
 

 

Agenda 

Núm. 99 \\ Novembre 2019 

FIRA DE VILA-RODONA 

De l’1 al 4 de novembre tindrà lloc la tradicional Fira 
Agropecuària de Vila-rodona. Aquesta Fira és una de 
les més antigues de la comarca ja que està 
documentada des del segle XV, concretament des de 
l’any 1446, tot i que la concessió reial data del 1393. 
Així doncs, enguany se celebrarà la 626a edició 
d’aquesta Fira,  referent a la comarca i a tot el Camp 
de Tarragona.  

El programa començarà el divendres a la tarda amb 
el ball de cavallets i la representació infantil, tot seguit 
a la Biblioteca municipal s’inaugurarà l’exposició “El 
judici a la democràcia: Homenatge als encausats de 
l’Alt Camp.” Amb la presència de representants 
d’Òmnium Cultural - Alt Camp. I a les 22 hores 
Concert-espectacle “Armilles i tirants” amb el grup La 
Tieta Clara. Entrada: 5€ Venda d’entrades a 
l’Ajuntament i el mateix dia.   

El dissabte s’iniciarà amb el Torneig d’escacs, i l’obertura dels espais firals, com és 
habitual,  inclou propostes comercials per a tots els gustos, que abasten des de la maquinària 
agrícola i els seus accessoris fins als automòbils, a banda d’una interessant mostra comercial. 
El pregó de la Fira serà a les 12.30h, i anirà a càrrec d’Adrià Rabadà, president de la Cooperativa, 
i seguidament es presentarà la nova imatge del municipi. A la tarda arribarà el torn de la 
representació teatral pels carrers del pobles “Un casori accidental” a càrrec del grup La Fira del 
1900. A les 21h Sopar de pa amb tomàquet i seguidament espectacle de màgia a càrrec del 
Mag Manu. Preu: 10€ Venda de tiquets fins el dia 28 a l’Ajuntament.  

Diumenge s’obrirà a les 8.00h amb les matinades de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i a 
partir de les 9.00h es podrà degustar la fesolada popular i taverna, a la plaça de l’Hospital. La 
Fira, a més, comptarà amb demostració artesanal de les 10.30 a 13.30 h  a la plaça Vella. A més, 
cal no oblidar que la Fira acull una de les darreres actuacions castelleres de la temporada, 
concretament de la Colla Joves i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que enlairaran els seus 
castells el diumenge a la una del migdia a la plaça dels Arbres.  A la tarda també hi haurà 
cinema a les 18h  amb la pel·lícula A quién Hierro mata., al  Cinema del Casal. 

D’altra banda, seguint la línia encetada ara fa quatre anys, la Fira vol atorgar un valor afegit a la 
producció de proximitat i, per aquest motiu, el diumenge a la tarda, a partir de les set, es 
portarà a terme la quarta edició dels Tastets del Gaià—Km 0, que enguany inclourà un 
espectacle de cuina en directe (show cooking) dirigit pel prestigiós cuiner Xavier Ferraté, del 
restaurant Bresca de Cambrils. Preu: 8€  Venda de tiquets a l’Ajuntament i el mateix dia fins a 
límit d’aforament. Un  castell de focs el diumenge a la nit posarà el punt i final a la Fira.  
Com sempre recordar que el dilluns també és fira i s’inicia amb la tradicional tractorada, única 
a la comarca. Taller d’estructures Kapla per als infants, la tradicional Fesolada popular i 
acabarà amb cinema amb les pel·lícules Playmobil  i  A quién Hierro mata. 

Per a descarregar-vos el programa sencer: http://www.vila-rodona.altanet.org/noticies/vila-
rodona-es-prepara-la-626a-fira-agropecuaria 

Consell Comarcal de l’Alt 
Camp 

turismealtcamp 

Fins el 19 de novembre 

 Recerca de persones per al 
Pessebre Vivent a Bràfim 

Qui vulgui participar en 
aquest pesebre vivent, s’ha 
d’adreçar a l’ajuntament. 

Organitza: Ajuntament de 
Bràfim.  

Del 29 de novembre a l’ 1  de 
desembre 

Festa major d’hivern de la Riba 

Diversos actes per a totes les 
edats .  

Més informació: Ajuntament  
de la Riba 

24 de novembre 

VII Baixada d’andròmines. 

Per diferents carrers de la 
Riba. Organitza: Ajuntament 
de la Riba. 

http://www.vila-rodona.altanet.org/noticies/vila-rodona-es-prepara-la-626a-fira-agropecuaria
http://www.vila-rodona.altanet.org/noticies/vila-rodona-es-prepara-la-626a-fira-agropecuaria


 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

Fruit dels convenis de col·laboració entre tots els ajuntaments de la 
comarca i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, aquest mes de novembre 
hem creat unes visites guiades combinades per tots els dissabtes i 
diumenges. Cada cap de setmana de novembre, proposem visites 
guiades que combinen les propostes turístiques de dos o tres 
municipis de la comarca de l'Alt Camp. Per primera vegada es 
podran visitar monuments de la comarca amb descompte. Es podran 
veure espais que no estan oberts habitualment. La visita combinada 
té un preu que oscila entre els 2,5€ i els 12€ i la reserva es pot fer a 
través del correu electrònic de turisme@altcamp.cat o bé al telèfon 
977 60 85 61, fins al dijous previ a la visita combinada. El calendari 
programat és: 

Dissabte 2 de novembre DE LA VALL DEL GAIÀ A LA PLANA DE SECÀ—PREU: 
12 € (t'estalvies 8,5€) 

10.00h Visita guiada al Santuari i el poble de Montferri. 

12.00h Visita guiada al Jaciment iber de Rabassats a Nulles (Camins km0). 

16.00h Visita guiada a la Vila Closa, les capelletes votives i el Museu de Vilabella. 

Diumenge 3 de novembre DOMINI DEL CAMP DE TARRAGONA—PREU: 6 € (t'estalvies 2,5€) 

10.30h Visita guiada Descobreix Valls. 

12.30h Visita guiada al Castell de Rodonyà. 

Dissabte 9 de novembre DE LA PREHISTÒRIA A LA ACTUALITAT—PREU: 6,5 € (t'estalvies 3€) 

10.30h Visita guiada al Castell de Rodonyà. 

12.00h Visita guiada al Trull de l'Oli de Picamoixons. 

16.30h Activitat el Triàsic en família al Museu d'Alcover. 

Dissabte 16 de novembre ALT CAMP, ENCLAVAMENT ESTRATÈGIC DEL CAMP—PREU: 7,5 € (t'estalvies 6,5€) 

10.30h Visita guiada al Columbari romà de Vila-rodona. 

12.00h Visita guiada al Jaciment iber de Rabassats a Nulles (Camins km0). 

17.00h Pujada al Campanar de Valls - Posta de Sol. 

Diumenge 17 de novembre ESPIRITUALITAT DE L'ALT CAMP -PREU: 8 € (t'estalvies 2,5€) 

10.00h Visita guiada al Santuari i el poble de Montferri. 

12.00h Visita guiada a la Vila Closa, les capelletes votives i el Museu de Vilabella. 

Dissabte 23 de novembre EL MIG GAIÀ, ESPAI DE VIDA—PREU: 8 € (t'estalvies 0,5€) 

10.00h Visita guiada a Querol i Sant Jaume de Montagut. 

12.00h Visita guiada a l'entorn del Monestir de Santes Creus i vermut. 

16.00h Visita guiada al Trull de l'Oli de Picamoixons. 

Diumenge 24 de novembre MODEL INDUSTRIAL VS MODEL RURAL—PREU: 2,5 € (t'estalvies 2,5€) 

10.30h Visita guiada a La Fàbrica del Pla de Santa Maria. 

12.00h Visita guiada al Museu de Figuerola del Camp. 

Dissabte 30 de novembre LA IMPORTÀNCIA DE LA TERRA—PREU: 7,5 € (t'estalvies 4,5€) 

10.00h Visita guiada al Museu de Figuerola del Camp. 

12.00h Visita guiada al Columbari romà de Vila-rodona. 

16.30h Activitat el Triàsic en família al Museu d'Alcover. 

Hi participen: Ajuntament d'Aiguamúrcia, Ajuntament d'Alcover, Ajuntament de Figuerola del Camp, Ajuntament del Pla de Santa 
Maria, Ajuntament de Montferri, Ajuntament de Nulles, Ajuntament de Rodonyà, Ajuntament de Valls, Ajuntament de Vilabella, 
Ajuntament de Vila-rodona, EMD de Picamoixons, Auriga, La rural re-factoria, Camins Km0, Bar del Mig i Bar Esport de Santes 
Creus i Consell Comarcal de l'Alt Camp 

 Alt Camp al descobert 

mailto:turisme@altcamp.cat


 

 

Activitats de la comarca Activitats a la comarca 

FORMIGA & CIGALE FEAT. LA PRINCIPAL DE TARRAGONA 
Formiga & Cigale  
Diumenge 10 de novembre - 19.00 
Amb aquest nou projecte Formiga and Cigale deixen 
d’estar soles als escenaris i passen a compartir-lo amb La 
Principal de Tarragona. Un nou univers que continua 
oferint experiències úniques en les peces de Formiga and 
Cigale a través de la sonoritat tant peculiar de la Cobla. 

 

DE TERRES VÍKINGS- Orquestra de Cambra Terrassa 48 
Diumenge 17 de novembre - 12.30h  
 

A la pàgina web: http://alcover.cat/  trobareu més informació. 

 NOVEMBRE AL CON VENT DE LES ARTS A ALCOVER  

DIA DEL CAMÍ DE MUNTANYA AL PLA DE SANTA MARIA 

El Centre Excursionista La Xiruca Foradada del Pla de Santa 
Maria celebra enguany el seu 25è aniversari. Per celebrar-lo, 
entre d’altres actes, ha preparat una nova ruta, de 12,5 km, que 
s’ha batejat “Pel pla del Pla” i que discorre per diferents camins 
del terme. 
L’estrena de l’itinerari serà la caminada popular del 55è Dia del 
Camí de Muntanya de la IV Vegueria de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC). L’acte, organitzat per La 
Xiruca amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pla, tindrà lloc 
el diumenge 17 de novembre al matí, amb sortida i arribada a les instal·lacions de la Fàbrica. 
El primer tram de la caminada correspon al GR 175 fins a la Ruta de la Capona i el camí del Mas 
d’en Roig. Des d’allà, va fins el camí de Sant Pere, continua fins el Mas del Rossell i el camí de les 
Parellades, passa pel Camp de Vol i finalitza al recinte de la Fàbrica. Més informació: http://
webfacil.tinet.cat/laxiruca  

L’Associació Terres del Gaià ha organitzat per al 9 de novembre, 
a les 8.30h, una ruta per a conèixer l’entorn del terme de 
Querol. La ruta s’iniciarà visitant l’església de Santa Maria i les 
restes el  castell del segle X. Després,  se sortirà en direcció a 
Sant Jaume de Montagut, amb un passeig on es podrà admirar 
les espècies  vegetals típiques de l’alzinar litoral, el paisatge de 
brolla mediterrània amb bosquina de pi blanc, vegetació més 

muntanyenca, un bosc de pinassa i roure amb pi roig fins a arribar a l’església gòtica de Sant 
Jaume de Montagut. Allí es pujarà a través d’un alzinar de muntanya fins a Montagut (964 m) un 
dels cent cims emblemàtics de Catalunya segons la llista de la FEEC. Des d’aquí (si el dia és clar) 
s’albira un paisatge espectacular. El descens es farà pel barranc del Torrent Roig. Es visitarà el pi 
de les quatre soques. I es tornarà de nou a Querol. En total, són uns 14 km, uns 500 m de desnivell 
i es pot fer en 4 ó 5 hores. Més informació: https://www.terresdelgaia.cat/ 

 

 RUTA PER QUEROL DE L’ASSOCIACIÓ TERRES DEL GAIÀ 

http://alcover.cat/
http://webfacil.tinet.cat/laxiruca
http://webfacil.tinet.cat/laxiruca
https://www.terresdelgaia.cat/


 

 

Activitats de Carnaval a la Descobrim Valls 
Programació de visites guiades a Valls 
L’oficina de turisme de Valls presenta per aquest mes de novembre una programació estable de 
visites guiades al llarg de la setmana. 

Amb aquesta programació es podrà conèixer tota la oferta patrimonial vehiculada dins les visites 
guiades que hi han estructurades. 

S’ha de fer la reserva prèvia a l’oficina de turisme al C. de la Cort, número 3 o al telèfon 977 61 25 
30, o bé al correu electrónic: turisme@valls.cat 

Més informació:  www.valls.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diumenge 17 de novembre a la sala Kursaal es realitzarà aquesta fira.  És un nou espai creat 
perquè tothom pugui vendre, intercanviar o donar tot allò que ja no necesita però que està en 
bon estat. 

Per disposar d’una taula a la fira cal inscriure’s  prèviament. La inscripció és gratuït però el 
número de places és limitat. Per a més informació i inscripcions mediambient@valls.cat o bé 
https://vallsmillorablog.wordpress.com/2019/10/24/participa-a-la-fira-dintercanvi-i-segona-ma/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fira d’intercanvi i 2a mà de Valls 

mailto:turisme@valls.cat
http://www.valls.cat
mailto:mediambient@valls.cat
https://vallsmillorablog.wordpress.com/2019/10/24/participa-a-la-fira-dintercanvi-i-segona-ma/


 

 

Dins els actes del Centenari del Celler Cooperatiu de 
Vila-rodona, s’han programat tot un seguit visites 
guiades per a conèixer des de la història del celler als 
elements constructius més destacats del genial 
arquitecte vallenc Cèsar Martinell. La visita acaba amb 
una degustació dels vins i caves del Celler. 

El proper dissabte 2 de novembre a les 12 hores, es 
realitzarà la última de les visites programades dins els 
actes del Centenari. 

La visita anirà a càrrec de l’empresa Iber Arqueologia i Patrimoni. 

Per a més informació i reserves podeu trucar al 659111081 o bé enviar un correu electrònic a 
jvila@iberapt.com 

 

Per compartir 
Un espai dedicat a les vostres recomanacions 

Us recomanem... 
VISITA GUIADA AL CELLER DE VILA-RODONA I TAST DE VINS 

La proposta del mes 
FESTA DEL VI JOVE A LA COOPERATIVA DE VILA-RODONA 

Tasta i repeteix! 
JA CONEIXES TAST ALT CAMP? 

Són l'Associació Catalana per a la protecció i promoció dels productes i 
productors de l’ALT CAMP. Una terra d’orígens gastronòmics per descobrir. 
El seu objectiu és donar-vos a conèixer l’extensa i rica varietat 
agroalimentària de l’Alt Camp i omplir el rebost de l’essència d’una terra 
única i singular rica amb vins, olis, avellanes, formatges, cafès, cava, fruits 
secs, melmelades, pans... Amb artesans i elaboradors de tota mena. Més 
informació: https://www.facebook.com/tastaltcamp/?ref=br_rs 

El 17 de novembre es desenvoluparà, al Celler 
Cooperatiu de Vila-rodona, la vint-i–quatrena 
edició de la Festa del Vi Jove. 

Els assistents podran gaudir del típic esmorzar 
de veremador i tastar, directament de les tines 
de la Cooperativa, els vins d'aquesta darrera 
verema. D’aquesta manera, els participants es 
podran fer una idea de les característiques 
que tindran els vins de l'anyada 2019.  

Aquesta activitat serà la cloenda dels actes de 
celebració del centenari de la construcció del 
Celler, uns actes que s’han anat difonent amb 
el lema “Cent collites, cent anys”. 

Més informació: http://www.copvilar.com/ 

mailto:jvila@iberapt.com
https://www.facebook.com/tastaltcamp/?ref=br_rs
http://www.copvilar.com/

