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Fira de Capons, Aviram 
i Motius Nadalencs

Dissabte 17 i diumenge 18 
de desembre de 2022

Matí i tarda

Mercat de Nadal a Valls 

tradicional Mercat de Nadal, Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs, 
FICAP - 2022, un dels mercats de carrer més típics i concorreguts de l’any a 
la capital de l’Alt Camp. 

Al Mercat de Nadal de Valls es reviu el tipisme, la tradició i la popularitat 

els pagesos i criadors d’aviram per anar a vendre als mercats de Valls. Es 

verd, arbres, plantes de Nadal, vins, caves, mel, torrons, neules, dolços de la 
festa i altres productes artesanals, típics i necessaris per a les festes de Nadal, 

promocionals i mercats. 

El Mercat té com a marc el centre de la ciutat: eI Pati i els carrers de la Cort i 

adients per a les festes de Nadal. Així mateix, a l’entorn de la plaça de l’Oli, el 

9 del vespre, esteu tots convidats a participar en el Mercat de Nadal de Valls, 

-

Sigueu tots benvinguts a Valls els dies del Mercat i durant tot el cicle de les 

Visiteu Valls durant 
les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis

Il·luminacions extraordinàries i música ambiental als carrers, Mostra 
d’Aparadors, Pessebres, Exposició de Nadal d’Artistes Vallencs, represen-
tacions dels Pastorets, Parc de Nadal, Concerts de Nadal, Cavalcada de 
Reis, espectacles, campanyes i accions d’animació als carrers comercials 
i una àmplia programació d’actes, activitats i exposicions. 

> Els Tres Tombs de Sant Antoni: el diumenge 
15 de gener al matí, un dels més típics i concorreguts 
de Catalunya.
> Gran Festa de la Calçotada a Valls: el 
diumenge 29 de gener al matí. Festa típica de 
promoció de la calçotada.
> Fira mercat del vehicle usat i vehicles 
elèctrics: mes de maig.

> Festa Major de Sant Joan: del 22 al 25 de juny. 
Obertura de la temporada castellera.
> Firagost: el dimarts 1 i el dimecres 2 d’agost. 

300 expositors.
> Fires i festes de Santa Úrsula: dies 21 i 22 
d’octubre. Cloenda de la temporada castellera.
> Mercat de Valls: dimecres i dissabtes al matí.

Els dies 6, 8, 11 i 18 de desembre de 2022, diversos establiments comercials de Valls restaran oberts al 
públic, principalment de 2/4 d’11 del matí a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, 

GRAN FESTA DE LA 
CALÇOTADA A VALLS

Dissabte 28 i diumenge 29 - Mercat de la Calçotada

Valls, ciutat d’origen de la calçotada
www.cambravalls.com
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Mercat de Nadal a Valls

Informació del Mercat de Nadal a Valls

Cambra de Comerç i Indústria de Valls
977 600 909 – Apartat de Correus 95 – 43800 Valls 

info@cambravalls.com – www.cambravalls.com

Oficina Municipal d’Informació i Turisme
Carrer de la Cort, 3 – 977 612 530

De dilluns a dissabte de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 7,  
i diumenges de 10 del matí a 2 del migdia
Per a més informació: turisme@valls.cat.Fo

to
s:

 ©
 G

em
m

a 
M

on
ts

er
ra

t

Recomanem que deixeu el vehicle a l’ampli aparcament del Barri Vell, a 100 metres del Mercat de Nadal, 
amb entrada i sortida per la muralla de Sant Antoni, o als diversos aparcaments municipals senyalitzats.

Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs, FICAP - 2022

> Mercat d’Art Jove 
Artesania, pintura, il·lustracions, roba, complements, 

comunitat d’artesans i artistes més joves! 
Dissabte 17 de desembre, de les 10 del matí a les  
9 del vespre. Plaça del Museu Casteller.

Cívica de l’Ajuntament de Valls). 
Per a més informació: www.vallsjove.cat.

> Pessebre Monumental
Dissabte 17 de desembre, de les 10 del matí a 2/4 de 
2 del migdia, i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
Diumenge 18 de desembre, de les 10 del matí a 2/4 
de 2 del migdia.

> Escape Room

desactiveu la bomba a temps.
Dissabte 17 de desembre, a les 6 de la tarda. 

Activitat per a més grans de 16 anys. 
Preu per persona: 6 €. 
Cal que feu una reserva prèvia
o al 977 612 530.

Coordinació: Cambra de Comerç i Indústria de Valls
Amb la col∙laboració de: Ajuntament de Valls, Comerç de Valls, 
Associació de Criadors d’Aus «El Francolí» i Societat Sant Antoni

Hi trobareu una gran oferta d’aus de corral, capons, galls dindis, pollastres, oques, ànecs i 
tot tipus d’aus vives, criades a pagès.

plantes, productes artesanals, dolços, torrons, vins i caves, vi ranci, mel, motius nadalencs, 
tions
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