
FIRA DE  
BANDOLERS 
ALCOVER 
2015
Del 9 al 12 d’octubre



Estigueu alerta!
Enguany, el virrei Pignatelli i la seva guàrdia vetllaran 
perquè regni l’ordre durant la Fira de Bandolers. Però 
Miquel Morell i la seva colla no els aturarà ningú per 
aconseguir el botí que es fa a Alcover.
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Acte del Centre de Dia
Exposició artística i social, en la qual s’ha tre-
ballat la reminiscència de la pròpia història de 
la vida, fomentant d’aquesta manera l’autoes-
tima i valoritzant els records personals.

Inauguració de la XIII  
Fira de Bandolers 
A càrrec del grup de Teatre la Resclosa. 
Amb en Miquel Morell i la seva tropa com a 
protagonistes de l’acte.

19:00

Ca Cosme

Tots els públics

Inauguració  
de l’exposició “Sentits”
De l’artista alcoverenc 
Santiago Cordón.

Sortida nocturna 
Vall del Glorieta
Seguint els passos dels Mo-
rells i Voltors.

16:30

Ca Cosme

Tots els públics

20:00

Museu d’Alcover

Tots els públics

20:15

Casal Popular la Bretxa

Tots els públics

20:30

Cercle d’Amics

Tots els públics

20:00

Església Vella

Tots els públics

CEDA

Inaguració exposició  
“Oficis tradicionals” 

I presentació de la beguda més 
bandolera

Inauguració de l’exposició  
25 anys del Col lectiu  
de Dones
Exposició del camí recorregut d’una de les 
associacions més participatives d’Alcover.

.

Lliurament del premi del 
concurs del disseny de 
l’etiqueta de la Rosita 
S’elaborarà amb motiu de la Fira de 
Bandolers 2015, que consisteix en el 
pes del guanyador en caixes de cerve-
sa. Sigues el primer de tastar la Rosita 
de les festes amb les primeres avella-
nes torrades de la temporada.

DIJOUS

8
DIVENDRES

919:30

Fàbrica Rosita

Tots els públics

FIRA DE BANDOLERS



Estrena exclusiva de 
l’espectacle de la Fira 
amb un format únic per 
als vilatans, la Taverna 
Bandolera
Deixa’t anar, tanca els ulls i gaudeix. El nou 
virrei Pignatelli ha arribat a la vila, està dispo-
sat a acabar amb la plaga bandolera. I amb la 
seva temible guàrdia de botxins pensa man-
tenir l’ordre a la Fira. No es fien de ningú, 
per això alcoverencs, passavolants i 
forasters, tothom està sota sospita: 
qualsevol pot estar conxorxat amb els 
bandolers. La banda de Miquel Morell 
ho tindrà ben difícil enguany. Tot i que 
als Morells no els atura res ni ningú.

tot seguit

Església Vella

Tots els públics

Ball de fira amb Hotel Cochambre
Una de les bandes de versions que ha revolucionat el panorama de 
la festa i els grups de versions. El seu èxit es basa en el talent natu-
ral, posada en escena i la seva forma única d’interpretar les cançons, 
en un espectacle en què barregen elegància i picardia. Farà parada 
a la Fira i ens recordarà temes d’ahir i d’avui. Acabarem 
la nit amb un Dj convidat.

00:30

Plaça Nova

Tots els públics

Aguilots Joves 
d’Alcover

S’anunciarà l’arribada dels 
bandolers a la vila
Al so de l’antiga sirena del sindicat. No us refieu dels 
bandolers. 

Arriba la Fira  
i arriben els bandolers!
En Miquel Morell i tota la seva tropa intentaran enre-
dar el nou virrei Pignatelli, però no els serà gens fàcil. 
En cercavila anirem fins a la plaça de l’església Vella 
acompanyats del grup de música tradicional de l’EM-
MA, on ens espera un bon grapat de sorpreses.

Exposició de  
la Llar de Jubilats
Mostra d’activitats per al proper curs de la Llar. 

22:00

Tots els públics

22:15

Plaça Cosme Vidal

Tots els públics

Al llarg de totes les festes

Llar de Jubilats

Tots els públics



Túnel del temps
És un itinerari teatral per diferents carrers del poble. 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 par-
tit... I que constateu les moltes similituds amb 
els temps actuals. 

Per a més informació vegeu notes d’interès.

Concert vermut

XIII Baixada d’Ornis
Per als més valents, els més porucs, els in-
fants, els joves i els no tan joves... la baixada 
d’Ornis més esbojarrada de la comarca ja és 
aquí! Prepareu crispetes, cadires i rialles...! 
En finalitzar, la Xaranga de l’EMMA ens 
acompanyarà fins al cor de la Fira. 

12:30

Casal Popular la Bretxa

Tots els públics

16:00

Camp de Futbol

Tots els públics

Regidoria de Joventut     ADF i EMMA

17:30 - 20:30

Entrada C/Estela

Tots els públics

La Resclosa

Mostra d’oficis i arts 
tradicionals
Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, 
productes gastronòmics i degustació de 
productes de la terra. 

Passejades amb carro
S’oferirà als infants passejades amb carro 
pels carrers del poble. On podran reviure 
els mitjans de transport habituals a les nos-
tres contrades de l’època dels Bandolers.

Carrers i aparadors guarnits
Els comerciants d’Alcover ens convidaran a sor-
tir de casa mentre passegem i gaudim del plaer 
de passejar pels carrers i aparadors guarnits.

La Bandolerada
Grans i petits apunteu-vos a la 
proposta de la Fira més sugge-
rent. Busca la millor disfressa 
bandolera. No hi pots faltar.

Per a més informació vegeu  
notes d’interès.

DISSABTE

10 Plaça del Portal - Església Vella -  
C/ Major - av. de Reus            

Durant el matí

A tota la vila

Tots els públics

10:30

Tots els públics

10:30

Plaça Nova

Públic infantil

11:00 - 13:00

Església Nova

Públic infantil



Concert de Fira amb 
l’orquestra Plateria i  Los 
Tremendos
Orquestra Plateria, referent ineludible de la 
SALSA i la música de ball en el nostre país, 
música dels anys 40, 50, 60.

Los Tremendos, grup de versions format 
per sis músics enèrgics i experimentats. des 
de 1993 la filosofia del grup és ben clara: 
rock'n'roll i festa, molta festa.  La nit més tre-
menda amb Tremendos, premi ARC al millor 
grup de versions en català. 

00:30

Pavelló municipal

Tots els públics

Tast de Bandolers
Tots a sopar i a prendre forces per a la nit 
que ens espera. Tot sopant podrem gaudir 
de la companyia dels bandolers que aquests 
dies ronden pel poble.   
Per a més informació vegeu notes d’interès.

22:00

Plaça Nova

Tots els públics

La Resclosa

Obertura de la mostra 
d’oficis, arts tradicionals i 
productes gastronòmics

Representació teatral 
“SOTA SOSPITA” 
La banda de Miquel Morell campa per la vila. 
El virrei Pignatelli i la seva guàrdia no pensen 
permetre que els bandolers facin de les se-
ves per Alcover. I és que cada any els Morells 
salten muralles i portals amb molta facilitat. 
Hi ha alguns vilatans que estan conxorxats 
amb aquests bandolers. Enguany hi haurà un 
càstig exemplar contra aquests traïdors. Ho 
permetrà el Miquel Morell? 

Per accedir a l’espectacle cal tenir una 
invitació que es podrà obtenir a l’estand 
d’informació de la Fira de Bandolers.

Diada Castellera  
de Fira 
Diada Castellera de la Fira amb els 
Xiquets d’Alcover, els Castellers d’Al-
tafulla i els Bordegassos de Vilanova 
i la Geltrú.

Música tradicional 
Música tradicional al carrer amb la  
Cobla la Mitja Lluna.

Plaça del Portal - Església Vella -  
C/ Major - av. de Reus            

17:30

Tots els públics
18:30

Plaça del Portal

Tots els públics

19:00

Plaça Cosme Vidal

Tots els públics

Església Vella

Tots els públics

1a actuació 18:00 
2a actuació 20:00



V Trobada de motos
Exhibició dels participants a la V Troba-
da de motos i lliurament de records als 
participants.

 XXIV Trobada  
de Gegants
Plantada dels gegants de to-
tes les colles participants 

12:00

Av. de Montblanc - Portal

Tots els públics
12:00

C/ de les Rodes

Tots els públics

Colla Gegantera

12:30

Casal Popular la Bretxa

Tots els públics

Obertura de la mostra 
d’oficis, arts tradicionals i 
productes gastronòmics

Plaça del Portal - Església Vella -  
C/ Major - av. de Reus            

17:30

Tots els públics

12:00

C/ de les Rodes

Tots els públics

Colla Gegantera

Cercavila de gegants  
i capgrossos
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.

Vermut

DIUMENGE

11
Matinades 
Matinades pels carrers de la vila amb els 
grallers de la vila d’Alcover. Ens trauran del llit 
a cop de timbal!

Esmorzar  
V Trobada de motos
Concentració i esmorzar de les motos partici-
pants a la V Trobada de motos.

Primer intercanvi de 
corones de la Fira de 
Bandolers

Inici de la mostra  
d’oficis i arts  
tradicionals
Productes gastronòmics i  
degustació de productes de  
la terra. 

09:00

Carrers de la vila

Tots els públics

10:00 - 13:00

Passeig de l’Estació

Tots els públics

09:30

Restaurant el Álamo

Plaça del Portal - Església  
Vella - C/ Major - av. de Reus            

10:30

Tots els públics



 
Els números 1 que han sonat, que sonen i 
sonaran a les millors ràdios del país faran 
parada al pavelló d’Alcover. Un recull de les 
cançons que ens han fet ballar i ens fan ba-
llar a les pistes de les discoteques mesclades 
pels Dj’s Luca Caro i Ruben Rider. Amb la 
millor música comercial del moment amb els 
Dj’s Dago Kareli, GreeGoor i Aaron Coello. 
I un tancament especial de remember amb 
Sisu, David FL i Serra. Tota aquesta festa 
estarà amenitzada per Gogo’s, projeccions i 
altres sorpreses.  

Per a mes infor-
mació vegeu notes 
d’interès.

Bicicletada popular

Obertura de la 
mostra d’oficis, 
arts tradicionals 
i productes 
gastronòmics

00:30

Pavelló municipal

DILLUNS

12
Plaça del Portal - 
Església Vella -  
C/ Major - av. de Reus            

10:30

Tots els públicsMajors de 
16 anys

10:00

Pavelló - Mas de Forès

Públic familiar

Club ciclista

I Bandoler Sound FestivalBall de Fira a la terrassa
Amenitzat pel Grup Costa Daurada amb 
música de ball per a tothom.

Música 
tradicional  
al carrer 
Amb el grup de música 
tradicional de l’EMMA.

19:00

plaça Cosme Vidal

Tots els públics

18:30

Cercle d’Amics

Tots els públics

Representació teatral 
“VISITA DE PERE BLAI “
Us convidem a viure una de les visites que 
va fer Pere Blai, a la nostra vila. 
Entre altres obres, va fer les capelles 
bessones de Sant Joan i Fructuós 
de la Catedral de Tarragona o 
l’ampliació del Palau de la 
Generalitat. La visita s’iniciarà 
a la plaça del Portal i ens 
portarà a visitar l’ Església 
Nova i el Convent de Santa 
Anna amb moltes sorpreses.

En finalitzar, actuació del duo 
Pig Fat de Blues.

Església Vella

Tots els públics

1a actuació 18:00 
2a actuació 20:00

19:15

Plaça del Portal

Tots els públics

La Resclosa

Representació teatral 
“SOTA SOSPITA” 

Miquel Morell i la seva 
banda salten muralles i 
portals amb molta facilitat 
però el virrei i la seva 
guàrdia no permetran 
que facin de les seves 
per Alcover. Quin serà 
el càstig per a aquests 
traïdors?

Per accedir a l’especta-
cle cal tenir una invitació 
que es podrà obtenir a 
l’estand d’informació de 
la Fira de Bandolers.



Servei de transport fins a  
l’ermita del Remei
També hi haurà servei de retorn en finalitzar els  
actes organitzats.

Missa solemne
En finalitzar la missa, 
benedicció de coques de 
la Mare de Déu.

09:30

Església Nova

Tots els públics

10:00

Església Nova

Tots els públics

11:00

Església Nova

Tots els públics

Ofrena floral
Ofrena floral de totes les 
persones que ho desitgin  
a la Mare de Déu del Remei.

DIUMENGE

11
FESTA DE LA MARE  
DE DÉU DEL REMEI 

Actuació de la Kukupraks
Batucada que animarà tota la gent endormis-
cada que rondi per la Fira.

Havaneres amb Mar i Cel 
Mar i Cel aposta per incorporar al repertori 
autors emergents i per la recerca constant de 
músiques que, tot i no formar part de la tradi-
ció del cant de taverna, encaixen a la per-
fecció dins un repertori d’havaneres. Durant 
l’actuació es repartirà Rom Cremat.

13:00

Plaça del Portal

Tots els públics

19:00

Cercle d’Amics

Tots els públics

18:30

Esglèsia Vella

Tots els públics

Obertura de la 
mostra d’oficis, 
arts tradicionals 
i productes 
gastronòmics

Plaça del Portal - 
Església Vella -  
C/ Major - av. de Reus            

17:30

Tots els públics

Espectacle familiar amb  
el Mag Fèlix Brunet
La millor màgia moderna amb tècniques 
modernes però amb un acurat aspecte 
clàssic. El vestuari del Mag és dels anys 20 i 
la selecció musical també és d’època. Podran 
veure com un nen del públic flota tombat “a 
càmera lenta”, com una senyora del públic es 
converteix en Maga, com Fèlix Brunet es par-
teix per la meitat o com flota dret al centre 
de l’escenari, fins i tot podran veure Màgia xi-
nesa a l’estil del segle passat amb aparicions 
de diversos quilos d’arròs i tres peixos! Jocs 
de Màgia molt visuals, participatius i divertits, 
fets de manera totalment original. 



XIII Cursa d’ORNIS
Per participar-hi cal apuntar-se a www.alcover.cat, data límit: 8 
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
Al mateix punt de 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 8 d’octubre i fins exhaurir les localitats anticipades.

El mateix dia de les representacions, al Museu, es posaran a 
la venda les localitats restants.

Durada
Aproximada d’una hora. Cada 15 minuts un grup de 25 per-
sones podrà accedir al recorregut. 

XXIV TROBADA DE GEGANTS
La cercavila recorrerà els següents carrers
Les Rodes - Fonts del Glorieta - Hort de la Barra - av. de 
Reus - av. de Montblanc - Bretxa - Forn Xic - Sant Llorenç - 
Rec - Maria Domènech - pl. Nova. 

Es prega 
No estacionar vehicles al llarg del recorregut, de les 11 h a 
les 14 h.

TAST DE BANDOLERS
Preu
8€
Dies de venda
A partir del 5 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.

SEGUINT ELS PASSOS  
DELS MORELLS I VOLTORS
Per participar cal inscriure’s a www.alcover.cat, i passar pel 
Punt d’Informació Juvenil (PIJ), data límit 8 d’octu-
bre per abonar 2€/persona, si es vol sopar.

Itinerari 
Alcover, Convent de les Arts, molí Nou, 
font de la Bola i Alcover. 

Punt de sortida 
Església Vella

Hora 
20:00 h

Distància 
10km aprox.

Recomanacions
•	 Anar ben calçat, roba còmoda, aigua 

per beure, llanterna i ganes de cami-
nar.

•	 Els participants menors d’edat han 
d’anar acompanyats d’un adult, el 
qual en serà responsable. 

•	 L’entitat no respondrà dels acci-
dents 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 8 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 
a cada grup.

•	 Anar vestit de bandolers dóna puntuació extra.

NOTES D’INTERÈS



Venda d’entrades Alcoverencs
•	 Ajuntament d’Alcover •	 PIJ (Ca Cosme)

Venda d’entrades anticipades
•	 Ajuntament d’Alcover 

•	 PIJ (Ca Cosme)

•	 Bar Plaça Nova

•	 Bar Colomí

•	 Planeta Kasteller (Valls) 

•	 Discos Quik (Reus)

•	 Bar Tramuntana (la Selva 
del Camp)  

MENAIX A TRUA
L’espectacle és gratuït però s’han d’anar a buscar les invi-
tacions a Ca Cosme abans del dia de l’espectacle ja que 
l’aforament es limitat.

CONCERT DE FESTA MAJOR: 
Catarres + La Fuga + All covers
Preu Alcoverencs
8€
Preu anticipada
10€
Preu taquilla
15€
Venda d’entrades Alcoverencs

•	 Ajuntament d’Alcover •	 PIJ (Ca Cosme)

Venda d’entrades anticipades
•	 Ajuntament d’Alcover 

•	 PIJ (Ca Cosme)

•	 Bar Plaça Nova

•	 Bar Colomí

•	 Planeta Kasteller (Valls) 

•	 Discos Quik (Reus)

•	 Bar Tramuntana (la Selva 
del Camp)

TEATRE JOAN PERA
Preu Alcoverencs
A Ca Cosme, 5€
Preu venda a taquilla o Internet
15€
Preu amb el carnet del Convent
12€
Venda d’entrades

•	 Punt d’Informació Juvenil (ca Cosme) en l’horari habitual, 
a partir del 3 d’octubre. Entrades numerades.

   Menú Bandoler
•	 Aperitiu bandoler

•	 Sopa tradicional 

•	 Llonganissa amb patates al caliu

•	 Postres típics alcoverencs

(Per al bon funcio-
nament del punt de 
venda, els tiquets 
del tast de bando-
lers es pagaran al 
moment de reti-
rar-los.  
NO s’admetran 
reserves).

ACTIVITAT EN FAMÍLIA I VISITES 
GUIADES DEL MUSEU
Dissabte (matí) 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 exposi-
cions: Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys i 
ca Batistó: modernitat burgesa

*sense reserva prèvia, gratuïtes, només cal sol·licitar-ho a 
l’oficina de turisme on s’organitzaran els grups per ordre 
d’arribada.

EXPOSICIONS
Al Museu d’Alcover 
Sentits, de l’artista alcoverenc Santiago Cordón

Horari de visites
•	 Dies 9, 10, 11 i 12 d’11:00 a 13:30 i de 18:00 a 20:30

•	 Festa Major, horari normal

I BANDOLER SOUND FESTIVAL
Preu anticipada Alcoverencs
5€  

Preu anticipada
6€ 

Preu taquilla
10€ 


