FIRAGOST 2022
PROGRAMACIÓ
Dimarts, 2 d’agost
A les 10 del matí, Nucli de la Ciutat
Obertura de les exposicions de la Firagost. Romandran obertes fins al dimecres dia 3 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 de Vallvera.
- Alimentació artesanal, al carrer del Teatre.
- Ceràmica, artesania i estands diversos, a la plaça del Quarter i carrer Francesc Català- Roca.
- Estands institucionals, al carrer Germans Sant Gabriel.
- Mostra-Exposició del Camp Català, a la plaça del Blat.
- 30a Exposició de Bonsais, durant els dos dies de la Firagost, al Pati de Sant Roc, al carrer Jaume
Huguet, 1.
Organitza: Associació Tarragona Bonsai, entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1989 a
Tarragona, amb l’objectiu d’aplegar tots els aficionats del bonsai de la nostra ciutat i d’arreu, per fomentar, donar a conèixer i practicar el bonsai amb el màxim respecte per la natura. Hem participat en
la Firagost des de l’any 1991, i així ha continuat i seguirà així de forma ininterrompuda.
- 13a Mostra de Cerveses Artesanes a Valls i 5a Mostra de Food Trucks, a la plaça El Pati, dimarts
2 i dimecres 3 d’agost a partir de les 6 de la tarda per gaudir amb cervesa dels millors productors
del Camp de Tarragona i sopar amb varietat de Food Trucks.
Organitza: Cerveses els Maginets i Street Rols.
Més de 300 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 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 presencial i en línia sobre El mercat de la garrofa i teoria sobre l’empelt. La presentació de
la jornada anirà a càrrec del Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DACC a Tarragona,
i el Sr. Josep M. Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls; els ponents de la jornada, el Sr.
Xavier Cort, gerent de Comercial Garrofa, i el Sr. José Cristòfol Farnós, expert en empelt.
Organitza: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
A les 5 de la tarda, Passeig dels Caputxins
I fins a les 8 h del vespre, 17a Trobada de Puntaires, amb la participació d’unes 200 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 h del vespre Taller de Ceràmica Crisfang per a infants, modelatge amb fang i decoració de fang cuit, dos tallers interactius on la mainada participa agafant contacte amb el fang, a fi
que coneguin l’ofici de ceramista i passin una agradable estona. Taller gratuït.
Organitza: Crisfang de Masllorenç.

A 2/4 de 7 de la tarda, Carrers de Valls
Cercavila Tradicional de Firagost: Carruatges, carros i cavalls, acompanyats de la Banda de Tambors de Lepant de Valls. Antigament el mitjà de transport més ecològic i efectiu eren els animals.
Veniu a veure els carruatges i carros que omplien els carrers en temps passats i gaudiu d’aquesta
cercavila on els cavalls seran els protagonistes pels carrers de Valls.
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 les 7 de la tarda, Ajuntament
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Valls, acte inaugural de la FIRAGOST 2022 amb la presència de rellevants autoritats i representacions. Tot seguit, visita de la Firagost 2022 per part de les
autoritats.
A les 8 del vespre, El Pati
I fins a les 9 del vespre, Tast de Vi amb Porró, comentat per experts. Lectures de textos relacionats
amb el vi i el porró i degustació popular de vins de la DO Tarragona, amb porró.
Al pas de les autoritats: nomenament i lliurament dels tres porrons commemoratius Firagost 2022 a:
Embaixador@ del Porró 2022; Porronair@ d’Honor 2022 i Restaurant Porronaire d’Honor 2022.
Organitza: Cambra de Comerç de Valls, DO Tarragona, revista Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister.
Col·labora: Museu del Vidre de Vimbodí.
A 2/4 de 10 del vespre, Kursaal (Ctra. de Barcelona)
41è 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 15 cavalls vinguts d’arreu de Catalunya i
Castelló. Pàrquing gratuït per als assistents a les activitats del Kursaal.
Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.
Espectacle Eqüestre. A càrrec de diferents genets del món del cavall de la província de Tarragona.
Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.
A les 11 de la nit, Passeig i plaça de l’Estació
35a Cursa-Concurs de Portadors de Saques d’Avellanes, que consisteix a portar una saca de 58
quilos a l’espatlla, amb un recorregut de 1.500 metres, amb la sortida i l’arribada dels participants a
la plaça de l’Estació; i 30a Cursa Femenina de Portadores de Mitges Saques d’Avellanes, amb saques de 28,800 quilos a l’espatlla, amb un recorregut de 1.000 metres. Premi puntuable per al Gran
Premi Unió de la 24a COMBINADA de Curses de Portadors de Saques d’Avellanes.
Col·labora: Unió Nuts.
A les 12 de la nit, Kursaal (Ctra. de Barcelona)
Nit Jove El Kursaal per Firagost s’omple sempre d’animals, ara és el torn que omplin l’escenari per fernos ballar. Servei de bar a càrrec de Corral System i sopars a la fresca a càrrec de Ralli Bar Food Truck
Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls.

Dimecres, 3 d’agost
A les 10 del matí, Plaça Museu Casteller
I fins a les 9 del vespre, Mercat d’Art Jove, artesania, pintura, il·lustracions, roba, complements,
productes naturals… tot realitzat per la comunitat d’artesans i artistes més joves!
Organitza: Valls Jove (Regidoria de Joventut i Acció Cívica de l’Ajuntament de Valls).
A les 7 de la tarda, Jornada en Línia (no presencial)
Jornada tècnica sobre: Novetats en la contractació de treballadors/es per al sector agrari (fix
discontinu, temporals…), realitzada per un expert i Com trobar treballadors/es qualificats a través
del Servei Català d’Ocupació (SOC), realitzada per un representant del SOC. La presentació anirà a
càrrec del Sr. Albino Neira, president del JARC Tarragona.
Organitza: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
Inscripcions gratuïtes a info@jarc.cat o al tel. 639 652 446
A 2/4 de 8 del vespre, Pl. President Companys (El Fornàs)
1a Desfilada Canina, on es valorarà diferents aspectes del gos davant un jurat i on hi haurà 3 guanyadors que gaudiran de diferents premis, com serveis de perruqueria i alimentació. Se sortejarà un
lot de productes i serveis valorat en més de 200 €. Hi haurà venda d’snacks naturals.
Organitza: Desiree Vela de la Perruqueria Kendra de Valls. Col·labora: Amanova.
La venda dels números del sorteig i per apuntar-se a la desfilada que hi haurà participants limitats es farà prèviament de manera presencial a la mateixa perruqueria Kendra, a través de l’Instagram kendra.estilismo o al 605 717
176. El mateix dia, si hi ha places per a la desfilada, també hi haurà opció.

A 1/4 de 9 del vespre, Plaça del Blat
Gran Actuació Castellera, a càrrec de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves 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.

3a Fira Increïble Sostenible, a l’Hort Comunitari dels 4 Cantons (Muralla del Castell, 11), durant els
dos dies de la Firagost, dimarts 2 i dimecres 3, de les 10 del matí a les 8 del vespre, hi haurà tallers,
exposicions, jocs i activitats relacionades amb la sostenibilitat, horts urbans, reciclatge i activisme
per fer canvis en positiu per cuidar el planeta. Activitat gratuïta i oberta a tot el públic.
Organitza: Col·lectiu Valls en transició i l’Associació ADeLA.

Notes

Les activitats cavallars tindran lloc al recinte exterior del Kursaal, a la carretera de Barcelona, a 300
metres del Pius Hospital de Valls.

Dels dies 1 al 3 d’agost, de dilluns a dimecres, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h,
venda solidària en benefici de Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp,
d’utensilis de cuina donats per l’empresa ISOGONA-BRA, “Monix”,
al carrer de la Cort, núm. 32.
Organitza: Fundació Ciutat de Valls.
Unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Durant els dos dies de la Firagost, el 2 i 3
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.

Taller Josep Busquets (mostra representativa de l’obra de l’escultor vallenc). Masia Reduan, al camí
del Bosc, 11 (davant de la Residència Alt Camp).
Horaris i concertació de visites al telèfon 676 235 891 i a www.tallerjosepbusquets.com
Museu de Valls. Exposició Francesc Català-Roca i els fotògrafs del seu temps.

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, carrer Jacint Verdaguer, 1 - Tel. 977 600 909,
www.cambravalls.com, www.firagost.cat, www.facebook.com/firagost, www.instagram.com/firagost/
Oficina de Turisme, carrer de la Cort, 3, telèfon 977 612 530, turisme@valls.cat
Horari especial durant la Firagost: De les 10 del matí a les 2 del migdia.
Punts d’informació addicional al visitant: Durant els dos dies de la Firagost, situat a la plaça del
Pati, en l’horari de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les 9 del vespre.
Seguiu la FIRAGOST a Facebook i Instagram, compartiu-la amb l’etiqueta #firagost2022 i esteu
ben atents, que podeu guanyar diversos premis!

Informació

Sala de Sant Roc (Institut d’Estudis Vallencs), des del 15 de juliol, exposició SOM 3: orfebre, esmalt
i teixidora. Tres pensaments diferents, tres maneres de sentir, de veure la vida. Tres bagatges nodrits d’interessos i tècniques antagòniques. Cors sensibles a la bellesa o a la crítica d’allò establert.
Som 3, en femení. Autores: Astrid Ferré, Rosalia Pomés i Mònica Fontanilles.

Exposicions

Monuments Oberts. Especial Firagost. Visita lliure als dos principals monuments de la ciutat, els
dies 2 i 3 d’agost, estaran oberts al públic:
· Capella del Roser: C. la Cort, 10.00 h a 11.00 h
· Refugi Antiaeri: Pl. del Blat, 11.15 h a 13.00 h
Preu per visita 1 € per persona i monument, 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, 3, telèfon 977 612 530, correu electrònic a:
turisme@valls.cat.

1 Mostra exposició del camp català
2 Plantes, fruits i productes del camp
3 Trobada de puntaires
4 Taller de ceràmica i modelatge amb fang
5 Tast de vi amb porró
6 Mostra de cerveses artesanes i Food Trucks
7 Exposició de bonsais
8 Sala de Sant Roc – IEV – Exposició
9 Conferències
10 Alimentació artesanal i diversos
11 Museu de Valls – Exposició
12 Oficina de Turisme

13 Estands institucionals diversos
14 Ceràmica, terrissa i artesania
15 Mercat d’Art Jove
16 Punt Oficina de Turisme
17 Maquinària agrícola
18 Automoció
19 Cursa de saques d’avellanes
20 Concurs d’arrossegament
21 Desfilada canina
22 Espectacle eqüestre
23 Punt d’informació Cambra de Comerç i Firagost
24 Nit Jove

Organitza
Ajuntament de Valls / Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls / Societat Agrícola i
Secció de Crèdit de Valls / Oficina Comarcal del DAAM / Unió de Pagesos / Comerç de Valls
Col·labora
Patronat de Turisme - Diputació de Tarragona / Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat
de Catalunya / Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya / Societat de Sant Antoni de Valls / Institut d’Estudis Vallencs / Autoritat Portuària
de Tarragona / Repsol / JARC

La 66 Feria - Exposición del Campo Catalán “Firagost”,
Valls, los días 2 y 3 de agosto, constituye la feria del campo más popular de Cataluña. Con un kilómetro y medio de recinto ferial en las calles de Valls cubiertas con toldos, se presentan frutas, verduras,
plantas, flores, vinos, cavas, miel, aceites, herboristería, maquinaria agrícola, vehículos, cerámica, artesanía… de más de 350 expositores. “FIRAGOST” se complementa con exposiciones de bonsáis, caballos,
concursos-carreras con sacos de avellanas a cuestas, pasacalles y concursos de arrastre con caballerías,
perros, actuación castellera de los XIQUETS DE VALLS (torres humanas)…
En “FIRAGOST”, considerada “la Fiesta Mayor del Campo Catalán”, todos los actos son gratuitos y de libre
participación. La visita a “FIRAGOST” de Valls puede complementarse con los monumentos, el tipismo, los
productos típicos (avellanas, vinos, anisados, cafés, pastelería artesana…) de la capital de l’ALT CAMP.
La Foire “Firagost” 66, Salon Agricole des produits du Pays Catalan,
Qui a lieu à Valls cette année les 2 et 3 août, est la foire agricole la plus populaire de Catalogne. Un kilomètre et demi de rues de Valls, couvertes d’auvents, forment le terrain d’exposition où l’on peut admirer
les fruits, les légumes, les plantes, les fleurs, les vins, les vins mousseux régionaux ou «cavas», le miel, les
huiles, les herbes, les machines agricoles, les véhicules, la poterie, l’artisanat, de plus de 350 exposants.
En outre «FIRAGOST» est la scène d’exposition de bonsaïs, courses de chevaux avec des sacs pleins de
noisettes sur le dos ou sur les épaules, des défilés et des concours de traînée de chevaux, chiens ,ainsi
que la performance castellera des XIQUETS DE VALLS (des tours humaines). À «FIRAGOST», considérée comme la grande fête de la campagne catalane, toutes les activités sont gratuites, tant pour les
visiteurs que pour les participants. La visite au «FIRAGOST» à Valls peut être combinée avec une visite
touristique et une dégustation de produits typiques (noisettes, vins, liqueurs anisées, cafés et pâtisseries
artisanales...) de la capitale de l’ALT CAMP.
The 66th Catalan country fair, Firagost,
During August 2-3, the most popular country fair in Catalonia takes place in Valls. Over 350 stalls line its
streets, covered with awnings for 1.5 km, exhibiting fruit, vegetables, plants, flowers, wines, cavas, honey,
oils, herbs, agricultural machinery, vehicles, ceramics and handicrafts. Firagost also has exhibitions of
bonsai, horses, races uphill with people carrying sacks of hazelnuts on their backs, parades and pulling
competitions with horses, dogs, as well as a human tower performance by the Xiquets De Valls.
Firagost is considered “The Major Catalan Country Festival”, with all acts free and open to the public. As
well as enjoying Firagost in Valls, you can also see the local sights and try the local cuisine, with all its
typical products - hazelnuts, wines, aniseed drinks, coffees, homemade cakes, etc – here in the capital
of the Alt Camp region.
66. „Firagost”, die katalanische Landwirtschaftsmesse,
Die in Valls, am 2. und 3. August stattfindet, ist das beliebteste Volksfest in Katalonien. Auf einem 1,5
Kilometer langen Messegelände in den mit Markisen überdachten Straßen von Valls werden Obst, Gemüse,
Pflanzen, Blumen, Weine, „Cava“ (katalanischer Sekt), Honig, Öle, pflanzliche Produkte, Landmaschinen,
Fahrzeuge, Keramik, Kunsthandwerk... von mehr als 350 Ausstellern angeboten. „FIRAGOST“ wird
ergänzt durch Ausstellungen von Bonsais, Pferden, Wettrennen mit Säcken voller Haselnüsse auf dem
Rücken, Paraden und Schleppwettbewerbe mit Pferden, Hunden, Darbietungen der XIQUETS DE VALLS
(menschliche Türme), und vieles mehr.
„FIRAGOST“ gilt als das größte Fest der katalanischen Landwirtschaft. Alle Veranstaltungen sind kostenlos
und für jedermann zugänglich. Der Besuch von „FIRAGOST“ in Valls kann mit den Sehenswürdigkeiten,
dem lokalen Charakter, den typischen Produkten (Haselnüsse, Weine, Anis, Kaffee, handwerkliches
Gebäck...) der Hauptstadt des ALT CAMP ergänzt werden.
66-я ярмарка – выставка сельского хозяйства Каталонии «Фирагост»,
2 и 3 августа Вальс устраивает самую популярную сельскохозяйственную ярмарку Каталонии.
Ярмарка проходит на пространстве в полутора километра, улицы покрываются навесами, чтобы представить фрукты, овощи, растения, цветы, вина, игристые напитки, мёд, масла, травы, с/х
технику, транспортные средства, ремесленные изделия… Участников более 350. На «ФИРАГОСТ»
также можно увидеть выставки бонсая, лошадей, собак, конкурсы-забеги с мешками орехов на
плечах, уличные шествия и состязания тяжелоупряжных лошадей, народные танцы, представление кастельеров «XIQUETS DE VALLS» (башни из людей)…
На «ФИРАГОСТ», которая считается «Главным праздником каталонской деревни», все представления бесплатные, а участвовать может любой. «ФИРАГОСТ» в Вальсе можно совместить с посещением достопримечательностей и ознакомлением с типичными местными продуктами (орехи,
вина, кофе, анисовый ликер, кондитерские изделия…) столицы района Альт-Камп.

Som especialistes en el món del fred
977 603 378 / fredolive@fredolive.com / www.fredolive.com / Valls

La Cambra amb les empreses
Sumem plegats

Us desitgem Bona Firagost!
firagost.cat
C. Jacint Verdaguer, 1
977 606 456
www.cambravalls.com

