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trenta-cinc anys sent l’ànima de la sàtira alcoverenca; 
com també al grup de teatre La Resclosa, que com-
pleixen deu anys com a part imprescindible de la Fira, 
un grup local que ens ha permès fer reviure l’Alcover 
dels segles XVI i XVII i que, de retruc, ens ha fet riure 
amb la seva sàtira a Dames i Vells per Festa Major.  

I no deixem la festa perquè també vull fer una menció 
especial al grup revelació que podem seguir arreu del 
territori nacional i que, enguany, n’és el pregoner: la 
formació Allcovers. Ells són els encarregats de con-
tagiar-nos energia positiva en totes les festes en què 
prenen part i es converteixen en els ambaixadors mu-
sicals d’Alcover pels pobles i ciutats on fan sonar les  
millors versions de pop rock de tots els temps. 

I ara, us animo a participar de tots els actes, de col·la-
borar activament en tot allò que puguem i sobretot que 
vivim intensament una nova edició de la Fira i la Festa 
major!

Bona Fira de Bandolers i Festa Major! 

Robert Figueras

L’ alcalde

Un any més tinc el plaer de tornar-vos a saludar per 
la nostra Fira de Bandolers i la nostra Festa Major. I 
un any més, sota la mateixa premissa: viure-les inten-
sament envoltats de familiars, amics, veïns i coneguts 
per compartir amb tots ells aquests dies de festa. I 
és que si les coses es comparteixen es gaudeixen el 
doble. 

Però per gaudir-les amb tota la seva plenitud, és im-
prescindible involucrar-s’hi activament, i hi ha moltes 
maneres de fer-ho: com a artistes, actors, expositors, 
paraires, espectadors...  en definitiva, hi ha mil mane-
res de sentir-se actiu en les nostres festes.  I el fet 
que hi hagi una alta participació en tots els actes, és 
la millor recompensa que tindran totes les persones 
que han estat treballant, aquests mesos, en la seva 
organització.

I enguany, vull fer un seguit de mencions molt espe-
cials. Una d’elles al Ball de diables Bruixots d’Alco-
ver que, aquest 2018, celebren el seu 35è aniversari, 
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Jocs i música infantil 
A quin preu va la mel?
Cada història té una cançó i 
cada cançó és un joc que els 
animadors i músics, vestits d’apicultors, proposen al públic 
que, jugant, esdevé protagonista de la història.

Ball de diables  
i lectura de versots
Per part del Ball de diables, 
Bruixots d’Alcover. A continua-
ció, diabòlic correfoc pels carrers de la vila.  A càrrec dels 
Diables de les Borges del Camp, Ball de diables del 
Morell, Diables Foc i Gresca dels Barris de Ponent de 
Tarragona i Ball de Diables Bruixots d’Alcover.  
Recorregut: Pl. Nova, Sta. Marina, Abadia, Costeta, Major, 
Portal Sant Miquel, bisbe Barberà i pl. Nova. 
En finalitzar, tradicional cremada de pólvora a la plaça Nova.

Vegeu notes d’interès.

20:00

Casa de la Vila

Tots els públics

Pregó de Festa Major
Salutació de l’alcalde a tots/
es els/les alcoverencs/ques 
i pregó de Festa Major a 
càrrec d’All Covers, en reco-
neixement a la seva trajectòria 
portant Alcover a multitud 
d’escenaris de Catalunya.

21:00

Plaça Nova

Tots els públics

17:00

Església Vella

De 4 a 10 anys

Espectacle infantil 
Clown màgia
La Xicana és una pallassa ten-
dre i innocent que vol fer mà-
gia, però sempre s’equivoca amb els seus trucs. Ens ensenya 
que tothom es pot equivocar i no hem de tenir por al fracàs.

Anunci de l’inici de  
la Festa Major 2018
Tritlleig de campanes Úrsula, 
Francisca i Bàrbara i la gran 
tronada!

13:00

Pati de l’església

Tots els públics

16:30

Església Vella i Ca Cosme

Públic infantil

17:00

Ca Cosme

De 0 a 3 anys

Berenar popular
Abans de començar les ac-
tuacions teatrals infantils, es 
repartirà coca i xocolata  
per a tothom que ho desitgi.
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Processó dels  
Sants Copatrons
Amb el Ball de diables 
Bruixots d’Alcover, Gegants 
d’Alcover, Grallers d’Alcover, 
Grallers dels Xiquets d’Alcover, Sants Patrons, Xere-
meiers “es Reguinyol” de Muro, i Xaranga Tocabemolls. 
Recorregut: pati església Nova, Rec, Abadia, Costeta,  
Cosme Vidal, Major, Forn Xic, bisbe Barberà, pl. Nova, Rec  
i pati església Nova.

Entrada dels sants a 
l’església
Els membres del seguici po-
pular saludaran l’entrada dels 
sants a l’església, acompanyats dels focs d’artifici.

Ofici solemne 
En honor dels copatrons Santa 
Úrsula i Sant Pròsper. Els cants 
de la celebració aniran a càrrec 
del Cor Parroquial.

11:15

Església Nova

Tots els públics

Ball de Dames i Vells
Acompanyats per la Banda de 
música de l’EMMA.

11:30

Església Vella

Públic adult

En acabar l’Ofici

Carrers de la vila

Tots els públics

En finlalitzar la procesó

Església Nova

Tots els públics

DISSABTE 20

00:00

Pavelló Municipal

Tots els públics

Ball de festa major 
amb Tapeo sound 
system i All covers 
Tapeo sound sysem. Una 
de pop! Una de rock! Una de 
rumba! Una de disco! Una de reggae! Una de samba! Una de 
punk! Una de ska! Una de heavy! Una d’electrònica!... Tapeo 
per tothom! 

All Covers el grup de versions local, despres de rodar per 
molts pobles de Catalunya, torna a casa per Festa Major, per 
compartir amb tothom la seva marxa característica. El seu 
repertori comprèn cançons, etapes, estils i idiomes diferents, 
però amb un únic nexe d’unió: el Rock 

Matinades
Amb els Grallers d’Alcover, 
Grallers dels Xiquets d’Alco-
ver, Xeremeiers “es Reguin-
yol” de Muro i Xoriguers.

08:00

Pels carrers de la vila

Tots els públics

Anada a ofici de la 
corporació municipal
Acompanyada de gegants i 
capgrossos, els Grallers d’Alco-
ver i els Sacaires de Tarragona.

11:00

Casa de la vila

Tots els públics



Cafè-concert 
Acompanyats de l’animació i so 
dels instruments en el poble de 
Muro, de la mà dels 
 Xeremeiers “es Reguinyol” 
de Muro, Mallorca. 

17:30

Església Vella

Tots els públics

CEA

18:30

Plaça Vella

Públic infantil

20:30

Casal Popular la Bretxa

Tots els públics

19:00 - 21:00

Tots els públics

Església Nova - Museu - 
Església Vella - Portal de 
Sant Miquel - plaça Nova

La Bella Tour
Una paròdia de com dos 
pallassos de la vella escola 
intenten sobreviure al món 
modern, fent l’únic que saben fer, encara que no ho facin de 
la manera més ortodoxa. 

Portarnt l’espectacle endavant i aconseguir el riure del públic.

Tast de cerveses 
artesanes
Places limitades.

Vegeu notes d’interès.

Cercabirra 
Els carrers s’ompliran per 
gaudir d’una bona cervesa. La 
Cercabirra estarà amenitzada 
per la Xaranga Tocabemolls. 

Tornada d’ofici de la 
corporació municipal 
i tot el seguici 
popular 

A continuació

Des de l’església Nova

Tots els públics

Entrada i lluïment del 
seguici popular a la 
plaça de la vila

A continuació

Plaça Nova

Tots els públics

CEA

13:15

Plaça Nova

Tots els públics

Vermut de Festa 
Major a la plaça
Gaudim del vermut de Festa 
Major després de l’actuació de 
les diferents entitats.

13:30

Església Vella

Públic adult

Darrera actuació del 
Ball de Dames i Vells
Acompanyats per la Banda de 
música de l’Emma.



Grup reconegut nacional i internacionalment actuant als fes-
tivals de mes prestigi d’arreu del país com Pintor Rock, Viña 
Rock o Extremúsika entre molts altres.

Lagrimas de Sangre és una banda de rap combatiu, que 
beu d’estils més enllà del Hip-Hop, com és el Rock i el Reg-
gae, allunyant-se dels tòpics d’herència nord-americana.

Dj. Buenri és una llegenda dels 90’s, Dj. resident a la santa 
casa, el XQUE, juntament amb artistes de prestigi com Dj. 
Pastis. Buenri, ens oferirà una sessió remember d’infart.

Vegeu notes d’interès. 

DIUMENGE 21
Matinades
Amb els Grallers d’Alcover, 
Grallers dels Xiquets d’Alco-
ver, Xeremeiers “es Reguin-
yol” de Muro i Xoriguers.

08:00

Pels carrers de la vila

Tots els públics

1a actuació: 19:00
2a actuactió: 23:00

Cercle d’Amics

Tots els públics

Concert i ball de 
Festa Major 

00:00

Pavelló municipal

Tots els públics

Concert de Feliu 
Ventura, el 
Xarramecu i els 
Aborígens 
“Presentació del nou disc 
Sessions Ferotges”. És el 
resultat de la trobada de Feliu Ventura amb Xerramequ i els 
Aborígens. Un encontre que els músics havien buscat durant 
anys i que, finalment, gràcies al catalitzador de les cançons 
d’Ovidi Montllor, va arrelar en forma d’EP. 

Concert de  
Festa Major’18  
Boikot, Lagrimas de 
Sangre i Dj. Buenri
Boikot, el grup madrileny amb 
un estil molt variat punk, ska i fins i tot amb un toc de metal 
encara que sempre com a base el rock. Amb grans exits com 
“De espaldas al mundo” i “Tus problemas crecen”. 

22:00

Convent de les Arts

Tots els públics

Festival ACCENTS



12:45

Plaça Nova

Tots els públics

17:30

Església Vella

Tots els públics

Diada castellera  
de Festa Major
A càrrec de les colles Xiquets 
de Reus, Xicots de Vilafran-
ca i Colla Castellera Xiquets 
d’Alcover, que enlairaran amb saviesa i seny les seves millors 
construccions, que de ben segur deixaran satisfets els més 
exigents aficionats als castells.

Reviurem castells impressionants tant per la nostra colla 
com per les colles convidades que en passades edicions van 
convertir la nostra plaça en plaça de 9!

Cafè-concert
Acompanyats de La Gramola 
i la Tartana. Un viatge imagi-
nari recorrent la geografìa dels 
Països Catalans a través del 
temps, recollint les seves cultures, costums i tradicions, ex-
presades amb la seva mùsica. Mùsiques que parlen, sobretot, 
de cultura popular, però també d’historia contemporània.

Ofici solemne en 
honor dels copatrons 
Santa Úrsula i Sant 
Pròsper
Amb l’acompanyament musical 
de la Coral de la Parròquia.

11:00

Casa de la vila

Tots els públics

11:15

Església Nova

Tots els públics

Anada a ofici de la 
corporació municipal
Acompanyada de Gegants, 
Capgrossos, Grallers d’Alco-
ver i Grallers dels  
Xiquets d’Alcover.

Tot seguit

Pati de l’església

Tots els públics

Tornada d’ofici de la 
corporació municipal
Amb els Gegants, Capgros-
sos i Grallers d’Alcover. 

Concert vermut 
Vermut de Festa Major a la 
Terrassa.

12:30

Cercle d’Amics

Tots els públics



DILLUNS 22
Jocs gegants  
antics de fusta
Espai de joc per a estimular, 
encuriosir i divertir durant 
hores els més petits. Per estimular valors com: compartir, res-
pectar, ajudar, entre rialles i emocions. Accés lliure. Els nens 
han d’anar acompanyats d’un adult.

10:00 14:00

Església Vella

De 0 a 3 anys

Inflables i 
taller de trapezi
Per saltar i saltar ben amunt i 
fer les millors acrobacies!

10:00 - 14:00

Plaça Nova

Públic infantil

17:00

Església Vella

Tots els públics

Lali-begood
El seu love’n’roll és una pro-
posta no infantilitzada, fresca i 
personal en la manera de crear 
música i parlar amb pares i nens; lletres intel·ligents i històries 
quotidianes plenes de ritme i bones vibracions. 

18:30

Plaça Nova

Tots els públics

Convent de les Arts

Tots els públics

Primera actuació 18:30 
Segona actuació 21:00Cia. Teatre Sala Trono 

amb Pau Ferran i Oriol 
Grau: “Al Sostre”
En Lapo i en Loti són dos 
artesans que treballen per Miquel Àngel pintant el sostre de 
la Capella Sixtina. Són grans experts en el seu camp. Miquel 
Àngel, no. Ell, en realitat. és escultor. Un bon dia, el geni els 
acomiada perquè vol acabar els sostre tot sol, utilitzant mè-
todes molt qüestionables. Però en Lapo i en Loti i el Papa, hi 
tenen alguna cosa a dir. Que pasarà?

Vegeu notes d’interès.

Envà
Entre 250kg de palla i 125kg 
de massa humana, dues 
persones divaguen a través 
del moviment, els equilibris, l’humor i la composició de l’espai, 
sobre les peculiaritats de les relacions humanes.

Espectacle de màgia i 
Ball amb Dj. Pepin

18:00 i 19:00

Cercle d’Amics

Tots els públics



20:30

Plaça Lluís Companys

Tots els públics

Cloenda de la 
Festa Major 2018 
amb l’espectacle 
piromusical
Un magnífic espectacle piromusical, a càrrec de la Pirotècnia 
Igual. Un espectacle pirotècnic acompanyat de bona música 
que tradicionalment posa el punt i final a les nostres festes. 

20:00

Església Nova

Tots els públics

Missa en sufragi  
dels difunts del poble
Missa en record de tots els 
alcoverencs que ens han deixat 
al llarg d’aquest any.

19:45

Plaça Nova

Tots els públics

MOLAR 
by Quim Bigas 
El  catalitzador  de  MOLAR  
és  la  felicitat  entesa  com  
a  allò  que  representem  i  que  té  normes  de  comporta-
ment  consensuades.  Aquest  és  un  solo  de  dansa  que  
ens  parla  sobre  la  felicitat  i  sobre  la  seva  personificació,  
sobre  aquelles  imatges  estereotipades  que  relacionem  
directament  amb  estats  d’eufòria  i  de  benestar.    

11:30

Convent de les Arts

Tots els públics

Moure el cos 
Taller de dansa i moviment 
amb el ballarí i coreògraf Quim 
Bigas qui ens introduirà d’una 
forma divertida i distesa en el món de la dansa.

18:30

Convent de les Arts

Tots els públics

19:00

Església Vella

Tots els públics

DIS-CONNECT  
by Diego Sinniger 
Un  personatge  s’endinsa  en  
un  viatge  emocional.  Està  
desorientat  i  és  fràgil.  Ha  perdut  la  noció  del  temps  i  
del  seu  cos.  Ja  no  sap  si  la  ment  controla  al  cos  o  si  
el  cos  controla  a  la  ment.  Totes  les  persones  ens  hem  
trobat  en  circumstàncies  puntuals  de  lluita  interna,  de  
resistència  per  tal  de  no  defallir.

INCÓGNITO  
by Cia. Lali Ayguadé 
Som  un  sistema  molt  com-
plex  i,  de  vegades,  les  emo-
cions  i  el  sistema  xoquen.  Tenim  un  cervell  de  200g  fet  
del  material  més  complex  que  s’ha  descobert  a  l’univers.  
Som  així:  aprenem,  automatitzem  i  ja  no  necessitem  
pensar.  Però  les  emocions  estan  aquí,  tot  el  temps.

 ARTS EN MOVIMENT



CONCERT DE FELIU VENTURA,  
EL XARRAMECU I ELS ABORÍGENS  
Preu

• Alcoverencs a Ca Cosme 5€ 

• www.conventarts.cat 12€. Amb carnet CA 9€
Venda d’entrades

• Web del convent de les arts (www.conventarts.cat) 

• Ca Cosme 

CIA. TEATRE SALA TRONO AMB PAU 
FERRAN I ORIOL GRAU AL SOSTRE 
Preu

• Alcoverencs a Ca Cosme 5€ 

• www.conventarts.cat 12€. Amb carnet CA 9€
Venda d’entrades

• Web del convent de les arts (www.conventarts.cat) 

• Ca Cosme

ARTS EN MOVIMENT
Forma part de FEM DANSA, un projecte de 
l’Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya – APdC, amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Alcover.

RECORREGUT BALL DE DIABLES
Pl. Nova, Sta. Marina, Abadia, Costeta, Major, Portal Sant 
Miquel, bisbe Barberà i pl. Nova. 
En finalitzar, tradicional cremada de pólvora a la plaça Nova.

NOTES D’INTERÈS
FESTA MAJOR

CONCERT DE FESTA MAJOR: BOIKOT +  
LÁGRIMAS DE SANGRE + DJ. BUENRI 
Preu

• Alcoverencs/ques 6€
• Anticipada: 10€
• Taquilla: 12€

Venda d’entrades anticipades 

• Ajuntament d’Alcover

• Ca Cosme (PIJ)

• Cercle d’Amics

• El Pub d’Alcover

• Bar Colomí

• Bar Plaça Nova

• Discos Qui'k (Reus)

• Chami (Selva del Camp)

TAST DE CERVESES ARTESANES
• Venda d’entrades a la Taverna de la Bretxa durant la Fira.

• S’inclou sopar al preu.

• Places limitades


