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*en perspectiva
La cultura popular i les tradicions d’un poble són el reflex d’una memòria col·lectiva i unes
vivències. Durant els dies de Festa Major diferents racons del nostre espai urbà acolliran, en
silenci, algunes visions i imatges de la nostra identitat i essència festiva des de la perspectiva
del temps.
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A LUTA C I Ó

A Alcover, l’octubre és un mes de festa. És evident, però, que aquest any no la podrem
celebrar ni viure tal com estem acostumats. Serà diferent i s’adaptarà a la situació de crisi
sanitària que vivim; amb un format més reduït i respectant les mesures de seguretat. Unes
festes, en definitiva, adaptades a l’època de la Covid19.
Des de l’Ajuntament creiem en el potencial de la cultura com un dels principals motors
de la nostra societat. És per aquest motiu pel qual, tot i suspendre la Fira de Bandolers
a causa de la gran afluència de visitants que genera, no hem volgut renunciar a la
presentació del primer conte bandoler inspirat en l’Alcover dels Morells i Voltors ni a la
tradicional exposició de l’alcoverenc Jordi Isern.
La Festa Major, de caràcter més local i adaptable a la situació actual, segueix apostant
per la cultura popular i esdevé el centre de la programació. Així doncs, El Ball de Diables
Bruixots d’Alcover és el pregoner d’aquesta edició i l’encarregat de donar el tret de
sortida amb la tradicional tronada. La resta del seguici protagonitzarà les matinades i
serà present a la Casa de la Festa, ubicada al Cercle d’Amics; i el Ball de Dames i Vells
canvia d’escenari en el seu desè aniversari i se’n va al Convent.
Enguany, però, la Festa Major no pot deixar de banda les mesures de seguretat necessàries
per seguir lluitant contra la pandèmia, tals com la necessitat de limitar l’aforament als
actes i la reserva prèvia de les entrades. Per això, els grans concerts dels últims anys
donaran pas a actuacions de caràcter més intimista. Tot plegat, embolcallat amb una
exposició, a diversos racons del poble, que ens remetrà a com vivien les festes els nostres
avantpassats.
Com a alcalde d’Alcover vull agrair-vos la vostra comprensió i, al mateix temps, desitjarvos que gaudiu d’aquestes festes amb responsabilitat i sentit comú. El que teniu a les mans
és un programa de màxims que es pot veure modificat en funció de com evolucioni la
pandèmia. La seguretat serà l’única premissa per a dur-lo a terme.
Bona Festa Major!
Robert Figueras Roca
Alcalde d’Alcover
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INZELLADES DE FIRA

9 divendres
octubre
20:00 h. ca Cosme

Inauguració exposició “El
silenci dels paisatges” de
l’artista Jordi Isern
A càrrec de Robert Figueras Roca,
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcover, i
presentada per Jordi Agràs Estalella,
director territorial de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

10 dissabte
octubre
11:30h. i 17:30h. al Convent de les Arts

Presentació del conte bandoler
El robatori de l’ala d’or
Arriba el primer conte amb les aventures
de Morells i Voltors com a protagonistes. La
presentació anirà a càrrec de l’il·lustrador
Carles Arbat, l’escriptor David Ortín i
responsables de l’editorial La Musca.

11 diumenge
octubre
i tot seguit, al Convent de les Arts

Teatralització del conte bandoler
Pere Voltor i Miquel Morell, des de ben joves
ja van demostrar ser uns trapelles murris i
uns buscabregues una mica poca-soltes. Sort
que van conèixer i tenir per amiga la Remei,
perquè els va fer passar per l’adreçador. I si
voleu saber com va posar a lloc aquests dos
titots, veniu a descobrir una de les primeres
aventures que van viure tots tres.
Cita prèvia
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ESTA DEL REMEI

10:15 h. a l’església Nova

Ofrena floral
Totes les entitats i persones que ho
desitgin podran realitzar l’ofrena
floral a l’església Nova.

11:00 h. a l’església Nova

Ofici
Missa solemne en honor a la imatge
de la Mare de Déu del Remei, present
a l’església Nova.
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15 dijous
octubre
19:00 h. al Cercle d’Amics,

Presentació de la Casa de
la Festa i del prototip de la
nova figura del falcó.
El nou element del seguici, en creació,
és obra de Joan Carles Agràs Guri.
Cita prèvia
		

Tot el dia, a la plaça Lluís Companys,

Homenatge a Lluís Companys
Ofrena floral de les entitats en el
vuitantè aniversari de l’afusellament.
Organitza ERC

octubre
16 divendres
13:00 h. al pati de l’Església

Tronada
La tronada, amb el tritlleig de campanes,
donarà el tret de sortida a la Festa Major
2020. L’encesa anirà a càrrec del Ball
de Diables Bruixots d’Alcover.
Des de casa, obre finestres i balcons i deixa‘t
emportar pel so de la tradicional tronada
inaugural.

.

20:00 h. a la plaça Nova

Pregó de Festa Major
A càrrec del Ball de Diables Bruixots
d’Alcover. Una de les entitats de cultura
popular més arrelades al poble, amb 37
anys d’història, amb el foc, l’olor a pólvora i
els versots com a protagonistes de les seves
actuacions.

tot seguit, a la plaça Nova

Lectura dels versots

Ambdós actes podeu gaudir-los en directe amb cita
prèvia o des de casa a través de l’APP Alcover, a
www.youtube.com/AgutzilTelematic i a l’Agutzil
Telemàtic (versió Tv)
Cita prèvia:
Reserva cadira

Streaming
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octubre
17 dissabte
08:00 h. pels carrers de la Vila,

12:30 h. a la plaça Nova

Matinades

Hotel Folky

El so de la gralla i el timbal ens despertarà
ben d’hora pels carrers de la vila de la mà
de la Colla Gegantera, el Ball de Diables
Bruixots d’Alcover, els Diablons i els
grallers.

MENÚ DE LA CASA - Primera actuació
del grup, un concert Km0 amb varietats
tradicionals autòctones i d’arreu fusionades
amb encenalls de música electrònica i tocs
del xef.

11:00 h. a l’església Nova

Ofici solemne
En honor als copatrons Santa Úrsula i Sant
Pròsper. Cants a càrrec del cor parroquial.

Cita prèvia: Reserva taula

12:30 h. al Cercle d’Amics

Pixi Dixi Band

STORYVILLE - Viatjarem de la mà de la primera
banda de dixieland del Camp de Tarragona cap
al “Red-light Disctrict” a la Nova Orleans de
primers del segle XX, on les bandes de metall,
els pianistes de ragtime i els cantants de blues
provaven noves i excitants variants per a la seva
música.
Cita prèvia: Reserva taula

16:00 h./18:30 h./21:00 h. Convent de les Arts

Dames i Vells - CoDIV10
Any zero de la pandèmia
la Festa Major fa pena
la gent de Dames i Vells
estan tots en quarantena.

Gràcies a la cervesa
i a les terrasses dels bars
presentem aquest muntatge
allà al Convent de les Arts.

Però no volen renunciar,
ja que enguany és especial
a sortir a dir impertinències
per fer riure al personal.

No és obligat anar-hi
però si us ho perdeu
quan sentiu els comentaris
segur que us emprenyareu.
Toca Parà!

Cita prèvia

Entrada: 2€
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diumenge
octubre

08:00 h. pels carrers de la Vila,

Matinades

El so de la gralla i el timbal ens despertarà
ben d’hora pels carrers de la vila de la
mà de la Colla Gegantera, el Ball de
Diables Bruixots d’Alcover, els Diablons
i els grallers.

11:00 h. a l’església Nova

Ofici solemne
En honor als copatrons Santa Úrsula
i Sant Pròsper. Cants a càrrec del cor
parroquial.

12:30 h. a la plaça Nova

Canya d’Or, Grallers de Reus
CdOr&Brass és la nova proposta de
concert que ofereix aquesta formació
de grallers amb un repertori format per
adaptacions de diferents estils: bolero,
ritmes balcànics, tango, música antiga,
música d’arrel tradicional mediterrània...
Cita prèvia: Reserva taula

12:30 h. al Cercle d’Amics

20:00 h. al pavello de les Escoles

Grup Loren

SUU en concert

Ens ofereix un concert molt variat: bandes
sonores reconegudes, cançó catalana,
balades en anglès, country-folk i fins i tot
algun tema més animat com pot ser alguna
rumba o disco dels 80.

És una de les artistes catalanes més
seguides i escoltades de l’actualitat.
Després de triomfar amb el seu primer
treball discogràfic, aquest 2020 torna
amb un nou disc, Ventura. L’èxit assolit
s’explica per la seva naturalitat, pel seu
particular timbre de veu i pel seu do
innat per a la composició. Us convidem
a gaudir del pop festiu de SUU.

Cita prèvia: Reserva taula

Cita prèvia

Entrada: 5€
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18:30h. al Convent de les Arts

19

C.O.S - Cia. Vero Cendoya

dilluns
octubre

Espectacle de la coreògrafa Verónica
Cendoya que posa el focus en la situació
dels refugiats assetjats a Grècia.

17:00h. al pavelló de les Escoles

El Mêtre - Cia. JAM
Una taula, dues cadires, un parasol, un
penja roba, un rellotge i un MÊTRE: “Vine i
observa. Et convido al meu món!”.
El Mêtre és un espectacle que et traslladarà
al món de la imaginació, de la complicitat,
el riure, l’amor, les emocions, el joc i la
tendresa.
Cita prèvia: Reserva cadira

“No hi ha paraules per explicar el que allà
està passant”. Pot ser que el C.O.S pugui
expressar-ho mitjançant el llenguatge escènic
i de moviment, sobre el fet de no ser amo del
teu propi destí.
Cita prèvia: Reserva cadira

21:00h.

Tronada fi de festa
Des de casa, escolta la tronada de cloenda
de la Festa Major 2020. En acabar, no
oblidis tancar finestres i balcons.

La Casa de la Festa
Gegants, gegantons i capgrossos, bruixots i diablons, cercolets, grallers, timbals,
banda de cornetes i tambors, camises castelleres, faixes, sac de gemecs... Entitats
amb tradició i indumentàries arrelades a la cultura popular d’Alcover es podran veure
al llarg de tots els dies de la Festa Major en aquesta improvisada Casa de la Festa
instal·lada a la sala del Cercle d’Amics. A més es podrà conèixer el primer esbós d’un
nou element del seguici que ben aviat veurà la llum: el falcó.
Horaris: (aforament limitat)
Divendres 16: de 17h a 21h
Dissabte 17 i diumenge 18: d’11h a 14h i de 17h a 21h
Dilluns 19: d’11h a 14h

Gaudeix-la!
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ESURES PREVENTIVES

És obligatori l’ús de mascareta
en tots els actes

Hi haurà gel hidroalcohòlic
als accessos dels espectacles

Es prendrà la temperatura en els
actes en espais interiors

Cal mantenir les distància
de seguretat establerta

L’entrada i la sortida dels actes s’ha de fer
de manera ordenada. Donant prioritat de
sortida als més propers a l’accés

Els espais es desinfectaran abans i
després de cada acte

Ocupeu exclusivament
el seient assignat

Els accessos als espectacles
s’obriran mitja hora abansdel seu
inici per tal d’evitar aglomeracions.

Aquestes mesures es poden veure modificades en funció de la normativa vigent.
Us informarem a través de les xarxes socials

@alcover_vila

EXPOSICIONS:
•

El silenci dels paisatges de Jordi Isern
Al Museu d’Alcover
De dimarts a divendres: de 10 a 14h i Dissabtes,
diumenges i festius: d’11 a 14 h i de 17 a 21h
A partir del dia 19, es farà un sorteig d’una obra
de l’artista entre totes les persones que visitin
l’exposició.

•

Què amaga Ca Batistó?
Al Museu d’Alcover
Visita guiada a dues exposicions plenes de vida i
sorpreses
Dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre a les 12h i a
les 19h
Amb reserva prèvia gratuïta a:
www museualcover.cat (apartat visita’ns)

•

Casa de la Festa
Al Cercle d’Amics
Horari: divendres 16 de 17h a 21h, dissabte i
diumenge 17 i 18 de 11h a 14h i de 17h a 21h i dilluns
19 d’11h a 14h

PER FESTA MAJOR
PENJA EL NOU DOMÀS AL BALCÓ!
Pots adquirir-los al PiJ per 10€
a partir del 13 d’octubre de 2020

CITA PRÈVIA GRATUÏTA

N

OTES D’INTERÈS

Les invitacions es poden adquirir a partir del 6 d’octubre i
fins a exhaurir places
• A Ca Cosme i a www.alcover.cat
n Presentació conte bandoler i teatre
n Presentació de la Casa de la Festa i del prototip
de la nova figura del falcó
n Pregó i Lectura de versots
n El Mêtre
n Vero Cendoya
• A Ca Cosme (presencial)
n Hotel Folky
n Canya d’Or
• Al Cercle d’Amics (presencial)
n Pixi Dixi Band
n Grup Loren

VENDA D’ENTRADES:
n Concert de SUU - Preu: 5 € - Entrades a la venda
a Ca Cosme a partir del 6 d’octubre i a partir del
13 d’octubre a www.alcover.cat
n Dames i Vells - Preu: 2€ - Entrades a la venda
a Ca Cosme i a www.alcover.cat a partir del 6
d’octubre
Es poden retirar fins a un màxim de 4 entrades/invitacions
per persona i espectacle. Les entrades seran nominals

www.alcover.cat
@alcover_vila

AJUNTAMENT

D’ALCOVER

