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Col.laboradors:

D’una vegada per totes es vol posar
punt i final a la plaga bandolera.
La vila està preparada per a parar
paranys als bandolers.
I els Morells? Picaran l ’ham?
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octubre

A 2/4 de 8 del vespre, a la fàbrica de cervesa la Rosita, acte de lliurament del premi del
concurs del disseny de l’etiqueta de la Rosita que s’elaborarà amb motiu de la Fira de Bandolers,
que consisteix en el pes del guanyador en caixes de cervesa. L’acte estarà amenitzat pel Duet Català
& Ferré. Sigues el primer de tastar la Rosita de les festes amb les primeres avellanes torrades de la
temporada.

10

També es lliurarà el premi al guanyador del disseny del got de les Festes 2014.

divendres

octubre

A 2/4 de 5 de la tarda, visita guiada dels avis del centre de Dia al
Convent de les Arts i acte de reconeixement de les entitats del poble pel
suport que aquestes donen a l’entitat.
A les 7 de la tarda, a ca Cosme, inauguració de la XII edició de la
Fira de Bandolers a càrrec del bandoler Pere Voltor. Els darrers anys els
bandolers de Miquel Morell s’han fet els amos la vila, però, enguany, en
Pere Voltor, el cap de l’altra temible bandositat, està disposat a recuperar el
seu territori i no tindrà cap escrúpol de boicotejar l’inici de la Fira d’enguany.
A les 8 de la tarda, al Museu d’Alcover, inauguració de l’exposició El
meu món preferit, de l’artista alcoverenc Jordi Isern.
A la mateixa hora, al Convent de les Arts, i després pels carrers del
poble, uns frares franciscans, un pregoner, autoritats i d’altres vilatans
ens submergiran a la vida de fa 400 anys. (Organitza: Grup de Teatre la Resclosa.)

I a les 8 també, a l’església Vella, Seguint els passos dels Morells i
Voltors, sortida nocturna per la vall del Glorieta. (Organitza: CEDA.)
A 1/4 de 9 del vespre, al Casal Popular la Bretxa, inauguració de
l’exposició organitzada per a l’ocasió i presentació de la beguda més
bandolera.
A 1/4 de 9 del vespre, al Cercle d’Amics, Inauguració de l’exposició
de dibuix, pintura, fotografia i poesia de l’Escola d’Adults, amb la
col·laboració del col·lectiu de dones.
A les 10 del vespre, al so de l’antiga sirena del sindicat, s’anunciarà
l’arribada dels bandolers a la vila, no us en refieu.
A 1/4 d’11 del vespre, a la plaça Cosme Vidal. Enguany Alcover s’aixecarà
contra la banda de Miquel Morell. D’una vegada per totes es vol posar
punt i final a la plaga bandolera. La vila està preparada per a parar paranys
als bandolers. I els Morells? Picaran l’ham?. L’acte estarà amenitzat pel grup
de música tradicional de l’EMMA.
A les 11 de la nit, a la plaça Vella, anunci del perill de bandolers. La banda
de Miquel Morell es troba de camí cap a Alcover, preparats per a fer-se amb
el botí que genera la Fira. Robatoris, bregues i obscenitats, tot plegat un mal
negoci per a la vila. Cal posar en alerta la població.
A continuació, a la plaça Vella, el Mag Gerard presenta el Xarlatà Màgic,
aquest ha arribat a la vila, amb la seva vestimenta de principi del segle passat,
i et mostrarà que les coses no són mai el que semblen sinó que semblen
el que són. El seu equipatge és una gran maleta plena de somnis, en el
seu interior, els objectes quotidians cobren vida i poden realitzar les més
sorprenents acrobàcies màgiques: penjadors que s’enllacen màgicament tot
formant figures, baralles de cartes gegants que expliquen històries, caixes
de cereals màgiques, objectes del públic que
viatgen a llocs impossibles…
A 2/4 d’1 de la nit, a la plaça Nova, ball
TRÀFIC, una de les bandes de versions amb
més recorregut farà parada a la fira i ens
recordarà temes d’ahir i d’avui. (Col·labora: AJA.)

dissabte
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A les 2/4 del 9 del matí, bicicletada popular, des
del pavelló fins al Mas de Forès. (Organitza: Club Ciclista
Alcover.)

De bon matí, l’Associació Comerciants d’Alcover ens
convidarà a sortir de casa mentre passegem i gaudim
del plaer de passejar pels carrers i aparadors
guarnits que han preparat per a les festes. Des
del pati de l’església Nova s’oferirà als infants
passejades amb carro pels carrers del poble
(d’11h a 13 h).
A 2/4 d’11 del matí, a la plaça Nova, La Bandolerada.
Grans i petits apunteu-vos a una de les propostes
de la Fira més atrevida i suggerent. Busca la millor
disfressa de bandoler/a i surt al carrer. No hi pots
faltar.
A les 11 del matí, inici de la mostra d’oficis, arts
tradicionals, productes gastronòmics... a l’entorn
de la plaça del Portal, de l’església Vella, del
carrer Major i de l’avinguda de Reus.
A 2/4 d’1 del migdia, al Casal Popular la Bretxa,
concert vermut.
A les 4 de la tarda, XII cursa d’ORNIS. Joves i
grans, valents i porucs, grassos i prims, alts i baixos...
prepareu les vostres màquines per participar en la
cursa més estrambòtica mai vista. En finalitzar, la
Banda Xaranga d’Alcover ens acompanyarà fins al
cor de la Fira (Organitza: Regidoria de Joventut. Col·labora: ADF i
EMMA.)

A partir de 2/4 6 de la tarda i fins 2/4 de 9, al portal de la Saura. Us convidem a fer un viatge
de quatre-cents anys en el temps. Que descobriu i sentiu, a través de petites reconstruccions
històriques, basades en fets reals, què impulsà tants alcoverencs a triar partit... I que constateu les
moltes similituds amb els temps actuals... (Organitza: Grup de Teatre la Resclosa.)
Túnel del temps, itinerari teatral per diferents
carrers del poble d’una durada aproximada de 3/4
d’hora. Cada 15 minuts un grup de 25 persones
podrà accedir al recorregut.
Al mateix temps, obertura de la mostra d’oficis,
arts tradicionals, productes gastronòmics... a
l’entorn de la plaça del Portal, de l’església
Vella, del carrer Major i de l’avinguda de
Reus.
A les 6 de la tarda, inici d’entremesos teatrals.
A la plaça d’en Rubert, Tant sí com no,
pagaràs. Amb una vila infestada de bandolers, el batlle s’ha d’afanyar a recaptar el beneficis de la
Fira. Una empresa gens fàcil, perquè en qualsevol moment pot aparèixer un Morell.
A la mateixa hora, al Portal, la Banda Xaranga d’Alcover ens delectarà amb una actuació amb
motiu del seu X aniversari.
A 1/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Font, A l’infern, pecadors! El mossèn creu que la Fira
pot convertir Alcover en un cau de vici. I surt al carrer a predicar contra els mals costums, confessar
i de pas fer la col·lecta. Però se les tindrà amb un bandoler dels Morell que no respecta res ni
ningú.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça
de l’església Vella, Duel a mort. Què
hi fa l’ama i senyora d’Alcover sense
escorta? Per què arrossega un cofre ple
de riqueses pels carrers de la vila? Per a
Miquel Morell, serà una empresa fàcil
fer-se amb aquest gran botí! O això
sembla.
A les 7 de la tarda, inici de les 2es
accions teatrals. A la plaça d’en
Rubert, Tant sí com no, pagaràs.

A 1/4 de 8 del vespre, a la plaça de la Font, A l’infern,
pecadors!
A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de l’església Vella,
Duel a mort.
A la mateixa hora, a la plaça Cosme Vidal, concert del
grup de música tradicional amb Sactarambana.
A 1/4 de 9 del vespre, a la plaça de l’església Vella,
A bon fi, tot li és camí. Sembla que ha arribat la fi de
l’era bandolera. La colla de Miquel Morell és a la presó. I
després d’un judici ràpid se’ls executarà públicament. Però
els Morell no estan disposats a deixar aquest món. Lluitaran
amb ungles i dents fins l’últim alè!
A les 10 del vespre, a la plaça Nova, tast de bandolers.
Tots a sopar i a prendre forces per a la nit que ens espera.
Aforament limitat. (Col·labora: Grup de Teatre la Resclosa.)
Tot aprofitant el sopar es farà l’estrena de la nova
il·luminació de la plaça Nova
A partir de 1/4 d’1 de la nit, al Pavelló, benvinguda al
ball per part de la Batucada d’Alcover que donarà pas al
concert de fira amb Allioli, que ens acompanyarà al llarg
de tota la nit. Versions del temes que han marcat les últimes
generacions i una selecció dels hits més destacats de la millor
música del nostre país.

diumenge

12

octubre

A les 9 del matí, matinades pels carrers de la vila amb
els grallers de la vila d’Alcover, els Xoriguers i els gaiters del
Micanyo.
A 2/4 de 10 del matí, concentració i esmorzar de les motos
participants a la IV Concentració de motos, al restaurant el
Álamo. (Organitza: Motoclub Alcover i Chapter Lleida.)
A 2/4 d’11 del matí, obertura de la mostra d’oficis, arts
tradicionals, productes gastronòmics... a l’entorn de la
plaça del Portal, de l’església Vella, del carrer Major i
de l’avinguda de Reus.
A 2/4 de 12 del migdia, a l’avinguda de Montblanc i al
Portal, exhibició dels participants a la IV Concentració
de motos i lliurament de records als participants.
A les 12 del migdia, al carrer de les Rodes, XXIII Trobada
de Gegants. (Organitza Colla Gegantera.)
A la mateixa hora, al Portal, concert vermut de la mà
d’Ernest Bertran, veu i guitarra i David Ferré al Piano.
(Col·labora: EMMA.)

A 2/4 d’1 del migdia, els nostres gegants, capgrossos
i colles convidades faran una cercavila pels carrers del
poble, que finalitzarà a la plaça Nova, on faran una
ballada de germanor.
A 2/4 d’1 del migdia, al Casal Popular la Bretxa, concert vermut.
A les 6 de la tarda, inici dels esquetxos teatrals. A la plaça d’en Rubert, Tant sí com no,
pagaràs. Amb una vila infestada de bandolers, el batlle s’ha d’afanyar a recaptar el beneficis de la
Fira. Una empresa gens fàcil, perquè en qualsevol moment pot aparèixer un Morell.

A la mateixa hora, al Portal, espectacle de circ i teatre a càrrec
dels alumnes de l’Escola Mare de Déu del Remei participants
al taller organitzat per l’AMPA, curs 2013-14. Equilibri, malabars,
coordinació, ritme, color..., no t’ho perdis.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Font, A l’infern, pecadors!
El mossèn creu que la Fira pot convertir Alcover en un cau de vici. I
surt al carrer a predicar contra els mals costums, confessar i de pas
fer la col·lecta. Però se les tindrà amb un bandoler dels Morell que
no respecta res ni ningú.
A la mateixa hora, a la plaça Cosme Vidal, concert del grup de
música tradicional de l’EMMA.
A les 7 de la tarda, a la plaça de l’església Vella, Duel a mort.
Què hi fa l’ama i senyora d’Alcover sense escorta? Per què arrossega
un cofre ple de riqueses pels carrers de la vila? Per a Miquel Morell,
serà una empresa fàcil fer-se amb aquest gran botí! O això sembla.
A 2/4 de 8 del vespre, al Cercle d’Amics, havaneres amb el grup
Balandra de Reus. Aquest grup musical aposta per incorporar al repertori autors emergents i
per la recerca constant de músiques que, tot i no formar part de la tradició del cant de taverna,
encaixen a la perfecció dins un repertori d’havaneres
A les 8 del vespre, a la plaça de l’església Vella, A bon fi, tot li és camí. Sembla que ha arribat
la fi de l’era bandolera. La colla de Miquel Morell és a la presó. I després d’un judici ràpid se’ls
executarà públicament. Però els Morell no estan disposats a deixar aquest món. Lluitaran amb
ungles i dents fins l’últim alè!

festa de la

Mare de Déu del Remei
diumenge 12
d’octubre

A 2/4 de 10 del matí, des de l’església
Nova, servei de transport fins a l’ermita
del Remei. (També hi haurà servei de retorn en
finalitzar els actes organitzats.)

A 2/4 de 11 del matí, a l’ermita del Remei,
ofrena floral a la Mare de Déu del Remei.

dissabte 4
d’octubre

Amb motiu del 25è aniversari de la coronació
de la Mare de Déu, l’arxiprestat farà una
peregrinació a Montserrat amb la benedicció
de la majòlica de la Mare de Déu del
Remei al camí dels Degotalls.

A les 11 del matí, missa solemne, en finalitzar
l’acte litúrgic, benedicció de coques de la
Mare de Déu.

N OT E S D ’ I N T E R È S
SEGUINT ELS PASSOS DELS MORELLS I VOLTORS
Per participar cal inscriure’s a http://www.alcover.cat, i passar
pel punt d’informació juvenil (PIJ), data límit 7 d’octubre per
abonar 2€/persona, si es vol sopar.
Itinerari: Alcover, Convent de les Arts, molí Nou, font de la
Bola i Alcover.
Sortida: església Vella. 8 del vespre. Distància: 10km aprox.
Recomanacions: Anar ben calçat, roba còmoda, aigua per
beure, llanterna i ganes de caminar.
Els participants menors d’edat han d’anar acompanyats d’un
adult, el qual en serà responsable. L’entitat no respondrà dels
accidents o danys que puguin patir o produir els participants
inscrits, si bé vetllarà per tal d’evitar-los
LA BANDOLERADA
Normes bàsiques per a participar a l’acte:
Per participar-hi cal inscriure’s a http://www.alcover.cat, data
límit 7 d’octubre (màxim 15 grups).
S’hi podrà apuntar tothom que tingui més de 6 anys (els
menors hauran d’anar acompanyats d’un adult).
Els grups estaran formats per un mínim de 6 persones i un
màxim de 10. Caldrà que hi hagi un representant per grup.
Anar vestit de bandolers dóna puntuació extra.
XII Cursa d’ORNIS
Per participar-hi cal apuntar-se a http://www.alcover.cat,
data límit: 9 d’octubre. Itinerari: Camp de futbol, carrer del
Mas de Moresc, carretera de Mont-ral, av. Mont-ral, raval del
Carme, les Rodes, avinguda de Tarragona. Punt de sortida:
camp de futbol. Recollida de dorsal: a la sortida, el dia de la
cursa, a les 3 de la tarda.
TÚNEL DEL TEMPS
L’assistència a l’espectacle teatral té aforament limitat. Per
assistir-hi es podrà comprar el tiquet al PIJ (1€/persona) a partir
del 7 d’octubre i fins exhaurir les localitats anticipades.
El mateix dia de les representacions, al Museu, es posaran a la
venda les localitats restants.
XXIII TROBADA DE GEGANTS
Colles participants: Vilaseca, La Selva del Camp, Calçot de Valls,
Colla Pessigolla, La Riba, Puigpelat i Alcover.
La cercavila recorrerà els següents carrers: les Rodes, IES Fonts
del Glorieta, Hort de la Barra, av. de Reus, av. de Montblanc,
Bretxa, Forn Xic, Sant Llorenç, Rec, Maria Domènech i pl. Nova.
Es prega que no estacioneu vehicles al llarg del recorregut, de
les 11 h a les 14 h..

TIQUETS TAST DE BANDOLERS
Preu: 8€. Dies de venda: a partir del 6 d’octubre, de 10.00 h
a 12.30 h i de 17.00 h a 19.00 h, fins a exhaurir les localitats.
Lloc d’adquisició: PIJ. (Els seients estaran numerats i l’aforament
és limitat. Serà imprescindible portar el tiquet per assistir al
tast.)
Menú: Per començar, sobrassada, paté, croquetes i olives;
pernil cuit amb patates; per beure, sangria i de postres, Cubanos
d’Alcover, fruita seca i vi dolç. (Per al bon funcionament del
punt de venda, els tiquets del tast de bandolers es pagaran al
moment de retirar-los. NO s’admetran reserves).
ACTIVITAT EN FAMÍLIA I VISITES GUIADES DEL MUSEU
Dissabte i diumenge (matí-tarda) de la Fira *
D’11.30 h a 13.30 h i de 18.00 h a 20.30 h.
Visites guiades al Museu per realitzar amb nens el Taller en
família EL PEIX PEDRA o conèixer les interessants exposicions:
Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys i ca
Batistó: modernitat burgesa
*sense reserva prèvia, gratuïtes, només sol·licitar-ho a l’oficina
de turisme on s’organitzaran els grups per ordre d’arribada
EXPOSICIONS
Al Museu d’Alcover El meu món favorit, de l’artista
alcoverenc Jordi Isern
Horari de visites: Dimarts a divendres de 10 h a 14 h., dissabtes
de fira i festa major d’11 h a 13.30 h., diumenge de fira d’11h
a 13.30 h i 18 h a 20.30 h.Oberta del 10 d’octubre al 20.
Al Convent de les Arts, Roda d’Art, mostra dels artistes
Marta Balañá, Orion Leim, Salvador Anton i Marcel Socias.
Horari: Dissabte i diumenge de Fira i Festa Major de 12 h a 14
h i 18 h a 20 h. Oberta de l’11 d’octubre al 19. Org.: CEA i
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Al Cercle d’Amics, al Cercle d’Amics, Exposicio de Dibuix,
pintura, fotografia i poesia de l’Escola d’Adults, amb la
col·laboració del col·lectiu de dones. Obert durant les fira.

fira de bandolers

Fira de Bandolers
d’Alcover

@FiradeBandolers

FiradeBandolers

Al local del Casal Popular la Bretxa, durant totes les festes,
exposició de fotografies. Obert durant les festes
TAVERNA BANDOLERA
Al local del Casal Popular la Bretxa, durant totes les festes,
romandrà oberta la taverna bandolera
CAMÍ DEL CONVENT
El camí del Convent estarà il·luminat per a facilitar l’accés als
actes que allí si celebrin.
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