




Un any més anirem a buscar el tió, veurem els pastorets, escriurem i 
farem arribar la carta als reis i ens prepararem per a la seva rebuda. 
És Nadal i, tot i les restriccions pròpies de l’època, volem celebrar-lo 
amb una àmplia oferta cultural i lúdica.

A la primera publicació de Cultura Alcover anunciàvem el concert 
de Maria del Mar Bonet. Malauradament l’arribada de la pandèmia va 
impossibilitar dur a terme tota aquella programació. 

Nou mesos després la cantant illenca és Premi Nacional de Cultura 
i la seva gira s’iniciarà a Alcover i per partida doble, en un intent 
d’aconseguir que tothom qui vulgui la pugui escoltar. En aquestes 
festes recuperem aquells espectacles que no es van poder programar 
en el seu dia, com el de la Pepa Plana, entre d’altres, incorporem 
un concert de Nadal de la Jove Orquestra Intercomarcal amb la 
interpretació d’obres de Händel, Txaikovski, Philip Glass, Gabriel 
Fauré i Johann i Joseph Strauss, continuem amb la projecció de les 
pel·lícules del Cicle Gaudí i apostem per espectacles familiars com 
“La petita Moby Dick” o “Un món de cartró”. 

Són només uns exemples de la programació que avui us presentem.

Josep Mª Girona, Regidor de Cultura



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS MÉS CULTURA

DESEMBRE

Botigues al Carrer
Associació de Botiguers
Els carrers de la Vila s’omplen de parades 
i d’ambient nadalenc.

Anem a Buscar el teu Tió 
A mas de Forès
Enguany per tal d’evitar aglomeracions 
l’activitat es realitzarà en diversos torns, 
garantint les mesures sanitàries.

Inscripció a www.alcover.cat

Inauguració Casa de la Festa
i presentació del prototip del Falcó
El nou element del Seguici, en procés 
de creació, és obra de Joan Carles Agràs 
Guri.

Cita prèvia a www.alcover.cat

Casa de la Festa  
Exposició del seguici popular
Entitats amb tradició i indumentàries 
arrelades a la cultura popular d’Alcover 
es podran veure en aquesta exposició 
temporal.

Dissabte
5 desembre,
Matí
Carrers de la Vila

Dissabte i 
diumenge
5 i 6 desembre,
10:30 h /12:00 h

 
Gratuït 
Inscripció prèvia

Dissabte
5 desembre,
18:00 h
Cercle d’Amics 

   
Gratuït  
Aforament limitat

Del 6 al 8  
desembre,
11-14 h i 17-20 h
Cercle d’Amics

   
Gratuït 
Aforament limitat



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Exposicions Visites Guiades Cinema

DESEMBRE

La (petita) Moby Dick
Cia. Eudald Ferré 

Les balenes, per petites que siguin, són 
grans, molt grans i és difícil trobar-les a 
terra ferma. Però hi ha una força capaç de 
fer-les emergir del fons marí. 
La (petita) Moby Dick s’ha enamorat i ha 
emprès un viatge continental per buscar 
qui va deixar «la carta d’amor més bonica 
del món», dins una ampolla. Però, com 
trobar-la...? 

EsTrEnA  ABsoLuTA

Dimarts
8 desembre,
11:00 h, 12:00 h, 
13:00 h, 17:00 h, 
18:00 h
Convent de les Arts

   
General 5€
Carnet Convent 3€

orbital
Farrés Brothers i Cia.
ORBITAL gira al voltant d’una abraçada 
pendent. I del llarg viatge de tres amics 
per fer-la real. 

EspECTACLE En rEsIDènCIA 

showtime: resistiré!
Martí Guarch Escola
Espectacle de Nadal de música i dansa, 
a càrrec de joves artistes locals i amb 
l’actuació de Maria Jacobs. Un viatge per 
salvar les arts a través d’un musical. Ens 
hi acompanyes?

Diumenge
13 desembre,
18:00 h
Convent de les Arts

  
General 5€
Carnet Convent 3€

Divendres
18 desembre,
19:00 h
Convent de les Arts                

    
 General 6€



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS MÉS CULTURA

DESEMBRE

Las niñas
Cinema al Convent - Cicle Gaudí
Un viatge, en l’Espanya de les Olimpíades 
i l’Expo de Sevilla, on la Cèlia, una nena 
d’onze anys descobreix que la vida està 
feta de moltes veritats i algunes mentides.

Veus que no veus
Cia. Pepa Plana
Volen ser vistes i escoltades. Dues 
pallasses: una Augusta i una Carablanca
Veus que no veus presenta la versió 
femenina de les anomenades “entrades 
clàssiques”. 
Com canvien i quin significat prenen quan 
les juguen dues pallasses en comptes 
de dos pallassos? Què hauria passat si 
les nostres àvies haguessin pogut fer de 
pallasses? 
Es tracta de riure, sí, però no només 
d’això, sinó de parlar, jugar i potser 
mossegar.

Dissabte
19 desembre,
19:00 h
Convent de les Arts

 
4,5€/Carnet Convent i 
altres descomptes 3€ 

Diumenge
20 desembre,
19:00 h
Convent de les Arts

  
General 11€
Carnet Convent 8€



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Exposicions Visites Guiades Cinema

Divendres
25 desembre,
17:00 h
Virtual 

  
Gratuït

Bo, bo, Bon nadal, pastors
Cia. La Resclosa
EstrEna tElEmàtica. Un recull d’escenes 
dels Pastorets d’Alcover, presentades i 
comentades per Lluquet i Satanàs.

Gaudeix-ne des de casa  
a través de l’APP Alcover  

i a www.youtbe.com/AgutzilTelemàtic

Dissabte
26 desembre,
11:30 h, 11:50h, 
12:10 h, 12:30 h,  
12:50 h, 13:10 h 
i 13:30 h
Plaça Nova

Gratuït
Inscripció prèvia 
Aforament limitat

Cagada del Tió
més llarg del món
Cada any, el dia de Sant Esteve, el tió 
més llarg del món arriba a la plaça Nova 
perquè els nens i nenes li cantin la seva 
cançó ben fort i pugui cagar de valent!
En aquesta edició cal inscriure els infants 
prèviament per tal de garantir les mesures 
sanitàries i evitar aglomeracions. 
L’activitat es realitzarà en diferents torns 
i cada participant ha de portar el seu 
bastó.
L’accés a la plaça Nova es farà pel c. Bisbe 
Barberà i la sortida pel c. M. Domènech.

Inscripció a www.alcover.cat

DESEMBRE



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS MÉS CULTURA

El meu germà persegueix 
dinosaures
Cinema al Convent - Cicle Gaudí
En Jack té cinc anys i els pares li 
anuncien que tindrà un germanet i que 
serà especial... 

Diumenge
27 desembre,
17:00 h
Pavelló Escoles

   
Gratuït 
Inscripció prèvia

DESEMBRE 

Fili Busters
Mortelo & Manzani
Mortelo & Manzani presenten Fili Busters, 
la darrera producció de La Circoteca de 
Cia. Passabarret. La nova i arriscada 
aventura en què Mortelo & Manzani 
posaran en perill les seves vides i les de 
tot el públic que envolti l’escenari a menys 
de deu metres de distància, en un evident 
homenatge als temeraris de tota la vida. 
Els últims reclutes de la prestigiosa “Fili 
Busters Daredevil Academy”.
Divertidíssima proposta de circ i pallasso, 
amb tècniques de circ (funambulisme) i 
amb un aparell únic.

 Cita prèvia a www.alcover.cat

Diumenge
27 desembre,
19:00 h
Convent de les Arts

 
4,5€/Carnet Convent i 
altres descomptes 3€ 

pIn en moviment



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Exposicions Visites Guiades Cinema

Dilluns
28 desembre,
11:00 h

Dimarts
29 desembre,
18:00 h

Dimecres
30 desembre,
11:00 h
Museu d’Alcover

  
Gratuït

Museu ocult per nadal
La Laura i en Joan en una història 
plena de vida
La biblioteca ha rebut una caixa amb 
llibres per als seus lectors i lectores i 
d’entre tots li ha cridat l’atenció el conte 
“La Laura i en Joan en una història plena 
de vida”. 
I per què? Doncs perquè la història que 
viuen la Laura i el Joan comença al nostre 
museu, sí, a ca Batistó. Voleu descobrir 
en família aquest relat i el museu ocult?
Us deixem aquest petit tast de com 
comença museu ocult: “En un dilluns 
d’abril. La Laura i en Joan s’ho passaven 
la mar de bé amb la seva classe al museu 
d’Alcover fent un “peix pedra” que recreava 
un fòssil marí del triàsic. Parlaven 
animadament fent força xivarri, però 
just quan en Joan va voler comentar a la 
Laura la idea que tenia per fer el projecte 
de Medi, es va girar i va veure que no hi 
era. On devia ser?...
Ho descobrirem plegats! 

Inscripció prèvia  a  
www.museualcover.cat apartat  visita’ns

En col.laboració amb la Biblioteca Municipal

DESEMBRE

pIn en moviment



CALENDARI

DESEMBRE
DL DT DC DJ DV DS DG

            01 02 03 04 05 06 

07      08 09 10 11 12 13 
14       15 16 17 18 19 20 
21       22 23 24 25 26 27 
28      29 30 31

GENER
DL DT DC DJ DV DS DG

                                           01 02 03 

04 05 06 07      08 09 10 
11 12 13 14       15 16 17 
18 19 20 21       22 23 24 
25 26 27 28      29 30 31

04/12 Al vespre ENCESA DELS LLUMS DE NADAL Pl. Nova i Carrers Vila

05/12 10:30 /12:00h ANEM A BUSCAR EL TEU TIÓ Mas de Forès

05/12 Tot el dia BÚSTIA REAL Plaça Nova

05/12 Matí BOTIGUES AL CARRER Carrers de la Vila

05/12 18:00 h INAUGURACIÓ CASA DE LA FESTA Cercle d’Amics

06/12 10:30  /12:00 h ANEM A BUSCAR EL TEU TIÓ Mas de Forès

06/12 11-14 h / 17-20 h CASA DE LA FESTA Cercle d’Amics

07/12 11-14 h / 17-20 h CASA DE LA FESTA Cercle d’Amics

08/12 11/12/13 /17 /18h LA (PETITA) MOBy DICk Convent de les Arts

08/12 11-14 h / 17-20 h CASA DE LA FESTA Cercle d’Amics

13/12 18:00 h ORBITAL Convent de les Arts

18/12 19:00 h SHOWTIME: RESISTIRÉ! Convent de les Arts

19/12 19:00 h LAS NIÑAS Convent de les Arts

20/12 19:00 h VEUS QUE NO VEUS Convent de les Arts



CALENDARI

24/12 20:00 h MISSA DEL GALL Església Nova

25/12 11:45 h MISSA DE NADAL Església Nova

25/12 17:00 h BO, BO, BON NADAL, PASTORS Virtual

26/12 11:30 h- 13:30 h CAGADA DEL TIÓ Plaça Nova

26/12 12:00 h MISSA DE SANT ESTEVE Església Nova

27/12 17:00 h FILI BUSTERS Pavelló de les Escoles

27/12 19:00 h EL MEU GERMÀ PERSEGUEIX DINOSAURES Convent de les Arts

28/12 11:00 h MUSEU OCULT PER NADAL Museu d’Alcover

28/12 17:00 h EL REGAL DE NADAL Convent de les Arts

29/12 10:30 - 13:30 h CIRCUIT DE BICICLETES Pati de les Escoles

29/12 18:00 h MUSEU OCULT PER NADAL Museu d’Alcover

29/12 19:00 h CONCERT DE NADAL Convent de les Arts

30/12 11:00 h MUSEU OCULT PER NADAL Museu d’Alcover

30/12 16:30 - 19:30 h QUI VA MATAR EL MEU CONILL? Plaça Nova

03/01 11:30 / 17:00 h UN MÓN DE CARTRÓ Convent de les Arts

05/01 18:45 h ARRIBADA DE SSMM ELS REIS D’ORIENT Virtual

06/01 11:45 h EPIFANIA Església Nova

09/01 18:00 h FOC AL COR Convent de les Arts

10/01 12:00 h FOC AL COR Convent de les Arts

15/01 19:00 h MARIA DEL MAR BONET Convent de les Arts

17/01 19:00 h MARIA DEL MAR BONET Convent de les Arts



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS MÉS CULTURA

un nadal per tothom!

Tot i les dificultats a què ens enfrontem aquest any en el qual 
s’han hagut de prendre decisions complexes, ens disposem a 
celebrar aquestes festes prenent totes les mesures necessàries 
de prevenció i seguretat, però mantenint l’esperit nadalenc. Ho 
fem pels més petits, que han sofert aquesta crisi i pels que cal 
mantenir viva la il·lusió i la màgia de participar en les activitats 
d’aquests dies. I també pels joves i els adults.
Al programa que teniu a les mans hi trobareu les cites 
imprescindibles i ja tradicionals de l’agenda nadalenca, com 
la cagada del tió o l’arribada dels Reis d’Orient, i a la vegada les 
propostes familiars englobades dins del Parc Infantil de Nadal 
(PIN) en moviment pensades per fer somriure als més menuts. 
Aquest any podreu gaudir amb activitats com l’espectacle de circ 
dels Fili Busters, el conta contes de la Maria Volteretas, el museu 
ocult per Nadal o una misteriosa caravana amb un gran enigma, 
entre altres.
Així mateix, també és el moment de donar suport al nostre 
comerç, reforçar- lo i ara, més que mai, ser al seu costat.
Aquestes festes són un bon motiu per assolir aquests desitjos.

Marta de Lucas, Regidora de Joventut i Alcover Funciona



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Exposicions Visites Guiades Cinema

DESEMBRE

Dilluns
28 desembre,
17:00 h
Convent de les Arts

    
Gratuït 
Inscripció prèvia

El regal de nadal
amb Marieta Voltereta 
Espectacle de contacontes teatralitzat, 
on els espectadors poden participar 
tranquil·lament des dels seus seients, i 
gaudir d’una simpàtica aventura viscuda 
per un dels autèntics follets del Pare 
Noel, i que té lloc a la fàbrica de joguines.
Música, diversió i rialles en un espectacle 
familiar per a totes les edats.

 Cita prèvia a www.alcover.cat

Circuit de Bicicletes
Circuit de trànsit
Hem preparat un circuit de trànsit per 
poder gaudir amb totes les situacions 
reals de la circulació; vies de sentit únic, 
de doble sentit, rotondes, semàfors, 
senyalització viària, passes de vianants...
Vols viure una experiència emocionant a 
les carreteres dels nostres circuits?
(Disposarem de bicicletes i equipament 
per totes les edats)

 Inscripcions a Ca Cosme

Dimarts
29 desembre
10:30 h - 13:30 h 
(torns de 20 min)
Pati de les Escoles

  
Gratuït 
Inscripció prèvia

pIn en moviment

pIn en moviment



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS MÉS CULTURA

DESEMBRE

Dimarts
29 desembre
19:00 h
Convent de les Arts
  
General 11€
Carnet Convent 8€

Concert de nadal
JOIC - Jove Orquestra InterComarcal 
& kebyart Ensemble
El programa que ofereix la Jove 
Orquestra InterComarcal combina tots 
aquests ingredients per a fer que el 
públic s’impregni de l’esperit d’aquestes 
dates i se senti abraçat per la música.

La brillant obertura dels Reials Focs 
Artificials de Händel donarà inici a 
l’espectacle, i seguirà el Concert per a 
quartet saxòfons de Philip Glass, que 
permet descobrir un dels compositors 
americans actuals més importants de 
la mà del prestigiós quartet Kebyart 
Ensemble, nascut a les nostres terres i 
de trajectòria internacional.

Després de la bromisa Pizzicato polka, 
típica del cap d’any vienès, el moment 
més íntim serà per a la Pavana de Fauré, 
delicada, subtil i que parla directament 
al cor. Finalment, el Trencanous de 
Txaikovski ocuparà el lloc culminant 
de la vetllada, amb l’excel·lent posada 
en música del compositor rus d’un dels 
contes més nadalencs que existeixen, 
acabant amb el cèlebre Vals de les flors.



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Exposicions Visites Guiades Cinema

DESEMBRE/ GENER

Diumenge 
03 gener,
11:30 h i 17:00 h
Convent de les Arts

General 5€
Carnet Convent 3€

un món de Cartró 
Cia. Crea Moviment
Un espai ple de caixes de cartró i un 
conte obriran les portes a un nou món 
per a menuts i grans. La companyia anirà 
desgranant el conte a través de jocs, 
cançons originals, diferents propostes 
de moviment i altres músiques. A 
mesura que avança la trama, l’espai es va 
transformant, construint i deconstruint, 
les caixes de cartró són els instruments, 
l’atrezzo i l’escenografia de l’espectacle. 
La proposta es resol cada vegada de 
forma única i irrepetible.

Qui va matar el meu conill?
Scaperoom
Una misteriosa caravana que amaga 
un crim. L’enginy dels participants-
espectadors serà imprescindible per 
posar en marxa el mecanisme que 
permetrà conèixer la veritable història 
i saber finalment Qui va matar el meu 
conill?

 Inscripcions a Ca Cosme 
Activitat familiar, inscriviu-vos per grups de 

convivència  o grups bombolla 

Dimecres
30 desembre,
16:30 h a 19:30 h 
(torns de 15 min)
Plaça Nova

Gratuït 
Inscripció prèvia

pIn en moviment



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS MÉS CULTURA

GENER

Dimarts
5 gener,
18:45 h
Virtual 

Gratuït

Arribada Màgica de ssMM Els 
reis d’orient
Cavalcada Virtual
Arribada màgica de Ses Majestats 
els Reis d’Orient a la vila d’Alcover 
retransmesa a través dels canals oficials 
de l’Ajuntament.
A continuació,  SSMM  visitaran les llars 
dels nens i nenes d’Alcover on repartiran 
els regals. SSMM volen ser molt estrictes 
amb les mesures de seguretat sanitàries 
del nostre país i és per això que no 
entraran a les cases. 

Gaudeix-ne des de casa  
a través de l’APP Alcover  

i a www.youtbe.com/AgutzilTelemàtic

*Els EncàrrEcs rEials es poden fer  
el 2 i 3 de gener de 19h a 21h a Ca Cosme

Dissabte  
9 gener, 
18:00 h 
Diumenge
10 gener,
12:00 h
Convent Arts

  
8€ fins 31 desembre  
/ 10€ a partir 1 gener

Foc al Cor
Rovirock Productions
Presentació de la nova companyia de 
teatre alcoverenca “Rovirock Productions” 
amb l’obra “Foc al Cor”, un musical que 
et captivarà per la seva història, repleta 
d’humor, amor i les millors cançons del 
Rock català.



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Exposicions Visites Guiades Cinema

GENER

Maria del Mar Bonet amb 
Borja penalba 
Maria del Mar Bonet
Maria del Mar Bonet i Borja Penalba ja 
fa temps que, quan els calendaris els 
ho permeten, comparteixen escenaris. 
Concert a concert han anat teixint 
complicitats musicals, i la progressió 
artística de la seva col·laboració ha estat 
imparable.
Des dels inicis de la seva carrera, Maria 
del Mar Bonet no ha deixat mai de 
cantar al País Valencià. L’any 1970 ja 
actuava al Micalet i és en aquest mateix 
teatre on, cinquanta anys després i 
amb Borja Penalba, han enregistrat, 
durant la pandèmia i demostrant que 
la cultura és segura, cançons noves i 
composicions inèdites tot revisitant 
peces imprescindibles del cançoner 
de la mallorquina. Acompanyats del 
percussionista Antonio Sánchez, ara ens 
presenten en una gira de recitals, el seu 
nou disc en directe.
En pocs llocs com al Convent de les Arts 
podreu gaudir de la Maria del Mar Bonet 
com si us cantés a cau d’orella.

prIMEr ConCErT DE LA GIrA  
DE prEsEnTACIÓ DEL nou DIsC 

Divendres
15 gener
19:00 h
Diumenge
17 gener
19:00 h
Convent de les Arts
 
General 14€
Carnet Convent 11€



MESURES PREVENTIVES

És obligatori l’ús de mascareta 
en tots els actes

Hi haurà gel hidroalcohòlic  
als accessos dels actes

Es pendrà la temperatura en 
els actes en espais interiors

Cal mantenir la 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

Els accessos als espectacles 
s’obriran mitja hora abans 
del seu inici per tal d’evitar 

aglomeracions

Ocupeu exclusivament  
el seient assignat

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



Entrades pepa plana i Maria del Mar Bonet - 1r semestre 2020
A causa de la nova distribució de butaques derivada de les restriccions d’aforament, 
és necessari que aquells usuaris que van adquirir les entrades a Ca Cosme per a 
l’espectacle de la Cia. Pepa Plana i per al concert de la Maria del Mar Bonet, ajornats a 
causa de la pandèmia, passin pel mateix punt a recollir les noves entrades, assignades 
pel sistema tenint en compte l’ordre de compra i la sol.licitud de localitats inicial.

ENTRADES I INVITACIONS

VEnDA D’EnTrADEs:
A www.alcover.cat i a Ca Cosme:
•	La (petita) Moby Dick
•	Orbital
•	Las Niñas
•	Veus que no veus
•	El meu germà persegueix dinosaures
•	Concert de Nadal amb la JOIC
•	Un món de cartró
•	Foc al Cor
•	Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba

A Ca Cosme:
•	Showtime: Resistiré!

ACTEs GrATuÏTs: 
Cita prèvia:

A www.alcover.cat i a Ca Cosme:
•	 Inauguració Casa de la Festa
•	Fili Busters
•	El regal de Nadal 

A Ca Cosme:
•	Circuit de Bicicletes
•	Qui va matar el meu conill?

Inscripcions on-line:
A www.alcover.cat:
•	Anem a buscar el teu tió
•	Cagada del Tió

A www.museualcover.cat:
•	Museu Ocult per Nadal

És imprescindible adquirir les entrades/invitacions de manera anticipada
Es recorda que NO es vendran entrades a Taquilla 

 Important! 



@alcover_vila
www.alcover.cat


