerari: plaça i passeig de l’Estació, carrer Pare Palau, carrer Lluís Homs, carrer
Prat de la Riba, el Vilar, carrer Pare Palau, passeig de l’Estació, carrer del Tren, carrer Avenir,
carrer Anselm Clavé, Font de la Manxa, carrer Jaume Huguet, Muralla del Castell, plaça Sant
Francesc, carrer Sant Antoni, carrer Major, plaça del Blat, carrer Simó, carrer Carnisseria,
Portal Nou, Muralla de Sant Antoni, carrer Jacint Verdaguer i Font de la Manxa. Una cercavila
amb tipisme i oberta a totes les cavalleries i els carruatges que hi vulguin participar. Punt de
trobada: a les 6 de la tarda a la plaça de l’Estació. Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.

• A 2/4 de 7 de la tarda | Plaça de l’Oli

I fins acabar, VII Tast dels Productes de l’Associació FET A L’ALT CAMP. Degustació de vins,
caves, melmelades, oli, pa artesà, coca, mel, patates, formatge… amb l’adquisició prèvia del
tiquet, que es pot comprar a la parada de Caves Vives Ambròs, al Pati, i mitja hora abans de
començar el tast, a la mateixa plaça de l’Oli. De cada tiquet, 2 euros aniran destinats a fins
solidaris. Entre tots els assistents al tast se sortejarà una cistella de productes, al finalitzar
l’acte. Organitza: Associació Fet a l’Alt Camp. Col·labora: Consell Comarcal de l’Alt Camp i
Xavier Fabra del Restaurant Quinta Forca.

• A les 7 de la tarda | Ajuntament
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Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Valls, acte inaugural de la FIRAGOST 2017, amb la
presència de rellevants autoritats i representacions. Tot seguit, visita de la FIRAGOST 2017
per part de les autoritats.

• A les 8 del vespre | El Pati

I fins a les 9 del vespre, VII Concurs de Beure en Porró. Constarà de cinc categories
amb premi (infantil, femenina, més estil, més temps i més amunt). Acte popular obert a tothom. La inscripció serà gratuïta i es podrà fer als estands d’informació de la fira i també, mitja
hora abans, al mateix lloc del concurs. Seguidament es farà públic el veredicte i el lliurament
dels premis. Per tercer any consecutiu s’entregarà el Premi Porronaire d’Honor. Organitza:
Cambra de Comerç de Valls, El Vi a Punt, Celler de Capçanes, revista Cultura i Paisatge a la
Ruta del Cister. Col·labora: Museu del Vidre de Vimbodí.

• A 2/4 de 10 del vespre | Kursaal (Carretera de Barcelona)

XXXVIII Concurs d’Arrossegament amb Trineu. Constarà de tres categories: la de
fins a 400 kg, la de 400 a 500 kg i la de més de 500 kg. Hi participaran uns 30 cavalls
vinguts d’arreu de Catalunya i Castelló. El concurs finalitzarà aproximadament a les 3 de la
matinada. Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.

• A les 11 de la nit | Passeig i plaça de l’Estació

XXXII Cursa-Concurs de Portadors de Saques d’Avellanes, que consisteix a portar una saca de 58 quilos a l’espatlla, amb un recorregut d’uns 1.500 metres, amb la sortida
i l’arribada dels participants a la plaça de l’Estació; i XXVII Cursa Femenina de Portadores de Mitges Saques d’Avellanes, amb saques de 28,800 quilos, amb un recorregut
de 1.000 metres. Premi puntuable per al Gran Premi Unió de la XXI Combinada de Curses de Portadors de Saques d’Avellanes. Col·labora: Unió Corporació Alimentària.
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• A 2/4 de 12 de la nit | Auditori de Mas Miquel

Superevents Firagost WE ARE BOJOS!!! Superevents us sorprendrà un any més amb una festa
al aire lliure, GRATUÏTA, on podreu viure el 100% PARTY MUSIC, amb els DJ G-MONTY &
Dani Gallardo, i una nit plena de moltes sorpreses. Organitza: Superevents. Col·labora: Cambra
de Comerç de Valls i l’Ajuntament de Valls.

Dimecres, 2 d’agost

• A les 9 del matí | Kursaal (Carretera de Barcelona)

I fins a la 1 del migdia, Mercat del Tracte Equí, compravenda de tot tipus d’equins, cavalls,
matxos, mules… compravenda d’utillatge. Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.

• A les 11 del matí | Kursaal (Carretera de Barcelona)

I fins a la 1 del migdia, Passejada amb ponis i carrets, per a totes les edats; grans i
petits podran aproximar-se als ponis per coneixe’ls molt millor i així poder passar una bona
estona en família. Organitza: Societat Sant Antoni de Valls.

• A les 6 de la tarda | Cambra de Comerç
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A la Sala d’Actes de la Cambra de Comerç de Valls (carrer Jacint Verdaguer, 1, 1a planta),
jornada tècnica sobre: “Control d’higiene i d’ús de productes fitosanitaris”,
a càrrec de Gonçal Barrios, Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. La presentació de la jornada la farà Francesc Xavier Vela,
vicepresident de JARC-COAG. Organitza: JARC.

• A 2/4 de 7 de la tarda | Ajuntament

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Valls tindrà lloc l’acte institucional de celebració dels
50 anys de l’agermanament de Valls i Andorra la Vella, amb l’assistència de l’Hble. Sra.
Conxita Marsol, cònsol major d’Andorra la Vella.

• A 2/4 de 7 de la tarda | Plaça President Companys (El Fornàs)

XV Exhibició Canina. Amb demostracions d’agility, gossos detectors, intervenció, de la mà
d’Óscar Velasco, instructor caní certificat per la FCI i ANACP en operacions de seguretat i
protecció civil amb gossos ensinistrats, i que també oferirà una xerrada sobre el tema. Entre
tots els assistents se sortejarà una classe d’ensinistrament. Organitza: Óscar Velasco. Col·
labora: Lavakan de Valls.

• A 2/4 de 7 de la tarda | Kursaal (Carretera de Barcelona)

Espectacle Eqüestre. A càrrec de diferents genets del món del cavall de la província de Tarragona. Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.

• A 2/4 de 7 de la tarda | El Pati

Festival de Cloenda Firagost Escola de Ball Nou Ritme. L’Escola de Ball Nou Ritme, que obrirà
les seves instal·lacions a Valls al mes de setembre, oferirà una exhibició per part dels alumnes
de Tarragona, professors i professionals. Liderat pel ballarí vallenc Marc Pedraza, que ens farà
una mostra de balls de competició de la modalitat Standard. Organitza: Escola de Ball Nou
Ritme de Tarragona-Valls.

• A 1/4 de 9 del vespre | Plaça del Blat

GRAN ACTUACIÓ CASTELLERA, a càrrec de la Colla Joves Xiquets de Valls i de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls.

• A 2/4 de 9 del vespre | Recinte Firal

VENDA PÚBLICA DE LES FRUITES I ALTRES PRODUCTES EXPOSATS. Amb aquest acte finalitzaran les exposicions.
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Notes entorn de la Firagost 2017

• Firagost 2017

- Les activitats cavallars tindran lloc al recinte exterior del Kursaal, a la carretera de Barcelona,
a 300 metres de l’Hospital de Valls.
- Dijous 27 de juliol, a les 7 de la tarda, es farà la presentació del vídeo promocional i la web de
Fet a l’Alt Camp, serà a la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Vallencs, carrer Jaume Huguet,
1 de Valls.
- Dimarts 1 i dimecres 2, al Pati i al començament del carrer de la Cort, TASTA L’ALT CAMP.
Hi haurà parades de degustació i venda dels productes dels productors de l’Associació Fet a
l’Alt Camp, on descobrireu la riquesa gastronòmica d’aquesta terra. A la parada de Caves Vives
Ambròs es vendran els tiquets del VII Tast dels productes de l’Associació Fet a l’Alt Camp.
- Dels dies 31 de juliol al 2 d’agost, de dilluns a dimecres, venda solidària en benefici de Càritas
Arxiprestal de l’Alt Camp, d’utensilis de cuina donats per l’empresa ISOGONABRA, “Monix”, a la Capella del Roser – carrer de La Cort.
Horaris: dilluns 31, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre: dimarts 1 i dimecres 2, de les 11
del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Organitza: Fundació Ciutat
de Valls.
- Unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Durant els dos dies de la Firagost, l’1
i el 2 d’agost, podeu venir a donar sang a la unitat, que estarà ubicada a la zona del passeig
de l’Estació, de les 10 del matí a les 10 de la nit, ininterrompudament. Esperem la vostra
col·laboració i solidaritat.
- Monuments Oberts. Especial Firagost. Accés al campanar de Sant Joan i al refugi antiaeri
de la plaça del Blat. Horaris: dimarts 1 d’agost, de les 11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i
a la tarda, obertura del campanar de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, amb visites
cada mitja hora. Dimecres 2 d’agost, obertura del campanar i el refugi antiaeri de les 11 del
matí a 2/4 de 2 del migdia, amb visites cada mitja hora. Preu per visita 2 euros per persona,
els infants menors de 5 anys tenen l’entrada gratuïta. No és necessària la reserva prèvia i els
tiquets es vendran al mateix monument 5 minuts abans de cada visita. Informació: Oficina de
Turisme, carrer de la Cort, 61, telèfon 977 612 530, correu electrònic a: turisme@valls.cat.

• Exposicions

- Sala de Sant Roc (Institut d’Estudis Vallencs), exposició “Oficis” de Manel Martí. Organitza:
Institut d’Estudis Vallencs.
- Museu de Carros i Eines del Camp, a la carretera de Picamoixons, km 2 (telèfon 699 200 975).
- Taller Josep Busquets (mostra representativa de l’obra de l’escultor vallenc). Masia Reduan, al
camí del Bosc, 11, de Valls (davant de la Residència Alt Camp). Horaris i concertació de visites
als telèfons 977 603 549 i 676 235 891 i a www.tallerjosepbusquets.com.
- Museu de Valls. Exposició de la col·lecció de Daniel Giralt-Miracle “L’Art d’una Vida”.

• Informació de la Firagost 2017

Cambra de Comerç i Indústria de Valls, carrer Jacint Verdaguer, 1 • Tel. 977 600 909 • Fax
977 606 456, www.cambravalls.com/firagost i www.facebook.com/firagost.
Oficina de Turisme, carrer de la Cort, 61 • Tel. 977 612 530, turisme@valls.cat. Horari especial
de la Firagost: Dimarts 1 d’agost de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les
9 del vespre • Dimecres 2 d’agost de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a
les 8 del vespre.
Punt d’informació addicional durant els dos dies de la Firagost situat al començament del
passeig de l’Estació, amb el mateix horari de l’Oficina de Turisme.
Seguiu la FIRAGOST a Facebook, Twitter i Instagram, compartiu-la amb l’etiqueta #firagost2017 i esteu
ben atents que podeu guanyar diversos premis!

