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MÉS ENLLÀ DE L’ESCENARI 

La residència d’artistes, les obres de la qual estan pràcticament enllestides, va 
ser l’element distintiu del projecte de remodelació de l’antic convent franciscà 
quan es va decidir convertir-lo en el Convent de les Arts, un referent cultural 
a Catalunya.

El nostre territori està mancat d’ofertes d’aquest estil i d’aquí en va sorgir 
l’aposta, primer, i l’ajuda de les administracions, després. A contrapartida, són 
molts els professionals de l’àmbit de la creació artística que cerquen un espai 
d’aquestes característiques per tal de crear i dissenyar les seves obres. Amb la 
posada en marxa de la residència, el Convent s’obrirà a creadors de Catalunya, 
d’Espanya, la Unió Europea i la resta del món amb els qui compartirem les 
darreres novetats artístiques.

Però, sobretot, la residència ha de servir perquè els veïns puguem tenir un 
retorn directe de l’activitat cultural a través de processos d’aprenentatge en el 
mateix equipament, a l’escola, a l’institut, a la llar d’avis, a l’escola de música o 
a l’espai públic. I perquè moltes de les creacions siguin vistes per primer cop 
a casa nostra.

Aquest és el repte que s’obre amb la posada en funcionament de la residència 
d’artistes, un espai d’inspiració i de creació obert a Alcover i al món.

Josep Mª Girona, Regidor de Cultura
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JUNY

SUU
Suu en Concert: Gira Ventura
Qui no coneix ja la Suu? Podem comptar 
amb els dits de la mà les persones que 
encara no han sentit la seva dolça veu 
embolcallada per les notes de l’ukelele 
que sempre l’acompanya.
Una artista que durant el 2020 ha sabut 
demostrar la seva versatilitat, adaptant-
se a les noves circumstàncies sanitàries 
i socials i essent capaç d’oferir formats i 
repertoris especials que l’han convertida 
en una de les artistes que més han tocat 
en plena crisi del coronavirus. Després 
d’un trepidant 2020, en què ha publicat el 
seu disc Ventura, i ha esdevingut cançó 
de l’estiu de TV3, Suu emprèn el 2021 
amb més força que mai trepitjant els 
escenaris dels festivals i recintes més 
rellevants del país i de l’Estat espanyol.

Dissabte
26 de juny,
19:00 h
Pavelló de les 
escoles
  
General 5€ 

Tots els públics

JUNY

Ex-Claustris
Parlem Contemporani?
Sessió 19 - especial ENLLÀ - Ç 
Clausura del cicle pandèmic; darrera i 
molt especial sessió del quart cicle de 
programació estable d’Art Contemporani 
al Convent de les Arts. Fins allà, en 
artística romeria, de contemporània, 
anacrònica i radical pertinença, des del 
davant del cementiri, recorrerem el camí 
del Convent amb una nova perspectiva, 
descobrint-hi -a més a més- accions, 
instal·lacions Convent enllà, Poble enllà. 
Enllaç.

 Escola d’Arquitectura de Reus / Lluc 
Queralt / Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil 

Aleix Antillach / Medir Cucurull / Pere 
Estadella / Albert Ferré / Cristian Real /

Jordina Ros / Cristina Salvans

Dissabte
26 de juny,
10:00 h
Des de 
l’aparcament del 
Cementiri

 
Gratuït

Arts Visuals

 
 

Dimarts
22 de juny,
19:00 h
Biblioteca  

 
Gratuït 
Poesia, humor, 
música i titelles 
Edat recomanada  
de 6 a 12 anys

Les faules de la Fontaine 
A càrrec de Núria Cabrera
Teatralització amb titelles d’algunes de 
les Faules de La Fontaine, traduïdes per 
Josep Carner.
Els animals parlen per nosaltres i posen 
en escena els tòpics més característics 
de la humanitat.

Durada: 40 min
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JULIOL

Divendres
9 de juliol,
22:00 h
Mas de Forés
   
Gratuït

Cançó d’autor

Tots els públics

 

       20:30 h 
       Església Vella

Montse Castellà 
Salicòrnia 
L’artista presenta el seu darrer treball. Les 
cançons de Salicòrnia són com aquesta 
planta: alegres, valentes, guaridores, 
intrèpides i resilients i estan fetes sense 
pressa, com un esmorzar de diumenge, 
com lo creixement d'una planta. La 
música com a última trinxera. La cultura 
com a eina de transformació social, 
com a línia de defensa. Són cançons 
de llum, llibertat i somriures. Històries 
quotidianes que vos emocionaran. 
Salicòrnia: un cor dolç i salvatge que us 
bombejarà rius de vida. Bateguem junts? 

Pugem a peu! 
Si et ve de gust, sortida a peu des de 
l'Església Vella a les 20:30h i sopar de 
motxilla a l'arribar. La tornada es fa enmig 
de la nit, porta la teva llanterna!

Divendres 
16 de juliol,
20:00 h
Museu d’Alcover

 
4€ per persona

Públic Adult

Amb la col·laboració 
de Camins Km0 i  
cerveses Rosita

Bandolers, pedres i palaus 
Visita guiada amb tast
Al capvespre us oferim una visita guiada 
per descobrir els secrets més ben 
guardats dins del nucli antic de la nostra 
vila bandolera, així com el seu llegat 
renaixentista i ca Batistó. Per acabar, 
amb un refrescant tast de cervesa 
artesanal Rosita.         Durada: dues hores

JULIOL

Divendres
2 de juliol,
20:00 h
Museu d’Alcover

 
4€ per persona

Públic Adult 
 
Amb la col·laboració 
de Camins Km0 i  
cerveses Rosita

Bandolers, pedres i palaus 
Visita guiada amb tast
Al capvespre us oferim una visita guiada 
per descobrir els secrets més ben 
guardats dins del nucli antic de la nostra 
vila bandolera, així com el seu llegat 
renaixentista. Seguidament, s’entrarà al 
museu, a ca Batistó, on dues exposicions 
plenes de vida traslladaran al visitant al 
nostre passat més triàsic i a la memòria 
de la gran casa. Per acabar, amb un 
refrescant tast de cervesa artesanal 
Rosita, elaborada a casa nostra.

Durada: dues hores

Divendres
9 de juliol,
19:00 h
Museu d’Alcover 

   
2€ per persona

Famílies 
Edat recomanada  
de 6 a 10 anys 
 
Amb la col·laboració 
de Camins Km0  

El misteri de la Llacuna 
Desapareguda 
Visita familiar
El museu ha patit un robatori i necessita 
que l’ajudeu. Per això, us proposem un 
joc de pistes en família pel nucli antic de 
la vila i dins del museu, on descobrir la 
història de l’antic mar de les muntanyes 
de Prades! 

Durada: dues hores i mitja



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS ESCOLA DE CULTURA MÉS CULTURA

Anem sortint?

Vivim en una època amb més incerteses del que estàvem acostumats i 
del que ens podíem imaginar. El que sabem del cert és la necessitat de 
tenir la cultura a prop, sigui mitjançant un llibre, un disc o una pel·lícula.

Si parlem de la cultura en viu, una cultura tan segura com s’ha demostrat 
que ho és un llibre, un disc o una pel·lícula, ens plau oferir-vos la 
possibilitat de viure un estiu que s’assembla als anteriors al de 2020, amb 
unes propostes de música, teatre, arts visuals, visites… per compartir, 
fora de les parets de casa nostra, majoritàriament al carrer i amb l’accés 
gratuït.

Uns actes que estan lligats a dues premisses fonamentals; mantenir els 
compromisos adquirits amb les companyies que s’han vist afectades per 
diverses cancel·lacions i tenir en compte els artistes del territori.

Així doncs, us emplacem a gaudir de les propostes literàries que 
ens ofereix la Biblioteca, la ruta d’arts visuals amb el primer Parlem 
Contemporani? Ex-Claustris, la força de la joventut de la Suu, les 
engrescadores propostes del Museu, la música transformadora de 
Montse Castellà, la irreverència de Oye Polo, les rialles imaginatives de 
El Mêtre, la música arrelada de Punt de Trobada i les melodies per volar 
d’Anna d’Ivori.

Aleix Vallverdú Palau, Coordinador del Convent de les Arts
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CALENDARI

22/06 LES FAULES DE LA FONTAINE Biblioteca

26/06 EX-CLAUSTRIS Convent

26/06 SUU Pavelló 
escoles

02/07 BANDOLERS, PEDRES I PALAUS Museu

09/07 EL MISTERI DE LA LLACUNA  
DESAPAREGUDA Museu

09/07 MONTSE CASTELLÀ Mas de 
Forès

16/07 BANDOLERS, PEDRES I PALAUS Museu

23/07 EL MISTERI DE LA LLACUNA  
DESAPAREGUDA Museu

23/07 OYE POLO Pub Els 
Amics

24/07 NO MATARÀS Convent

31/07 UN BRINDIS A CA BATISTÓ Museu

06/08 EL MÊTRE Esgl. Vella

13/08 PUNT DE TROBADA Esgl. Vella

16/08 ANNA D’IVORI Plaça Nova

11/09 CONCERT DE SARDANES Amics
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Dissabte 
31 de juliol, 
20:00 h
Museu d’Alcover

 
4€

Públic Adult 
 
 

Amb la col·laboració 
de Camins Km0 i 
Cellers Blanch

Un Brindis a Ca Batistó
Visita guiada amb tast de vins 
ecològics
Com a cloenda de  les activitats d’estiu al 
capvespre us oferim una visita al museu 
molt especial. Primer de tot us guiarem per 
les diferents estances i racons de la casa, 
des dels magatzems fins a les antigues 
golfes on reviurem el triàsic i una gran 
explosió de vida. 
Mentre que a la planta noble de ca Batistó, 
us presentarem com si fóssiu els convidats 
dels antics propietaris, un relat i unes 
històries que us traslladaran a la vida 
burgesa de tombant del segle XIX al XX. I 
per acabar la vetllada us convidarem a fer 
un brindis molt especial. 

Durada: dues hores

Dissabte
24 de juliol,
19:00 h
Convent de les Arts

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

No recomanada a
menors de 16 anys

No Mataràs 
Cinema al Convent - Cicle Gaudí
En Dani coneixerà a la Mila, una noia tant 
inquietant i sensual com inestable, que 
convertirà aquesta nit en un autèntic 
malson. Les conseqüències d’aquesta 
trobada duran a en Dani fins a tal extrem,
que es plantejarà coses que mai hauria 
pogut imaginar.

JULIOL

Divendres
23 de juliol,
19:00 h
Museu d’Alcover 

   
2€ per persona

Edat recomanada   
de 6 a 10 anys

Amb la col·laboració 
de Camins Km0   

El misteri de la Llacuna 
Desapareguda 
Visita familiar
El museu ha patit un robatori. Per això, us 
proposem un joc de pistes en família pel 
nucli antic de la vila i dins del museu. Ens 
ajudeu?

Durada: dues hores i mitja

Oye Polo
Monòleg 
Oye Sherman i Ana Polo fan parada a Alcover 
amb la seva gira mundial OYE POLO TOUR, 
sentit homenatge a referents feministes 
contemporanis com Pablo Motos, Bertín 
Osborne i Edu Galán.
Ana Polo és periodista i humorista. Ha treballat 
de guionista, locutora i reportera a diversos 
programes de RAC1, Catalunya Ràdio i TVE. 
També va ser col·laboradora del late show ‘No te 
metas en política’. Actualment la podeu seguir al 
podcast OYE POLO de Radio Primavera Sound, 
juntament amb l’Oye Sherman; i a Feministic, 
programa sobre dones i tecnologia a Fibracat TV. 
Maria Rovira, més coneguda com a Oye 
Sherman, és guionista i monologuista. Forma 
part del col·lectiu “El Soterrani”, treballa a 
l’”Estat de Gràcia” de Catalunya Ràdio i col·labora 
a “L’Irradiador” d’iCat. Juntament amb l’Ana 
Polo realitzen el podcast OYE POLO a Radio 
Primavera Sound.

Divendres
23 de juliol,
22:00 h
Pub els Amics
   
Gratuït

 
Monòleg 
Edat recomanada  
de 13 a 99 anys
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AGOST/SETEMBRE

Dilluns
16 d’agost,
22:00 h
Plaça Nova
   
Gratuït

Concert  
de Sant Roc

Tots els públics

Anna d’Ivori
Ales de paper
La cantant tarragonina Anna d’Ivori arriba 
a Alcover per presentar el seu nou treball 
discogràfic “Ales de paper”, acompanyada 
per la seva banda. Un repertori que ens 
parla d'històries viscudes i no viscudes, 
passades i imaginades, de personatges 
reals i d'altres que ho podrien haver 
estat. Unes cançons plenes de vides que 
s'entrellacen com les seves partitures en 
aquest espectacle.
Cançons escrites sobre paper i que 
pretenen ser ales per a aquells que les 
escoltin

Dissabte
11 de setembre,
19:30 h 
Terrassa del Cercle 
d’Amics

     
Gratuït

Tots els públics

Concert de Sardanes 
Amb la Cobla Cossetània
La Cobla Cossetània és una formació 
musical tarragonina especialitzada 
en ballades de sardanes, concerts, 
cercaviles, processons, enregistraments 
i tot tipus de música per a cobla.

Amb la col· laboració del Cercle d’Amics

AGOST

Divendres
6 d’agost,
22:00 h
Església Vella

     
Gratuït

Clown Show 
Públic Familiar

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.

Divendres
13 d’agost,
21:30 h
Església Vella 
   
Gratuït

Jam-Session 
Tots els públics

 
Associació Cultural 
Picatxa

Punt de Trobada 
de música tradicional i folk
Un punt de trobada és l’acte de reunir un 
grup de persones d’àmbits molt diferents 
i compartir moments, coneixements, 
música, poesia i dansa a través del llegat 
de la cultura popular catalana en format de 
jam-session.
Gaudirem del quartet base format per Sergi 
Masalias (gralla), David Ferré (acordió), 
Titus Prats (percussió) i el mestre Marcel 
Casellas (contrabaix i coordinació). Si teniu 
ganes de ballar i/o de compartir la vostra 
música, sereu molt benvinguts/des.



MESURES PREVENTIVES

És obligatori l’ús de mascareta 
en tots els actes

Hi haurà gel hidroalcohòlic  
als accessos dels actes en 

espais interiors

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 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  i @conventarts

CARNET CA 
Degut a la pandèmia de la Covid19, el Carnet del Convent de les Arts de la temporada 
passada no es cobrarà i s’informa que el de la present temporada serà gratuït.  

Tothom que ho desitgi podrà sol·licitar-ho a través 
de la web del Convent www.conventarts.cat i 
podrà gaudir d’avantatges i descomptes en el 
preu de les entrades dels espectacles.

ENTRADES / INVITACIONS

VENDA D’ENTRADES:
a www.conventarts.cat i a Ca Cosme:
•	 SUU 
•	 NO MATARÀS - CINEMA AL CONVENT 

ACTES GRATUÏTS: 
amb Cita Prèvia:
a www.conventarts.cat i a Ca Cosme:
•	 MONTSE CASTELLÀ
•	 OYE POLO
•	 EL MÊTRE
•	 PUNT DE TROBADA
•	 ANNA D’IVORI
•	 SARDANES

amb inscripció on-line:
a  biblioteca@alcover.cat:
•	 LES FAULES DE LA FONTAINE

a www.conventarts.cat:
•	 PARLEM CONTEMPORANI?

És imprescindible adquirir les entrades (gratuïtes o de pagament)  
de manera anticipada

amb inscripció on-line:
a museualcover@alcover.cat:
•	 BANDOLERS, PEDRES I PALAUS
•	 EL MISTERI DE LA LLACUNA 

DESAPAREGUDA
•	 UN BRINDIS A CA BATISTÓ

Trobaràs tots els enllaços  
a www.alcover.cat 



@alcover_vila
www.alcover.cat


