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PER SEGUIR AVANÇANT

A les portes de l’anomenada nova normalitat encara 
ningú no pot cantar victòria i aquest Ajuntament és i 
serà el primer en demanar prudència i en exigir- la per 
fer front a la pandèmia. 

Però això no vol dir que no hàgim de ser capaços de 
seguir consumint cultura. Sense escarafalls i fent cas 
al trinomi mascareta, distància social i mans netes, 
Cultura Alcover presenta una programació estiuenca 
amb tres concerts acústics de grups del territori: els 
alcoverencs All Covers, la cambrilenca La Chica del 
Mono i el reusenc Joan Masdéu, a més de projeccions 
de cinema. 

L’oferta cultural es farà al Convent de les Arts, a ex-
cepció de la presentació literària de Joan Cavallé, a 
Ca Cosme, amb només una ocupació del 50 %, amb la 
obligatorietat de dur mascareta i amb la incomoditat 
de no vendre entrades a taquilla sinó només amb re-
serva prèvia via Internet i a la Casa de Cultura. 

Us convidem a ser protagonistes actius per enfortir la 
cultura i evitar que quedi enrere. 

Josep Mª Girona. Regidor de Cultura



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS ESCOLA DE CULTURA MÉS CULTURA

JUNY

CARMEN de Bizet
Liceu a la fresca

En una Sevilla popular, plena de vida i de color, 
l’enfrontament entre la gitana que defensa amb 
passió el seu personal sentit de la llibertat i la 
mentalitat possessiva i convencionalment mas-
culina del soldat navarrès, porten a una tragèdia. 
Don José, foll de gelosia, dóna mort a la seva esti-
mada Carmen, que ha deixat d’estimar-lo i vol se-
guir el matador Escamillo, que depassa de molt el 
context argumentari que l’hauria pogut fer caure 
en una Andalusia tòpica de toreros i castanyoles.   
En aquesta Espanya creada per Bizet dominen la 
passionalitat i l’instint dels conflictes més prima-
ris, tractats amb una dimensió universal que ha fet 
d’aquesta òpera una obra clàssica de la cultura occi-
dental i que ha emocionat generacions d’espectadors 
arreu del món. 

La innocència
Cicle Gaudí de Cinema Català 

La Lis és una adolescent que somnia convertir-se en 
artista de circ i escapar del seu poble, malgrat que 
sap que, per aconseguir-ho, haurà d’enfrontar-se als 
seus pares. És estiu i la Lis es passa el dia jugant al 
carrer i flirtejant amb el seu xicot, uns anys més gran 
que ella. La tafaneria dels veïns i la manca d’intimitat 
obliguen a la Lis a portar aquesta relació en secret 
per tal que els seus pares no se n’assabentin.
Però aquest estiu idíl·lic arribarà al final i amb l’inici 
de la tardor la Lis descobrirà que està embarassada.

Dir. Lucía Alemany.
Premi Gaudí a millor actriu secundària per Laia Ma-
rull i diverses nominacions als premis Gaudí i Goya de 
2020.

Dissabte
20 de juny
22.00 h
Convent de les Arts

Òpera  
a la pantalla de 
cinema del Convent

Gratuït  
(imprescindible 
adquirir entrada)

Dijous
25 de juny
22.00 h
Convent de les Arts

General - 4,5€ 
Carnet CA i altres 
descomptes - 3€ 



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Cinema Visites Guiades

JULIOL

All Covers
All Covers en acústic

Grup de versions alcoverenc creat l’any 2013. Durant 
aquest temps han recorregut les festes majors de 
gran part de territori català. L’any 2018, van ser els 
pregoners de la Festa Major d’Alcover. En les versions 
del seu repertori hi trobem un repàs als clàssics de 
sempre, des dels anys 60 amb els Beatles, passant 
per la “Movida madrilenya” dels anys 80, fins als més 
actuals amb temes de La Raiz, Oques Grasses o Bu-
hos, passant també pels habituals del Rock en Català, 
com Els Pets, Lax’n’Busto, Sopa de Cabra o Sau.
Després d’aquests mesos d’incertesa, els All Covers 
tornen als escenaris. I ho fan d’una manera molt par-
ticular; a casa, per primer cop al Convent de les Arts i 
en format acústic amb una proposta diferent, íntima 
i especial.

Les benaurances de Joan Cavallé
Presentació del llibre

Els tretze relats que configuren l’última publicació de

l’escriptor alcoverenc parlen de persones normals i 
corrents i del dilema que se’ls presenta quan han de 
decidir si es conformen amb la sort o dissort que els 
ha tocat o decideixen lluitar per canviar-ho.

Avalada per la crítica, Les benaurances es converteix 
en una de les lectures recomanades per aquest 2020.

Divendres
10 de juliol,
22.00 h
Convent de les Arts

Divendres
24 de juliol,
19:30 h
Ca Cosme

General - 5€ 
Carnet CA - 3€ 

Gratuït 



ARTS EN VIU CINEMA ARTS VISUALS ESCOLA DE CULTURA MÉS CULTURA

JULIOL

La Chica del Mono
Changes

Cambrilenca resident a Tarragona, l’alter ego de Txell 
Mas ens acosta a Changes, el seu primer disc amb 
un repertori en anglès fresc, íntim i per a tots els pú-
blics. Guitarrista, compositora i productora, la veu de 
La Chica del Mono projecta naturalitat, sensibilitat i 
un intimisme dolç que li permeten recrear un empiri 
de diferents emocions dalt de l’escenari. Tot i això, 
la música del seu primer disc es podria categoritzar 
dins el so del gènere folk romàntic, introspectiu i 
acústic amb sons que es caracteritzen per ser més 
aviat suaus i melòdics, creant una atmosfera d’allò 
més profunda.
En definitiva es mou fora dels límits de la música pop 
convencional. En les seves actuacions utilitza jocs 
vocals, loops i gaudeix amb la idea que el públic par-
ticipi en l’actuació.

Un monstre em ve a veure
Cicle Gaudí de Cinema Català 

Conor O’Malley és un noi de 13 anys que, a cau-
sa de l’assetjament escolar que pateix i la greu 
malaltia que pateix la seva mare, ha desenvolu-
pat un món de fantasia al voltant de fades, fo-
llets i altres criatures meravelloses, que li per-
met escapar de la rutina i superar les pors. 
A través de la seva finestra, el Conor pot albi-
rar un arbre que té milers d’anys. Minuts després 
de la mitjanit, desperta i es troba un monstre a 
la finestra, però no és el del malson que té gai-
rebé totes les nits. Aquest monstre és una mica 
diferent, i vol el més perillós de tot: la veritat. 
Podrà l’increïble arbre que ha cobrat vida en la seva 
imaginació ajudar-lo a superar els seus problemes?

Dir. J.A. Bayona 
Multipremiada als premis Gaudí i Goya l’any 2017

Divendres
24 de juliol,
22.00 h
Convent de les Arts

General -5€ 
Carnet CA - 3€ 

Dijous
30 de juliol
22.00 h
Convent de les Arts

General - 4,5€ 
Carnet CA i altres 
descomptes - 3€ 



En Familia Música Teatre Dansa Circ Xerrades Cinema Visites Guiades

AGOST

Joan Masdéu
La Flor de Panical, Whiskyn’s 25 anys
L’octubre de 2019 es compleixen vint-i-cinc anys 
de la publicació del primer disc de Whiskyn’s i 
deu de la dissolució del grup. Joan Masdéu va li-
derar la banda durant tota la seva trajectòria, una 
de les més emblemàtiques de l’escena musical 
catalana, entre els anys noranta i de la primera 
dècada dels dos mil.  Joan Masdéu va empren-
dre el 2010 la seva carrera en solitari i, fins a la 
data, ha publicat un total de tres discos:  Casa Mu-
rada  (2011),  Dissabte  (2014) i  Innocents  (2017). 
Amb motiu d’aquest vint-i-cinquè aniversari, el se-
tembre de 2019 el músic reusenc publica el seu nou 
disc La Flor del Panical. Whiskyn’s 25 anys per revisar 
les cançons més significatives de la formació, amb 
un format més nu i nous arranjaments, que aporten 
una nova profunditat a les peces.

Diumenge
16 d’agost,
22.00 h
Convent de les Arts

General - 5€
 Carnet CA - 3€ 

Dijous
27 d’agost
22.00 h
Convent de les Arts

General - 4,5€ 
Carnet CA i altres 
descomptes - 3€ 

Barcelona, nit d’estiu
Cicle Gaudí de Cinema Català 

La nit del 18 d’agost de 2013, el cometa Rose va creuar 
el cel de la ciutat de Barcelona, oferint un espectacle 
únic que no tornarà a repetir-se fins d’aquí segles. 
Xiuxiuejant o a viva veu, començant a florir o en els 
seus últims moments, aquella mateixa nit hi van ha-
ver 567 històries d’amor; nosaltres te n’explicarem 6.

Dir. Dani de la Orden
Diverses  nominacions al Premis Gaudí 2014



CALENDARI

JUNY
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

JULIOL
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

AGOST
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

20/06 CARMEN de Bizet Convent

25/06 LA INNOCÈNCIA Convent

10/07 ALL COVERS Convent

24/07 LES BENAURANCES  JOAN CAVALLÉ Ca Cosme

24/07 LA CHICA DEL MONO Convent

30/07 UN MONSTRE EM VE A VEURE Convent

16/08 JOAN MASDÉU Convent

27/08 BARCELONA, NIT D’ESTIU Convent



Entrades
En tots els actes que es celebrin al Convent de les Arts (siguin gratuïts o de pagament) serà 
necessari adquirir l’entrada prèviament 

A la casa de Cultura Ca Cosme: 
Pl. Cosme vidal, 5 
977 76 05 95 

Internet - Venda online 24h: 
www.conventarts.cat

No hi haurà venda a Taquilla

VENDA D’ENTRADES SENSE COMISSIONS A  
CASA DE CULTURA CA COSME I WWW.CONVENTARTS.CAT

I un cop dins la Sala :

És obligatori l’ús 
de mascareta

 Hi haurà gel hidroalcohòlic 
als accessos

 Cal mantenir en tot 
moment la distància de 

seguretat (2 m).

L’entrada i la sortida de la sala  
s’ha de fer de manera ordenada.  

Seguiu en tot moment les indicacions  
del personal de sala i d’acomodació.

Ocupeu exclusivament la butaca 
 assignada a la vostra entrada.

*Aquestes mesures es poden veure modificades en funció de la normativa vigent. 
Estigueu atents a les xarxes socials     @conventarts

MESURES PREVENTIVES



Museu d’Alcover 
Ja hem tornat!

El museu ha reobert portes el 12 de juny i ho ha fet amb moltes ganes de tornar a conviure amb 
els seus usuaris per gaudir de dues exposicions plenes de vida: Triàsic, explosió de vida i Ca 
Batistó, modernitat burgesa. 

Les activitats com Bandolers, pedres i palaus o Triàsic en família les emprendrem tan bon punt 
la normativa vigent ens ho permeti. Per tal de garantir la seguretat dels usuaris s’han imple-
mentat un seguit de mesures preventives que us indicaran els nostres educadors i que podeu 
consultar a www.museualcover.cat

Nou horari:
•Divendres, dissabte i diumenge d’11h a 13h
•Divendres i dissabte de 18h a 20h

Visita amb reserva prèvia (amb 24 hores d’antelació):
•A través de: www.museualcover.cat  //  
museualcover@alcover.cat// tf: 977 84.64.52
•Individual o en grups de convivència. 

Biblioteca Municipal 
Només per préstecs i devolucions 
Ja pots demanar cita prèvia per adquirir llibres en 
préstec o per retornar-los a la biblioteca al telèfon 
977.76.05.95 o a biblioteca@alcover.cat

Horari: 
Matins de dilluns a divendres: 10h a 13h.     
Tardes de dimarts a dijous: de 17h a 19h

*Aquestes mesures es poden veure modificades en funció de la normativa vigent.  
Estigueu atents a les xarxes socials     @museualcover / @BiblioAlcover

REOBERTURA D’EQUIPAMENTS CULTURALS



www.alcover.cat
@alcover_vila


