Del 18 al 21 d’octubre
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Salutació
Rovellons, carabasses, fulles, pluja, vent... aquestes són
algunes de les paraules que ens venen a la ment quan
pensem en la tardor. Però els alcoverencs anem més
enllà i amb l’arribada d’aquesta època de l’any i amb
les últimes avellanes que cauen, també arriba la Fira de
Bandolers i la nostra Festa Major.
Ens trobem davant de dos dels esdeveniments festius
més importants i esperats per a tots els alcoverencs i
alcoverenques; i tot i que la meteorologia ens pot fer
una mica la guitza en aquesta estació del sol minvant i
de tons marrons, res ens atura a sortir al carrer i gaudir-les envoltats de la família i els amics.
Ambdues es converteixen en magnífics aparadors culturals del nostre poble, amb espectacles de gran qualitat que arriben a través del teatre, la música, la dansa
o el circ. Per un costat, la Fira de bandolers ens serveix
per endinsar-nos en una proposta temàtica dedicada
a una part de la nostra història, gràcies a la col·laboració de tots i cadascú de vosaltres, els alcoverencs.
Per altre costat, la festa major és la màxima expressió
de la cultura popular alcoverenca que fa palesa la gran
riquesa de les nostres mostres tradicionals, com el ball
de dames i vells, els diables, els diablons, els gegants i

els grallers, la banda de cornetes i tambors o el ball de
cercolets.
A més, Alcover també es converteix aquests dies, en un
espai dedicat a la creació amb la residència d’artistes,
a qui el Convent de les Arts obre les seves portes i els
alcoverencs acolliu a les vostres llars. En definitiva, Alcover és cultura, acull cultura i crea cultura.
Aquests dies se’ns presenten com una magnífica oportunitat perquè gaudim plegats del centenar d’activitats
que s’han preparat, acuradament, des de les regidories
de Fira i de Cultura de l’Ajuntament d’Alcover. Tot això
és possible gràcies, també, al compromís i dedicació
dels treballadors municipals, de les entitats i associacions culturals i finalment, de tots vosaltres, alcoverencs i alcoverenques, que sumeu esforços i il·lusions
perquè tot surti a la perfecció.
Sortiu al carrer i gaudiu-les al màxim però, això sí, sempre des de la responsabilitat. Perquè volem que esdevinguin unes festes participatives, acollidores i sobretot,
respectuoses.
Bona Fira i Festa Major 2019 a tots i a totes!
Robert Figueras
L’ alcalde
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FESTA MAJOR

DIVENDRES
13:00

18

Pati de l’Església Nova

Gran tronada i tritlleig de les
campanes Úrsula, Francisca i
Bàrbara anunciant l’inici de
la Festa Major 2019!

17:00

Ca Cosme

De 0 a 4 anys

La companyia Els peus de porc,
presenta l’espectacle A taula
On un ogre a punt de menjar- se una sopa de verdures veu com a la porta apareix un nen en busca
d’aixopluc. En veure’l, l’alegria de l’ogre és infinita.
Nyam, nyam.

17:00

Església Vella

De 5 a 10 anys

La companyia Rovell d’ou, presenta
l’espectacle Abracadabra
Un gran espectacle amb danses tradicionals, cançons
i coreografies de tot tipus d’estils musicals per cantar i
passar una tarda molt divertida i plena de màgia.

16:30

Ca Cosme i Església Vella

Berenar Popular
Amb coca i xocolata per a tothom.
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18:30

Pels carrers de la vila

NOVETAT
NOVETAT

21:00

Plaça Nova

Correfoc infantil amb l’estrena dels
Diablons d’Alcover a la Festa Major

Ball de diables, lectura de versots
i correfoc

Acompanyats pel Ball de diables petits d’El Morell, la
Colla de diables infantil de Tarragona i els Diablons de
Riudoms.
Vegeu notes d’interès.

Amb les colles Ball de diables Bruixots d’Alcover,
Diables de Garcia i Diables d’Olesa de Montserrat.
Vegeu notes d’interès.

20:00

Casa de la Vila

Pregó de Festa Major

A càrrec de Joan Maria Llorens Molné, últim apicultor
d’Alcover i propietari de la Casa de la Mel, un petit
museu que contempla una de les col·leccions més
importants del món de les abelles i que ens ofereix
l’artesanal i guardonada Mel del Remei.

00:00

Pavelló Municipal

Punt lila

Ball de festa major amb
La Loca histèria i Dalton Bang
Loca histèria, ritme, humor, diversió, interacció i originalitat amb la reinterpretació de hits de tots els temps.
Dalton Bang, colla de musics amb l’objectiu de vestir
ciutats i places d’una absoluta festa sense precedents.
Ball, gresca i bona música que va des dels èxits dels
70 fins la patxanga més actual.
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DISSABTE
08:00

19

Carrers de la vila

Matinades de Festa Major
Amb els Grallers d’Alcover, els Xoriguers i la Banda
de cornetes i tambors Verge del Remei.
10:45

Casa de la vila

Anada a ofici
de la corporació municipal
Acompanyada de Gegants, Capgrossos, Grallers
d’Alcover i la Banda de cornetes i tambors Verge
del Remei.

11:30

Església Vella

1ra actuació Ball de Dames i Vells
En acabar l’ofici

Carrers de la vila

Processó dels Sants Copatrons
Amb tot el seguici popular amb el Ball de diables
Bruixots d’Alcover, Diablons d’Alcover, Gegants i
Capgrossos d’Alcover, Grallers d’Alcover, Ball de
Cercolets, Xoriguers i la Banda de cornetes i tambors Verge del Remei.
Recorregut: pati Església Nova, Rec, Abadia, Costeta,
Cosme Vidal, Major, Forn Xic, bisbe Barberà, plaça
Nova, Rec i pati Església Nova.
En finalitzar la processó

11:00

Església Nova

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

Públic adult

Davant l’Església Nova

Entrada dels sants a l’església
Els elements del seguici popular saludaran l’entrada
dels sants a l’església, acompanyats de focs d’artifici.
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A continuació

Església Nova

Tornada d’ofici
de la corporació municipal
A continuació

Plaça Nova

Entrada i lluïment del seguici popular
En record a Josep Mª Vives.

17:00

Convent de les Arts

Segona funció de l’espectacle
Seasons Circus
L’escenari es converteix en un bulliciós mercat del segle XVI. El públic emprèn un llarg viatge en el temps,
recorrent les quatre estacions que serveixen per
representar el cicle de la vida. La música “pop” barroca
i la interpretació de circ contemporani al més alt nivell
es fusionen com a escenaris.
Vegeu notes d’interès.

18:30

Plaça Nova

Públic familiar

Espectacle Back2Classics
13:00

Plaça Nova

Vermut de Festa Major a la plaça
Gaudim del vermut de Festa Major després de l’actuació de les diferents entitats.
CEA
Ajuntament d’Alcover
13:30

Església Vella

Públic adult

2na actuació Ball de Dames i Vells

Imagina un lloc en el que pots volar i ser tan lleuger
com una ploma o tan pesat com un elefant. De la
companyia Planeta Trampolí.
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18:30

Cercle d’Amics

Concert de Festa Major amb
l’orquestra internacional Maravella

D

L’orquesta Maravella torna a Alcover amb la professionalitat de sempre i l’esperit perfeccionista que
la defineixen com una de les millors orquestres del
nostre país.
Ajuntament d’Alcover
Vegeu notes d’interès.
De 19:00 a 21:00

Cercle d’Amics
Església Nova

Inici de la cercabirra
Amenitzada per la Txaranga Tocabemolls.
Vegeu notes d’interès.
23:30

Cercle d’Amics

Gran ball de Festa Major
amenitzat per l’orquestra
internacional Maravella
Ajuntament d’Alcover
Vegeu notes d’interès.

Cercle d’Amics

00:00

Pavelló Municipal

Punt lila

Concert de Festa Major. Amb Itaca
Band, Doctor Prats i Ernest Codina
Itaca Band Les seves cançons barregen l’ska amb
el reggae, la música llatina i el punk. Aquest 2019
tornen més contundents i energètics que mai amb el
seu cinquè disc La lengua de los pájaros, cançons en
català i en castellà que combinen rock i música llatina
amb elements electrònics.
Doctor Prats grup de fusió musical que combina l’ska,
el reggae i el funk que venen de Terrassa. La gira Avui
lluny és més a prop no descansa i arribarà a Alcover
amb Venim de lluny, un disc que és un reflex perfecte
del moment actual com a grup i també com a poble.
Ernest Codina reconegut d.j de grans esdeveniments
que ha encapçalat “El Fricandó matiner” de RAC 105,
la radioformula de Flaix FM i actualment participa a
l’APM e Catalunya Ràdio.
Vegeu notes d’interès.
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DIUMENGE
08:00

20

Carrers de la vila

Matinades de Festa Major
Amb els Grallers d’Alcover, els Xoriguers i la Banda
de cornetes i tambors Verge del Remei.
10:45

Casa de la vila

Anada a ofici
de la corporació municipal
Acompanyada de Gegants, Capgrossos, Grallers
d’Alcover i la Banda Verge del Remei.

11:00

Església Nova

Ofici solemne en honor als copatrons
Santa Úrsula i Sant Pròsper
Amb l’actuació del Cor parroquial. A continuació actuació de Coral d’Adults i del Cor Gospel Singtons.

A continuació

Pati de l’Església Nova

Tornada d’ofici
de la corporació municipal
Acompanyada de Gegants, Capgrossos, Grallers
d’Alcover i la Banda de cornetes i tambors Verge
del Remei.
12:00

Cercle d’Amics

Vermut musical
Cercle d’Amics
13:00

Plaça Nova

Diada Castellera de Festa Major amb
l’actuació de la Colla Joves Xiquets
de Valls i els Xiquets de Reus
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17:30

Església Vella

Cafè Concert a càrrec
de So Nat Grallers
Formació nascuda al camp de Tarragona l’any
1987que treballa en la recerca i difusió de la música
tradicional del país.
CEA
18:00

19:00

Plaça Nova

Públic familiar

Teatre Clown Naufrags
De la companyia La Industrial Teatrera. Un espectacle
divertit i deliciós en clau de clown, amb una parella que
no tenen res a perdre i tot a guanyar!

Convent de les Arts

Mag Lari
“Després de més de 25 anys fent funcions per tot
arreu, m’adono que la meva vida és una gira constant
i, en el fons, el que més m’agrada és estar sobre els
escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i
llocs diferents, fent el que se’m dona millor: il·lusionar i
fer riure el públic. Aquesta és una ni de festa per a mi
perquè la passaré amb vosaltres”. Mag Lari
Vegeu notes d’interès.
20:00

Cercle d’Amics

Concert amb
el grup de versions Pop’N’Roll
Cercle d’Amics
21:00

Convent de les Arts

2na actuació del Mag Lari
Un espectacle farcit de sorpreses amb l’humor i la
il·lusió de sempre. Molt més que màgia.
Vegeu notes d’interès.

programa2019-disseny-02-pagines-invertides.indd 26

24/9/19 0:29

DILLUNS
10:00 - 14:00

21

Església Vella

De 0 a 3 anys

Jocs gegants antics de fusta
Un espai de joc per estimular, encuriosir i divertir
durant hores als més petits. Accés lliure. Els nens han
d’anar acompanyats d’un adult.
17:00

Església Vella

Públic familiar

Espectacle infantil Teh Show
De la companyia Albert Vinyes sota la producció de la
Circoteca de Passabarret. Arriba l’espectacle recopilatori de clàssics inèdits d’en Betu, un pallasso divertit
i participatiu amb música, màgia i barbaritats que el
porten a un final explosiu.

10:00 - 14:00

Plaça Nova

Públic familiar

Inflables i Estrena del nou taller de
circ de la Cia. Passabarret
Estrena del nou taller de circ de gran format a la carpa
invisible del senyor Trifelli amb una estructura autònoma, activitats d’equilibris i jocs cooperatius. Per altra
banda, es podrà gaudir d’inflables com la pista americana, la paret d’escalada i l’eliminador.
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ARTS EN MOVIMENT
19:00

Plaça del Convent de les Arts

GALÁPAGO - Iván Benito
Cerco. Corro. Salto. M’amago.
La lluita per la supervivència és una dinàmica constant
a la natura.
Els ecosistemes seleccionen els membres d’una
població en fase de creixement. Aquells membres de
la població amb un menor grau d’adaptació, probablement no sobreviuran.
La capacitat d’adaptació a l’entorn és allò que ens
manté amb vida.
Galápago és una peça de dansa que pren la teoria
de l’evolució i l’origen de les espècies com a principal
punt de partida.
Vegeu notes d’interès.

19:30

Plaça Nova

PILAR DE DOS - Clàudia Gómez i
Raquel Viñuales
Pilar de dos és una peça de dansa que mira al món
dels castells incorporant els diferents elements que
formen part del ritual casteller als cossos de dues
ballarines. Amb l’ajuda d’aquests elements, la música,
els moviments dels castellers o la indumentària, les
ballarines crearan un joc de dansa contemporània,
que poc a poc serà clau per a la construcció d’un pilar.
Premi Delfí Colomé de dansa d’arrel tradicional 2017.
Vegeu notes d’interès.
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20:00

20:15

Església Vella

NOMADIS – Humanhood
Dos nòmades creuen camins i es reconeixen mútuament. Emportats per la força d’un vòrtex que els ha
portat fins aquí. Fusionant els cossos en corbes i emportats pel pols de la trobada. Un encontre animalístic
on l`instint és l’únic que queda.
Vegeu notes d’interès.

Església Nova

Missa en sufragi
dels difunts del poble
Missa en record de tots els alcoverencs que ens han
deixat al llarg de l’any.
21:00

Plaça Lluis Companys

Cloenda de la festa Major 2019
amb l’espectacle piromusical
Un espectacle pirotècnic a càrreg de la Pirotècnia
Igual acompanyat de bona música que posarà el punt i
final a la Festa.
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RECORREGUT BALL DE DIABLES I
DIABLONS D’ALCOVER
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NOTES D’INTERÈS
FESTA MAJOR

CONCERT FESTA MAJOR: DOCTOR
PRATS + ITACA BAND + DJ ERNEST
CODINA
Preu
• Alcoverencs/ques 6€
• Anticipada 10€
• Taquilla 12€

VENDA D’ENTRADES
ANTICIPADES
Punts de venda
• Ajuntament d’Alcover
• Ca Cosme
• Cercle d’Amics
• El Pub Alcover
• Bar Colomí
• Bar Plaça Nova
• Dicos Qui’k (Reus).
• Punt d’Informació de la Fira de Bandolers.

Seasons Circus- Cia. Le Tendre Amour
Preu
• Anticipada sense carnet CA 5€
• Anticipada amb carnet CA 3€
• Taquilla sense carnet CA 6€
• A taquilla amb carnet CA 4€
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PUNT LILA
Per unes festes lliures d’agressions
sexistes i/o LGTBI fòbiques, durant els
concerts de Fira i Festa Major s’ubicarà
un espai d’informació i sensibilització per
donar suport i acompanyar qualsevol persona que visualitzi o pateixi una agressió
d’aquestes característiques.
Col·labora assemblea feminista La Bretxa.

Mag Lari
Preu
• Alcoverencs/ques 5€
•
•
•
•

Només compra anticipada a ca Cosme
Anticipada amb carnet CA 11€
Anticipada amb carnet CA 8€
A taquilla sense carnet CA 12€
A taquilla amb carnet CA 9€

Orquestra Maravella
•
•
•
•

Venda d’entrades al Cercle d’Amics
Concert de tarda 10€
Ball de Festa Major 10€
Pack tarda/nit 15€

FOOD TRUCKS
Durant la Festa Major es podrà gaudir de zones habilitades per menjar, amb els tradicionals food Trucks

SOM.NIT.
És un projecte de la Creu Roja que aposta per la informació com a element clau en la prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues entre
els joves. Comptarem amb voluntaris que durant a
terme activitats lúdiques per interactuar amb el públic
assistent i assolir una major conscienciació durant el
concert de Festa Major.

