
Recomanem aparcar a l’ampli aparcament del Barri Vell, situat a 100 metres del Mercat de Nadal, amb entrada 
i sortida per la muralla de Sant Antoni, i als diversos aparcaments municipals degudament senyalitzats.

INFORMACIÓ DEL MERCAT DE NADAL A VALLS
CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS

Tel.: 977 600 909 • Fax: 977 606 456 • Apartat de Correus 95 • 43800 Valls 
info@cambravalls.com • www.cambravalls.com

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I TURISME
Carrer de la Cort, 61 • Tel.: 977 612 530

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

MERCAT DE NADAL A VALLS
FIRA DE CAPONS, AVIRAM I MOT IUS NADALENCS, FICAP - 2018
El dissabte 15 i el diumenge 16 de desembre, obert des de les 10 del matí fins a les 9 del 
vespre (diumenge fins a les 8 del vespre), a la plaça del Blat, El Pati i els carrers de la Cort 

i Jaume Huguet. 

Oferta d’aus de corral, capons, galls dindis, pollastres, oques, ànecs 
i tot tipus d’aus vives, criades a pagès.

Hi haurà una àmplia oferta d’objectes ornamentals, figures de pessebre, verd, arbres, 
plantes, productes artesanals, dolços, torrons, vins i caves, vi ranci, 

mel, motius nadalencs, tions… adients per a aquestes dates.

Mercat d’Art Jove. Artesania, pintura, il·lustracions, roba, complements, fotografia, productes 
naturals… tot realitzat per la comunitat d’artesans i artistes més joves! 

Plaça del Pati. Dissabte 15 de desembre de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. 
Aquest espai comptarà també amb diverses actuacions i espectacles en directe 

que amenitzaran la vostra visita al Mercat.
Organitza: Valls Jove (Regidoria de Joventut i Acció Cívica de l’Ajuntament de Valls). 

Per a més informació: www.vallsjove.cat

Mercat del tracte: compravenda d’equins (cavalls, mules, ponis…) i utillatges. 
Plaça del Portal Nou, dissabte 15, de 9 del matí fins a la 1 del migdia. 

Organitza: Societat de Sant Antoni de Valls i Ajuntament de Valls.

Pessebre Monumental a la Capella del Roser. De les 10 del matí fins a les 2 del migdia 
i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.

* * * * *
Coordinació: Cambra de Comerç i Indústria de Valls, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Valls, Comerç de Valls, Associació de Criadors d’Aus 

“El Francolí”i la Societat Sant Antoni.

Podeu comprar les aus al Mercat de Nadal el mateix dia. Hi haurà un servei 
d’escorxador homologat que us permetrà recollir l’au morta i plomada.
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VISIT EU VALLS DURANT 
LES FEST ES DE NADAL, CAP D’ANY I REIS

Il∙luminacions extraordinàries i música ambiental als carrers, Mostra d’Aparadors,
Pessebres, Pessebre Vivent, 76a Exposició de Nadal d’Artistes Vallencs, Els Pastorets, Parc de Nadal, 
Concerts de Nadal, Cavalcada de Rei, Espectacles, Campanyes i accions d’animació als carrers 

comercials i àmplia programació d’actes, activitats i exposicions.

FICAP - 2018

FIRA DE CAPONS, AVIRAM
I MOT IUS NADALENCS

DISSABT E 15 I DIUMENGE 16 
DE DESEMBRE DE 2018

MAT Í I TARDA

MERCAT DE NADAL A VALLS
El dissabte 15 i el diumenge 16 de desembre (matí i tarda) Valls viurà el tradici-

onal Mercat de Nadal, Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs, FICAP 2018, 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 hi trobareu una variadíssima oferta d’aus de corral 
vives, criades de manera casolana, arbres i verd, figures de pessebre, vins i caves, 
mel, dolços, objectes ornamentals, productes artesanals… i tot el que és típic i 
necessari per a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. Un mercat que tindrà com 
a marc el centre de la ciutat de Valls (la plaça del Blat, el Pati, els carrers de la 
Cort i Jaume Huguet), i que farà irradiar tota la ciutat i la convertirà en un gran 
mercat extraordinari que transferirà molt d’ambient i animació als carrers, la qual 
cosa referma Valls com a ciutat comercial, de fires, festes promocionals i mercats.

Al Mercat de Nadal de Valls es reviu el tipisme, la tradició i la popularitat de 
l’aviram viu dins les senalles i gàbies, amb els carros que d’antic portaven els 
pagesos i criadors d’aviram per anar a vendre als mercats de Valls. Als carrers de 
la Cort i Jaume Huguet i al Pati trobareu una variada oferta d’articles, productes i 
motius adients per a les festes de Nadal; així mateix, al carrer de la Carnisseria i 
a les places de l’Oli i de les Garrofes, el matí del dissabte es farà el mercat de la 
fruita i la verdura, i a la plaça del Portal Nou, el mercat del tracte, de compravenda 
d’equins…

El dissabte 15 i el diumenge 16 de desembre, des de les 10 del matí fins a les 
9 del vespre, esteu tots convidats a participar en el Mercat de Nadal de Valls, un 
mercat que se’ns ofereix uns quants dies abans de Nadal i que obrirà el cicle de les 
festes nadalenques, que, a Valls, ciutat dels Xiquets i dels Calçots, es complemen-
taran amb un variat ventall d’actes: il·luminació de carrers, exposicions, tradicions 
populars, pessebres, pessebre vivent, campanyes comercials…

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

Comissió Organitzadora
Mercat de Nadal, FICAP-2018

VALLS, FIRES I FEST ES 2019
• ELS TRES TOMBS DE SANT ANTONI: el diumenge 13 de gener al matí, un dels més típics i concorreguts de Catalunya.

• GRAN FESTA DE LA CALÇOTADA A VALLS: el diumenge 27 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 6 i el dimecres 7 d’agost. 65a Fira-Exposició del Camp Català, amb més de 300 expositors.

• FIRES I FESTES DE SANTA ÚRSULA: dies 26 i 27 d’octubre. Cloenda de la temporada castellera.

• MERCAT DE VALLS: dimecres i dissabtes al matí.

Els dies 6, 8, 9, 16 i 23 de desembre de 2018 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, per facilitar les compres de les festes 

nadalenques i donar ambient a la ciutat.

DIMECRES I DISSABTES, DIES DE MERCAT SETMANAL A VALLS
VENIU A VALLS, CIUTAT COMERCIAL

www.cambravalls.com

A L’ÀREA DE VALLS, CALÇOTADES DE NOVEMBRE A ABRIL

DIUMENGE 27 DE GENER DE 2019
Veniu a l’Àrea de Valls a degustar l’autèntica calçotada, 

que ha d’estar ben regada amb vins i caves de l’Alt Camp

VALLS, CIUTAT D’ORIGEN DE LA CALÇOTADA
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Dissabte 26 i diumenge 27 - Mercat de la Calçotada 

DEGRAN FESTA
CALÇOTADA 
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