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Passegeu per Alcover
i convertiu-vos en bandolers!
Carla Miret Llorca
Regidora de la Fira de Bandolers

Alcover celebra, el segon cap
de setmana d’octubre, la Fira de
Bandolers per rememorar un període
històric que ens remet als segles XVI
i XVII, a través d’una àmplia oferta
d’activitats lúdiques i culturals. La
intenció no és altre que apropar el
fenomen al carrer i convertir els
veïns i visitants en protagonistes
d’aquest certamen.
Són disset les edicions que avalen
aquesta fira temàtica que pren un
pes rellevant en el calendari festiu
del Camp de Tarragona gràcies a
l’esforç, el compromís i la implicació
dels alcoverencs i alcoverenques.
Alcover es converteix, any rere
any, en l’escenari perfecte perquè
carrers i places esdevinguin mercats,
tavernes i racons de recreació
històrica.
I és en aquest sentit que la nostra
història local relacionada amb el
fenomen bandoler és el fil conductor
de les diferents escenificacions
teatrals que permeten al visitant
conèixer el bandolerisme.
En l’edició d’aquest any hi trobem
interessants novetats pel que fa
als racons gastronòmics i teatrals.
L’església Vella, monument romànic
i bé cultural d’interès nacional,
situada al cor de la fira, s’incorpora

com un nou espai gastronòmic amb
la mostra i tast de les principals
referències artesanes elaborades
per empreses alcoverenques. També
podrem gaudir del nou espectacle
que la companyia de teatre local La
Resclosa ha preparat per donar-nos

la benvinguda amb la Baixada dels
Bandolers.
Aquestes novetats i d’altres
sorpreses, ens esperen en aquesta
dissetena edició de la Fira de
Bandolers; una excusa perfecte
per capbussar-nos, un cop més,

a la nostra vila i gaudir d’un cap
de setmana rodejat d’història, de
gastronomia i de teatre.
Us desitjo una molt bona Fira de
Bandolers!
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Novetats sobre els bandolers d´Alcover,
noves dades de la recerca sobre Morells i Voltors
Josep Cañabete i Alba Alonso
Centre d’Estudis Alcoverencs
És per tots conegut que el
bandolerisme ha estat vinculat
a la vila d’Alcover durant l’època
Moderna. El record d’aquells dies
encara perdura en l’imaginari popular,
gràcies al ressò que tingueren
les paraules d’algunes autoritats
d’aleshores i que ajudaren a confirmar
el mite. El 1605 les cartes adreçades
al lloctinent general de Catalunya
ja es referien en aquests termes:
“los Morells de la vila de Alcover
y altres facinorosos y homens
delinquents anirien per aquexes
parts fent y cometent homicidis y
altres delictes y excessos inquietant
la pau y quietut publica” (ACA,
Registres de Cancelleria, 5202). La
bibliografia publicada fins ara ha
considerat Alcover com a “bressol
de bandolers” (J. CAVALLÉ, 1984),
i d’haver engendrat els principals
criminals que campaven pel Camp
de Tarragona entre 1550-1650. És
cert que d’aquesta vila sorgirien
capitostos molt coneguts com
Miquel Morell, Pere Voltor i el Pai
Català; personatges que van ajudar a
reforçar la fama bel·licosa d’Alcover,
els quals, historiogràficament, van
ser posteriorment enquadrats en
les dues grans faccions bandoleres
anunci 110 x 265 diari fira alcover 180912
catalanes per excel·lència: nyerros i
cadells.

Tanmateix
aquesta
concepció
generalista del fenomen bandoler
a Catalunya s’ha vist superada per
una realitat local més complexa,
marcada per diferents agents com
el Consell Municipal, el poder de
l’Arquebisbat de Tarragona, així
com per l’existència d’una orografia
muntanyosa, la qual fou epicentre i
escenari d’un bandolerisme encara
més antic.
La nostra tasca és realitzar una
revisió del que ja és coneix, fent
una recerca actual i inèdita de
totes les fonts disponibles. Poder
aprofundir en la temàtica i com
es va desenvolupar realment el
bandolerisme alcoverenc més enllà
dels mites i el romanticisme.
Per trencar les visions globals i
generals que fins ara es tenien
d’aquest fenomen, són necessaris
estudis a nivell local que permetin
arribar a conèixer les seves
característiques, les quals estan
íntimament relacionades amb les
circumstàncies del territori.
Fins ara la nostra investigació s’ha
centrat a recopilar la bibliogràfia
existent, i a tornar a buidar els
documents més importants que
es conserven a l’Arxiu Municipal
d’Alcover. També hem volgut ampliar
la nostra base documental en altres
arxius de territoris propers com el
de l’Alt Camp, el del Baix Camp, el de
la Conca de Barberà, l’Arxiu Històric

Arxidiocesà, l’Arxiu dels Ducs de
Medinaceli i l’Arxiu de la Corona
d’Aragó.
El bandoler anava armat amb un
pedrenyal i la carbassa, que li servia
de cantimplora, ben plena d’aigua
o vi, recorria el territori amb la
seva quadrilla, que podia ser molt
nombrosa, i perpretava segrestos,
apunyalaments i robatoris. Era
mateix home que trobava aixopluc
en cases de pagesos, batlles o
vídues. Igualment es sospita que hi
havia algunes autoritats que, per
llaços familiars, emparaven aquests
“fora llei”. Parlem, per exemple, de la
paradoxa que hi haguessin Voltors
i Morells -les principals nissagues
bandoleres- al Consell Municipal,
fet que provocava possibles
contradiccions, però no les úniques, a
l’hora de perseguir-los decididament.

Si bé aquest panorama només serà
completament comprès quan es
puguin resoldre altres incògnites:
com els antecedents i les causes
concretes de la seva aparició, qui
eren realment els integrants de les
quadrilles i el seu radi d’acció, qui i
els motius pels quals els ajudava i el
per què de les seves accions. Era el
bandolerisme una manifestació del
descontentament popular i, per això,
els emparava el poble en contra del
poder establert o, al contrari, eren
les elits qui els utilitzaven per als
seus interessos de classe?
Esperem que aquest estudi ajudi a
donar un suport històric addicional
a la fira dels bandolers i tots en
puguem gaudir d’una manera més
conscient.
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Una fira amb adn alcoverenc
Qui eren els bandolers? A què es dedicaven? Estaven ben vistos per la societat? Com va néixer la Fira de
Bandolers? Per què es va idear a Alcover una fira dedicada a aquest fenomen? Totes aquestes qüestions i
incògnites les podem conèixer, de primera mà, a través de la interessant conversa que hem mantingut amb
l’alcoverenc Joan Cavallé, un dels ideòlegs de la Fira de Bandolers d’Alcover.

Joan Cavallé Busquets
Escriptor, gestor cultural i impulsor,
en els seus orígens, de projectes com el
Museu, el CEA i el Convent de les Arts

D’on sorgeix la idea de centrar una
nova fira amb els bandolers com a
protagonistes?
Les fires tradicionals, que tenen
relació amb l’activitat econòmica
de cada poble, i en el cas d’Alcover
amb l’agricultura i la ramaderia, des
de feia temps que no tenien sentit i
i s’havien convertit en una activitat
purament lúdica. Una fira era igual
que una altra. Aleshores va sorgir
la idea de donar una personalitat
pròpia a la fira d’Alcover. Tot va
començar coincidint amb el primer
ajuntament democràtic, amb el CEA
i alguna altra entitat implicada.
L’any 1981 inventem la setmana
de l’avellana, com a l’element més
característic de l’economia local.
Aquesta va funcionar uns anys però
no va acabar d’arrelar. Va ser una fira
de petit format que no va transcendir
portes enfora però sí que tenia
una interessant participació local.
Va ser aleshores, al cap ja d’uns
quants anys, amb l’Anton Ferré com
a alcalde, quan ens vam tornar a
plantejar comenfocar la fira per tal
que tingués alguna singularitat. En
aquestes reunions recordo Josep
Maria Girona, Anton Ferré, Josep

Maria Barberà, Xavi Torrell, que
després va ser regidor de la Fira, etc.
Personalment,
vaig
suggerir
dues possibilitats per donar-li un
nou enfocament: una era la dels
bandolers i l’altra, la muntanya.
Alcover és una de les portes de les
Muntanyes de Prades. En aquell
moment no s’havien adequat ni el
Mas de Forès, ni el Convent de les
Arts. Per tant, ens plantejàvem
obrir aquesta porta centrada en el
medi ambient, el lleure i l’esport. I
l’altra possibilitat era agafar un dels
elements més característics de la
història d’Alcover, com és tot el que
es desenvolupa a final s. XVI i principi
del XVII, que és el moment de més
auge econòmic del poble; sobretot
amb la indústria tèxtil i que propicia
que es construeixi l’església Nova, la
nova casa de la vila, que és l’actual, Ca
Cosme, l’Abadia, el mateix convent
de Sta. Anna. Al voltant d’aquesta
puixança econòmica també hi ha una
important conflictivitat social que
es manifesta en el bandolerisme.
De les dues propostes, la que tenia
més oportunitats d’arrelar vam
considerar que era la dels bandolers,
tenint en compte les seves múltiples
possibilitats lúdiques i culturals,
sobretot perquè era més difícil que
li sortís competència. La idea va ser
especialitzar-se en aquesta època i
en aquest fenomen.

A partir d’aquí es pretén donar un
nou rumb a la fira. D’on s’extreu tota
aquesta documentació per fer-la
realitat?
L’any 1978 vam crear el Centre
d’Estudis Alcoverencs. Jo, com
d’altres, de seguida em vaig posar
a estudiar coses del poble. Una de
les coses que també vaig fer va ser
una primera reordenació de l’arxiu
històric municipal, on es conserva
documentació que ens aportava
molts elements curiosos i destacats.
Vaig fer un treball d’investigació
sobre el fenomen del bandolerisme
que vaig publicar al Butlletí del CEA
i d’altra banda, a mitjan anys 80,
vam fer un cicle de conferències

on el bandolerisme també hi va ser
present, fet que posteriorment vaig
explicar en el llibre Alcover. Una
història, una obra col·lectiva en què
jo vaig redactar precisament la part
corresponent als ss. XVI i XVII. De
manera sorprenent, em vaig trobar
que mirant el mapa de Catalunya, un
percentatge molt elevat de bandolers
localitzats documentalment eren
d’Alcover. Una segona curiositat és
que els esdeveniments violents que
es produïen eren molt freqüents.
Pràcticament cada any hi havia
assassinats i la gent, habitualment,
anava amb la daga o el pedrenyal.
Però s’ha de tenir en compte que, a
més a més, això no era un fenomen

Tot en exteriors per a
hosteleria i vivendes

exteriorisme
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marginal sinó que tot el poble hi
participava. Era una manera de
manifestar la diversitat de posicions
polítiques i socials, i esdevenien
conflictes col•lectius. Cada bàndol
tenia els seus partidaris i quan algú se
sentia agreujat i perseguit, cridava
els seus partidaris. La forma d’actuar
era molt semblant al fenomen més
modern del gangsterisme: els meus
es revenjaran en nom meu i el diàleg
no existia. Per sort, aquest període
de gran conflictivitat a nivell local, va
durar uns 20 anys aproximadament.
Com es treballa perquè aquest
fenomen associat al conflicte, acabi
tenint un caràcter positiu i amè, i
finalment traslladar-lo a una fira?
El fenomen del bandolerisme ja
s’havia traslladat molt al món de la
cultura popular. Un exemple molt
clar és el de Serrallonga, un dels
personatges que ha donat lloc a
novel·les, cançons, obres de teatre,
etc. Josep Aladern, per exemple,
té una obra que es diu La fi d’en
Serrallonga. També cal destacar la
importància dels Balls Parlatsw en
la cultura popular. L’últim ball parlat
que de manera tradicional es va fer
aquí a Alcover l’any 1940, va ser el
Ball de Serrallonga, junt al Ball de
Pastorets. Per tant, ja hi havia un
record per part de gent del poble de
convertir el fenomen bandoler en un
fenomen popular agradable i positiu.
Els bandolers no deixaven de ser
unes persones que estaven en contra
del poder i, per tant, el poble els veia
una mica com a herois.
Ens vam adonar que el fenomen
bandoler tenia unes possibilitats
enormes
de
dramatització
i
teatralització. Es tractava de pensar

en productes que fossin atractius:
tradicions, gastronomia, vestuari...
I aquest és l’element distintiu i
segurament decisiu que va propiciar
d’acabar de decidir que la Fira podia
centrar-se en els bandolers. La idea
principal era fer una fira en tres dies:
el primer dia, es caracteritzaria per
l’amenaça d’una possible arribada
de bandolers, els bandolers no han
arribat al poble però se’n parla; el
segon dia, arriben els bandolers
i esclata el conflicte entre els
bàndols, i el tercer dia és pau i treva i
s’instaura un parèntesi fins l’any que
ve.
Que la Fira de Bandolers continuï
vigent durant 17 edicions i cada
vegada amb més acceptació i
visitants, a què es deu?
És imprescindible el fet de poder
innovar any rere any. Si un element
de caràcter popular el fas rígid, és
molt fàcil que fracassi. La gràcia és
que no estem treballant amb una
relíquia que no la pots tocar, sinó que
estem treballant amb una cosa viva,
que la gent pot anar canviant.
A més, que la fira combini realitat
i ficció, la fa addictiva. Hi ha una
base de realitat, tot i que la major
part és ficció i ja es compta amb
una escenografia única, que és el
nostre patrimoni local: es conserven
esglésies, com l’església Vella, o
placetes que són de l’època. En
definitiva, l’escenografia és única i
molt potent.
Arriben els bandolers a la vila, i
ho fan dividits en dos bàndols: els
Voltors, liderats per Pere Voltor, i
els Morells, encapçalats per Miquel
Morell? Aquests bàndols són ficció
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Mapa de la
mobilitat del
bandoler
alcoverenc
Miquel Morell.
En aquest
mapa queden
assenyalats els
indrets més
llunyans del
seu poble on
se’l va trobar
delinquint
Procedència: Els
bandolers (s. XVIXVII), de Xavier
Torres i Sans,
1991.

o realitat?
En realitat van existir els dos
bàndols, tot i que no hi ha
coincidència d’opinions entre els
investigadors respecte de què
representava cadascun. En principi,
els dos bàndols eren la representació
local dels nyerros i els cadells, que
existien per tot Catalunya. Algunes
de les documentacions fins i tot
parlen d’un tercer bàndol local, els
Roigs o Rojos, segurament al voltant
d’un capitost de cognom Roig, però
aquests sense gaire permanència.
Hi ha molta discrepància sobre el
perquè es diuen així els dos bàndols
principals, i se suposa que són els
cognoms dels líders primers. Pere
Voltor és un nom força important en
la història d’Alcover perquè resulta
que al s.XII, quan es van fixar els
límits del terme, un d’aquests límits
ja era el mas de Pere Voltor. Ara bé,
el cognom Voltor sempre ha estat
poc important, al poble. En canvi, el
cognom Morell era en aquella època

força abundant i Miquel Morell està
perfectament documentat.
Alcover, per tant, és el bressol dels
bandolers?
Sí. El mapa de Catalunya mostra
clarament, com he comentat
anteriorment, que un percentatge
molt elevat de bandolers localitzats
documentalment eren a Alcover.
Com a curiositat, a les actes de
l’Ajuntament de Tarragona, del
consolat com es deia aleshores, hi ha
un moment en què es discuteix sobre
els bandolers, i parlen sobre els
bandolers d’Alcover i el conflicte que
hi ha al poble. Un dels membres del
Consell de Tarragona va respondre:
qui es menja la carn que rosegui els
ossos, és a dir, que si ells han creat
el problema, que se’l resolguin ells.
I així va ser, el consolat tarragoní
es va rentar les mans en aquest
conflicte. No sabem per què a
Alcover va passar això ni tan sols
perquè va esdevenir l’epicentre
del bandolerisme. Pensem que el

C. Onze de Setembre, 23 baixos
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fet que fos una societat dinàmica,
en transformació, amb diners i
riquesa, afavoria que hi hagués més
conflictivitat. Però que a Alcover hi
hagués més activitat de bàndols que
a Valls o a la Selva del Camp, és una
incògnita que no s’acaba d’explicar.
Per què desapareixen els bandolers
a la vila després d’aquests 20 anys
de conflicte?
En part es deu a la repressió,
ja que la majoria són detinguts,
empresonats, jutjats i s’acaben
extingint. Imaginem que devien
també arribar a la conclusió que
podien aconseguir les mateixes
coses d’altres maneres o que el
sacrifici que comportava entrar
en aquest tipus de lluita, no els
compensava dels beneficis que
obtenien.
Tot i gaudir d’una fira ja consolidada,
els alcoverencs som conscients del
nostre llegat bandoler?
No tenim cap testimoni físic pel que
fa als bandolers, com per exemple
sí que passa quan parlem del
culte. L’únic que queda físicament
és la presó que hi ha als baixos
de l’Ajuntament. Pel que fa a la
documentació, sí que n’hi ha, però
llegat físic i palpable, és inexistent.
Això fa que resulti invisible. Els
llibres i, ara, la Fira, en donen una
mica de llum.
I què ha fet que la fira hagi arrelat
perfectament i hagi estat capaç de
traspassar fronteres?
D’una banda, la constància. A
vegades les coses no funcionen
el primer any, ni el segon, però ho
acaben fent si ets perseverant. La
segona, és que ha connectat amb
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molts sectors diversos de gent.
Combina el fet de ser divertida,
distreta i participativa, amb el
fet que ha sabut crear elements
simbòlics,
com
samarretes,
domassos, etc. També imagino que
ha propiciat que hagi connectat
amb la gent; com també encertar en
el moment de trobar la singularitat,
tret molt important. Una de les
errades de la desapareguda Fira de
l’avellana era que en feia molta gent
i costava molt atreure visitants per
aquest motiu. En canvi, els bandolers
són d’aquí, molt nostres i, per tant,
s’ha trobat un tret distintiu que s’ha
convertit en un referent. Algú pot
pensar que el bandolerisme és un
fet negatiu, que no caldria mostrar.
Però del que es tracta és de girarlo del revés. Mostrar un fet que
existia, que va passar, i utilitzar-lo
de manera positiva. Al País Valencià,
per exemple, una de les celebracions
festives més valorades són les de
Moros i Cristians, que recorden els
temps en què aquestes dues parts
combatien pel territori. La Fira de
Bandolers jo la vaig veure néixer.
Però avui hi ha una part de veïns, els
més joves, que han viscut sempre
amb aquest model. Imagino que
per a ells deu ser una cosa bastant
natural.
És arriscat celebrar-la al mes
octubre?
Se celebra a l’octubre perquè
està condicionada pel calendari
tradicional i és el període en què
finalitzava la collita de l’avellana. De
fet, la fira alcoverenca no sempre
ha estat en octubre, ja que ha variat
segons han variat els conreus i altres
factors econòmics. Que se celebri

Mapa d’origen
geogràfic dels
bandolers
documentats
(1676-1630).
Com es pot
veure, si
descomptem
Alcover, la població
amb més bandolers
documentats en
aquest període en
té 8. Alcover, 21.
Procedència: Els
bandolers (s. XVI-XVII),
de Xavier Torres i Sans,
1991.

en octubre data de 1626, quan es
va fixar per St. Lluc (18 d’octubre);
no és fins el 1865 que es trasllada
al segon diumenge d’octubre. Tot i
que avui en dia la base econòmica
del poble ha variat molt i que de
gent que visqui de l’avellana n’hi
deu haver molt poca, es continua
apostant per la tradició de la seva
celebració el segon cap de setmana
d’octubre. Tot i la meteorologia,
que alguns anys fa la guitza, crec
que és una bona època per celebrar
un
esdeveniment
d’aquestes
característiques. L’estiu és una
època de dispersió, molta gent hi té
les vacances obligatòries i, per tant,
és més complicat celebrar una fira
com la d’Alcover i, a més, corres el
perill de convertir-la en un fenomen
bàsicament turístic.
Després de disset edicions, què cal
fer per garantir-ne el futur?
Crec que en el punt en què es troba
actualment, que està perfectament
arrelada, que la gent confia que

se celebrarà, d’una banda s’ha de
deixar que continuï penetrant en
les consciències i en l’ànim de la
gent; però també crec que, sense
precipitacions ni presses, també
s’han d’anar plantejant nous reptes
i objectius. És bo que cada cert
temps hi hagi un element que
et faci fer un pas endavant, un
replantejament interessant que
serveixi per involucrar col·lectius i
sectors diferents. El poble, encara
que no en sigui conscient, és savi. Si
una cosa queda paralitzada, decau.
I aleshores et trobes la necessitat
d’inventar una altra cosa, que és el
que va passar amb l’estancament de
la fira tradicional. Ara, l’important,
és que la fira tingui una bona
recepció per part de la gent del
poble. Cal estar amatents a allò que
vol la gent. I, si és possible, avançars’hi.

Bona fira!

Av. Mont-ral, 2 - 43460 ALCOVER (Tarragona)
Tel/Fax 977 84 68 71 - Mòbil 609 44 94 27 - 669 75 80 03 - 669 75 80 04
e-mail: lluisamaideu@interbook.net

SEVEI TÈCNIC - LA MILLOR FINANCIACIÓ - QUE S’ADAPTA A LES SEVES NECESSITATS

www.trifoc.com
trifoc@trifoc.com
LLARS DE FOC - BARBACOES - RECUPERADOR DE CALOR - ESTUFES I CALDERES DE PELLET
Fàbrica i Exposició: Ctra. del Milà, km. 0,750 - 43460 ALCOVER (Tarragona) - Tel. 977 846 848
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El príncep que va néixer entre les
Muntanyes de Prades i el riu Francolí


Per Xavier Pete
Comissari de l’exposició
“Joan de Ca Piroi, d’Alcover a Andorra”

Vet aquí que a les nostres terres, trepitjades
per lladres de camins i viles prou reivindicats
en les nostres fires populars, no va néixer cap
príncep encantador de sang blava i arquetípiques
qualitats humanes. El protagonista d’aquest
conte no és cap altre que un home d’humil caràcter
i consciència cultivada, de talla gentil i maduresa
escolàstica. Vet aquí, doncs, que un dia del mes de
novembre de 1928 vam tenir la sort que veiés el
cel i creixés a unes passes de la nostra vila, en un
antic mas alçat amb pedra seca i morter de calç,
l’únic tarragoní que ha estat príncep i màxima
autoritat d’un país. Un príncep que va educar en
lloc d’enamorar, dialogar abans que idealitzar; al
contrari del que fan molts dels portadors d’aquest
insigne títol.
Fa noranta-un anys que va néixer l’arquebisbebisbe emèrit d’Urgell i qui va ser príncep de les
valls d’Andorra (càrrec polític compartit amb el
El príncep d’Andorra és rebut el 1971 a la Casa de la Vall d’Andorra per un arc de benvinguda format per armes de foc
president de la República Francesa i instaurat
que alcen al cel un cos de policies i sometents. Arxiu Nacional d’Andorra.
des de fa un grapat de segles) durant més de tres
dècades, monsenyor Joan Martí Alanis, fill d’una
desperta un interès majúscul en tractar-se d’una de les personalitats, rica
nissaga de farmacèutics i metges alcoverencs que va decidir aixoplugar-se
en matisos, més destacades de què hem gaudit en l’últim mig segle, si més
en una finca familiar al terme d’Alcover, allunyada de la por i el descontrol,
no per haver volgut construir un món des de la voluntat de les persones i
per esmorteir els cops d’una Guerra Civil que va marcar la infantesa del
les seves capacitats més profundes. Per això, enguany, coincidint amb el
prelat i els seus dos germans petits.
desè aniversari del seu traspàs, el Museu d’Alcover durà mossèn Martí
En temps en què la societat avança sense horitzons clars, la seva figura

Alanis al 2019 perquè es llegeixi, s’escolti i, al mateix temps, es vegi com un

Ctra. de Valls, km. 1
43460 ALCOVER

977 76 70 69 - 626 78 51 84

mecanicaiplanxaalcover2014@gmail.com
www.mecanicaiplanxaalcover.com

CENTRE D’ESTÈTICA
Al costat de la teva imatge.
Des de sempre.
Passeig de l’Estació, 14 - Tel. 977 84 61 27 - ALCOVER
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milanenc-alcoverenc més; perquè tots plegats ens apropem a l’essència del
pare de la Constitució Andorrana i a l’artífex d’un model educatiu tarragoní
que, en la remor dels moviments tendenciosos del Règim, va apropar
centenars d’alumnes a models d’estudi pròxims a les cultures europees més
avançades de l’època. Això ho va fer als col·legis de la Mercè de Montblanc i
el Sant Pau Apòstol de Tarragona.
Després d’una primera aproximació al bisbe d’Urgell i príncep d’Andorra
celebrada el passat mes de juny al Convent de les Arts, aquesta mostra
centra la seva atenció en els petits detalls d’un viatge personal per
emmarcar que es va iniciar a Alcover, passant per un dels seus quadres
paisatgístics de les valls del Pirineu fins a una de les monedes d’argent amb
què el Principat va voler commemorar el pontificat de Joan Martí Alanis
i que els visitants podran veure. El testimoni audiovisual d’una desena de
persones que van romandre pròximes a ell, com ara Mn. Jordi Figueras,
vicari episcopal de l’arxiprestat de Tarragona, i Òscar Ribas, excap de
Govern d’Andorra, posa el colofó final per engrandir el llegat vital, religiós
i polític del nostre príncep més humà. Un príncep que va canviar el guió
de la història després de 700 anys i va convertir l’honradesa, el diàleg i la
intel·ligència en els seus majors aliats.

L’investigador alcoverenc Xavier Pete, organitzador de l’exposició, subjecta una
moneda d’argent amb el gravat de l’efígie del príncep d’Andorra, Joan Martí Alanis, a
l’anvers davant de la porta principal del Mas de Bessó, on el cap d’Estat va viure la seva
infantesa.

Presentació i visites continuades
La presentació de l’exposició, titulada “Joan de Ca Piroi, d’Alcover a Andorra. Records i imatges d’un religiós que va ser príncep”,
se celebrarà el dimecres, 16 d’octubre, a les 20.00 hores i tindrà lloc a la sala d’exposicions del Museu d’Alcover.
La mostra romandrà oberta al públic, també, el cap de setmana de la Festa Major: dissabte, d’11h a 14h i de 16h a 18h, i diumenge, d’11h a 14h.
EMPRESA INSTAL·LADORA
I MANTENIDORA DE:
ELECTRICITAT (TOT TIPUS DE REPARACIONS I INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES, BUTLLETINS ….)
TELECOMUNICACIONS (ANTENES DE TELEVISIÓ, PORTERS
ELECTRÒNICS…)
FONTANERIA (INSTAL·LACIONS I REPARACIONS, TERMOS, AIXETES, SANITARIS….)
CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIONS DE GAS, GASOIL, AIRE CONDICIONAT DOMESTIC….)
ENERGIES RENOVABLES (SOLAR TERMICA, FOTOVOLTAICA, EÒLICA, AEROTÈRMIA, GEOTÈRMIA….)

Avgda. Sant Pau, 4
Tels. 629 707 727 - 977 760 316
Construccions Josep Arenas SL

43460 ALCOVER

cori@joseparenas.com

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS AMB LA MILLOR RELACIÓ QUALITAT PREU.
Contacte: JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ MARÍN
Avinguda Sant Pau, 35 - tels. 606 647 830 / 977 84 62 11
jimainstala@gmail.com - ALCOVER
www.jimainstalaciones.es
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Has pensat de quin bàndol vols ser? Afins a la noblesa d’Alcover o a la burgesia? Als Voltors o als Morells?
Totes aquestes preguntes venen lligades amb el nou projecte en què aquest any ens hem volgut llençar, la baixada dels Bandolers.

Que ningú es quedi a casa,
arriba la baixada dels Bandolers!
Grup de teatre La Resclosa
Per tots és conegut que el divendres de Fira, per
una gran majoria d’alcoverencs, a més de ser el
tret de sortida, és el millor dia de les Festes. On
tots fem cap a la plaça amb la gent que, d’any en
any, ens trobem al mateix lloc o que ens vàrem
veure el dia abans. Una plaça en què la màgia
es palpa en cada pedra i que es respira un aire
diferent, amb aromes de tardor, la fresca del
vespre i les ganes de gresca, mentre les portes
de l’estiu van tancant-se darrere nostre.
L’objectiu de la baixada és donar un tomb més a
aquest divendres especial en què l’arribada dels
bandolers sigui el punt de partida de tot plegat.
L’arribada des de les Muntanyes i la teatralització
a la plaça de l’església Nova, per continuar amb el
seguici amb la presència de Pere Voltor i Miquel
Morell, amb les seves quadrilles i els músics
donant vida als carrers i places per on passem.
L’objectiu és donar l’alerta al poble que ja han
arribat els bandolers i que ningú es pot quedar a
casa esperant que no passi res.

la Fira a la plaça Nova. I acabar en un ball dels dos
capitostos per signar una treva, o no..., perquè al
poble hi regni la pau i ningú prengui mal.
Aquesta idea, entre d’altres, ja fa alguns anys
que ens rondava pel cap sense agafar força. Però
enguany, amb la complicitat de l’Ajuntament
i també d’altres entitats com els Geganters,
ha estat la clau perquè agafés forma i sentit.
Una idea que busca assimilar-se a d’altres
poblacions, sempre amb la distància que ens
separa, com els blancs i blaus de Granollers; amb
una sana competició i amb l’únic objectiu de fer
encara més nostra i més participativa la Fira de
Bandolers d’Alcover per als alcoverencs.
També cal esmentar que a més de la Baixada dels

Bandolers, també ens veurem diumenge amb la
Roda del Temps, que l’any passat ens va quedar
passada per aigua, i enguany l’agafem amb més
ganes que mai, ja que ha estat la primera vegada
que ens quedàvem a les portes per explicar una
mica d’història d’Alcover.
Per acabar, i aprofitant aquest espai que ens ha
estat brindat, us volem donar les gràcies a totes
les persones que heu participat amb el grup de
teatre La Resclosa durant tots aquests anys,
els que ens heu vingut a veure i els que ens heu
dipositat confiança en la nostra feina durant
tots aquests anys.
Molt bona Fira de Bandolers i Festa Major!

No cal dir que et buscaran, et voldran convèncer
que siguis dels seus si encara no ho ets. Tindran
preparat per a tu, punts del recorregut on es
farà fort el bàndol i ens prepararem per acabar
desembocant a la plaça per demostrar quin és el
bàndol que aquest any lluirà l’escut durant tota

SERVEI A
UÏT
DOMICILI GRAT

C. Tramuntana, 8 - Pol. Industrial Roques Roges - ALCOVER - Tel. 977 84 64 71

EL SERVEI TÈCNIC DEL TEU AUTOMÒBIL

Qualitat de primera al millor preu
Plaça de la Garriga, 3 · Alcover
Tel. 977 84 64 30

MECÀNICA
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
DIAGNOSI
MANTENIMENT
CLIMATITZACIÓ I A.C.
PNEUMÀTICS
SERVEI PRE-ITV
CARROSSERIA
RECOLLIDA DE VEHICLE
RENTAT DE VEHICLES
ASSESSORAMENT
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PROGRAMAC
DIJOUS 10
HORA

ACTE

LLOC

19:00 h

Inauguració de la XVII edició de la Fira de Bandolers. Presentació premis beca

Ca Cosme

20:00 h

Degustació de la nova cervesa artesana Alcobeer. Amenitzat amb l’actuació del grup Cer’Amics ** NOVETAT

Església Vella

20:00 h

Inauguració de l’exposició 2019

Casal Popular la Bretxa

DIVENDRES 11
HORA

ACTE

LLOC

16:30 h

Cercavila Bandolera acompanyats de la Colla Gegantera d’Alcover. Berenarem coca i xocolata

A la sortida de l’escola / ca Cosme

17:30 h

Espectacle teatral infantil El conte de la nena sense por

Vestíbul Ca Cosme

19:00 h

Obertura de la Taverna de l’església Vella. Nou racó gastronòmic i teatral. ** NOVETAT

Església Vella

19:30 h

Seguint els passos dels Morells i els Voltors, sortida nocturna per la vall del Glorieta. (Organitza: CEDA)

Ca Cosme

20:00 h

Inauguració de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

22:15 h

Espectacle teatral Benvinguts a la taverna dels bandolers!

Església Vella

22:45 h

Toc de campanes d’alerta. Un any més arriben els Bandolers a la vila d’Alcover.

Església Nova

Tot seguit

Espectacle teatral. Morells i Voltors es veuran les cares per primer cop. (Org: Grup teatre Resclosa) ** NOVETAT

Església Nova

23:00 h

Baixada dels Bandolers! Cercavila fins la plaça Nova. Us hi esperen sorpreses! (Org: La Resclosa i Colla Gegantera) ** NOVETAT

Església Nova

23:30 h

Ball de Fira amb el grup alcoverenc Allcovers, La Banda del Coche Rojo. Acabarem amb Dj.

PUNT LILA Plaça Nova

DISSABTE 12
HORA
Matí

ACTE

LLOC

L’Associació de Comerciants d’Alcover ens convidarà a sortir de casa per gaudir dels aparadors guarnits

Carrers nucli antic

11:00 h

Inici del mercat productes de la terra i artesania.

Entorn nucli antic

11:00 h

La Bandolerada. Grans i petits apunteu-vos a una de les propostes de la Fira més atrevida i suggeridora.

Plaça Vella

11:00 h

Obertura de la Taverna de l’església Vella. Nou racó gastronòmic i teatral. ** NOVETAT

Església Vella

11:30 h

Mostra i tast de productes alcoverencs. Vine a gaudir del bon ambient tot degustant productes km0. ** NOVETAT Església Vella

11:30 h

Obertura de la Gran Taverna dels Bandolers. Podreu gaudir d’una interessant oferta gastronòmica i musical.

Plaça Nova

12:00 h

Obertura de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

13:00 h

Espectacle teatral infantil El conte de la nena sense por

Vestíbul Ca Cosme

13:00 h

Concert amb All Foll

Casal Popular la Bretxa

16:00 h

XVI baixada d’ORNIS BANDOLERS. La baixada d’ORNIS més esbojarrada de la comarca ja és aquí!

De l’av. Mont-ral fins a l’av. Tarragona

Tot seguit,

Arribada de la companyia comediants ambulants! Cercavila pels carrers de la vila! ** NOVETAT

Església Nova fins al Cercle d’Amics

17:30 h

Espectacle teatral infantil El conte de la nena sense por

Vestíbul Ca Cosme

17:30 h

Inici del mercat productes de la terra i artesania.

Entorn nucli antic

18:00 h

Obertura de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

18:30 h

Espectacle Commedia Dell’Arte. Una comèdia musical d’aventures, amor i revolució. (Org: Escola d’Arts Escèniques)

Cercle d’Amics

18 h / 19 h / 20 h

Espectacle teatral Benvinguts a la taverna dels bandolers! Benvinguts al lloc on podreu esbravar-vos sense embuts. Església Vella

18:20 h / 19:20 h / 20:20 h

Espectacle teatral La Dolça Llar del Bandoler. Bona gent, mireu a dins de casa i vigileu...

Plaça Rubert

18:40 h / 19:40 h / 20:40 h

Espectacle teatral Esbatussada bandolera. En una fira com la d’Alcover les bosses van ben plenes.

Plaça Vella

CIÓ DIA A DIA
19:00 h

Concert a la Taverna dels Bandolers amb el grup Fenya Rai

Plaça Nova

21:00 h

Música en viu amb el grup Kaolets d’en Karrasklet.

Casal Popular la Bretxa

22:00 h

Segon concert amb la banda de la Taverna dels Bandolers amb el grup Fenya Rai

Plaça Nova

00:30 h

Concert de Fira. Amb The Welcome Band

PUNT LILA

Pavelló Municipal

DIUMENGE 13
HORA

ACTE

LLOC

Matinades pels carrers de la vila amb els grallers de la vila d’Alcover

Pels carrers de la Vila

11:00 h

Obertura de la Gran Taverna dels Bandolers. Podreu gaudir d’una oferta gastronòmica i musical.

Plaça Nova

11:00 h

Obertura de la Taverna de l’Església Vella. Nou racó gastronòmic i teatral. ** NOVETAT

Església Vella

11:00 h

Inici del mercat productes de la terra i artesania.

Entorn Nucli Antic

12:00 h

Obertura de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

Espectacle teatral infantil El conte de la nena sense por

Vestíbul Ca Cosme

11:30 h

Ruta amb motos.

Carrers del poble

12:00 h

XXVIII Trobada de Gegants.

Carrer de les Rodes

12:30 h

Exhibició dels participants a la IX Concentració de motos.

Av. Montblanc - Cercle d’Amics

12:30 h

Cercavila pels carrers i ballada de germanor dels Gegants.

Carrers del poble / Plaça Lluís Companys

13:00 h

Concert - Vermut amb Joel Reyes

Casal Popular la Bretxa

17:00 h

Nou espectacle del grup de teatre la Resclosa, La Roda del temps ** NOVETAT

Pels carrers del nucli antic

17:30 h

Inici del mercat productes de la terra i artesania.

Entorn Nucli Antic

17:30 h

Espectacle teatral infantil El conte de la nena sense por

Vestíbul Ca Cosme

19:00 h

Concurs de pastissos d’avellana.

Casal Popular la Bretxa

9:00 h

12:00 h / 13:00 h

18 h / 19 h / 20 h

Espectacle teatral Benvinguts a la taverna dels bandolers!. Benvinguts al lloc on podreu esbravar-vos sense embuts. Església Vella

18:20 h / 19:20 h / 20:20 h

Espectacle teatral La Dolça Llar del Bandoler. Bona gent, mireu a dins de casa i vigileu...

Plaça Rubert

18:40 h / 19:40 h / 20:40 h

Espectacle teatral Esbatussada bandolera. En una fira com la d’Alcover les bosses van ben plenes.

Plaça Vella

20:00 h

Concert amb la banda de a Taverna dels Bandolers, Fenya Rai.

Plaça Nova

21:00 h

Jam Session Bandolera! Acabem el Barril. Vine i participa-hi.

Casal Popular la Bretxa

DIUMENGE 13 - Festa de la Mare de Déu del Remei
9:30 h

Servei de transport fins a l’ermita del Remei. (També hi haurà servei de retorn en finalitzar els actes organitzats.)

Església Nova

10:15 - 10:50 h

Ofrena floral.

Ermita del Remei

11:00 h

Missa solemne en honor a la Mare de Déu del Remei, amb la tradicional benedicció de coques de la Mare de Déu.

Ermita del Remei

Racó de trobades

Racó de restauració

Representacions teatrals

Racó de música

Exposicions
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de la FIRA DE BANDOLERS

CAFETERERIA - RESTAURANT
BRASSERIA
Passeig de l’estació, 5 - Tel. 977 767 211 · ALCOVER

MANTENIMENTS INDUSTRIALS
Avinguda de Reus, 18 - ALCOVER
Tel/Fax 977 84 60 01 - Mobil 686 07 66 37

EXCAVACIONS

PERE MARTÍ
Tel. 619 97 03 27
excavacionsmarti@gmail.com

ALCOVER

Serveis de retroexcavadora
i minigiratòria

de la FIRA DE BANDOLERS
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I tu, què vols
de la Fira de
Bandolers?

Neix la nova cervesa Alcobeer que es
podrà degustar a la Fira de Bandolers
Passejant pel riu Glorieta vam topar amb els Morells i
els Voltors, els dos bàndols de bandolers d’Alcover. Els
Morells bevien l’aigua fresqueta que baixava del riu i
els Voltors tenien un buratge en unes botes que havien
posat al fons del riu per refrescar. Aquesta beguda
estava formada de cereals, aigua i herbes aromàtiques
que brotaven al costat del camí. Els Voltors van oferir
als Morells una d’aquelles botes d’aquella beguda, però
mentre fèiem el foc per coure les viandes que havien
de menjar, van deixar aquella beguda al costat del foc i
va quedat fumada. Havia nascut la recepta de Alcobeer
fumada.

Aquest 2019, les dues cerveseres alcoverenques,
La Mula i La Rosita, volen homenatjar els seus
avantpassats amb aquesta recepta trobada al fons
d’una caixa de fusta mig corcada, als baixos de l’antic
Convent de Santa Anna, que algun alcoverenc va
amagar amb l’esperança que fos trobada per donar a
conèixer encara més el seu poble cerveser.
L’Alcobeer, aquesta cervesa tipus pale ale amb un toc
de fumada per prendre
Vine a
amb bona companyia,
degusta
Alcob r la nova
la podreu degustar a la
eer
a les Ta
Fira de Bandolers.
v

Vine a Ca Cosme, a l’Oficina
de turisme o a l’estand de
la fira i emporta-te’n un
record

Fira de ernes de la
Bandol
ers ‘19

SUPERMERCADO

Sabates i complements
Producte nacional de qualitat
a preus reduïts
Home, dona, nen i nena
Dr. Pere Güell, 7 - Local 3
677092150 - ALCOVER

LA CASITA
HORARIO

DE LUNES A SABADO
mañanas de 10 a 14:30 h
tardes de 17 a 20:30 h

DOMINGOS

de 9 a 14:30 h.

C/Santiago Barceló
Tel. 661 838 708
SERRADALT

Ctra. N 240, Km 28,

Coll de Lil a (Valls-Montblanc)
43813 VALLS (Tarragona)
Tel. 977 60 10 42
restaurant@lesespelmes.com
www.lesespelmes.com

VENDA DE:

Joan M.
Llorens Molné

C. Bisbe Barberà, 3
Alcover (Tarragona)

675 12 58 20
joanmaapis@yahoo.es

·

MEL

·

ABELLES

·

POL·LEN

·

GELEA REIAL

·

PRÒPOLIS

JOIERIA - RELLOTGERIA

Torbellino Cañamero
Bona fira a tothom

c/ Sant Jaume, 14 · Tel. 977 84 63 84 · ALCOVER

I ara,
la nova
e mel
cervesa d

Bona Fira

http://lacasadelamel.wix.com/la-casa-de-la-mel

REPARACIÓ i
MANTENIMENT
DE
COTXES I MOTOS

Premis:
2010- 2011 - 2014 - 2017

Tel. 977 84 26 91
carbikevilallonga@gmail.com
c/Pere Virgili nº 1 baixos - 43141 Vilallonga del Camp
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La Taverna de
l’església Vella
Aquest escenari situat al cor de la fira s’incorpora, com a novetat, en el circuit
gastronòmic amb una mostra i tast de productes alcoverencs. L’indret, envoltat
del mercat de productes artesanals, comptarà amb taules i cadires i amb
diferents entramats teatrals i musicals que s’hi donaran cita.
Una de les novetats, durant tots els dies de fira, és que el públic assistent podrà
degustar la cervesa alcoverenca, que neix de la fusió de les dues empreses
cerveseres locals Rosita i La Mula, amb un tast de pernil de la marca, també
alcoverenca, Origo Ibericus.
Per altra banda, l’església Vella serà l’escenari expositiu de les principals
referències artesanes elaborades per empreses alcoverenques que conformen
un lot de productes sota un segell de qualitat certificat per Alcover Funciona
de l’Ajuntament d’Alcover. El lot el comercialitzarà l’empresa local Deligour de
manera online a través de www.deligour.com
Aquest estarà format per:
Cervesa artesanal Rosita
Cervesa artesanal La Mula
Cafè artesanal Cafè Ciano
Avellanes torrades La Torreta

Mel i codonyat El Remei
Ametlles i olives Fruits Paño
Carquinyolis de Ca Feliu
Pernil Origo Ibericus

de la FIRA DE BANDOLERS
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Amb aquesta proposta es vol continuar apostant per mantenir i potenciar
les empreses locals amb produccions artesanes i referències que han estat destacades o reconegudes per la seva elaboració, en un mercat on es
valora el producte de qualitat.
Empreses amb un caràcter jove i emprenedor o amb l’experiència i tradició de vàries generacions que treballen dia a dia per fer arribar els seus
productes a nous clients. Valorar el producte local i de qualitat, promoure
els productors i potenciar l’economia i el comerç del territori, un repte
diari per consolidar els productes al mercat i la Fira de bandolers és el
marc idoni per fer-ho.

El dissabte 12 d’octubre,
de les 11:30 a les 13:30h

MOSTRA I TAST DE PRODUCTES
DEL LOT ALCOVERENC
La compra de tiquets es realitzarà
a la mateixa Taverna.

®

SUM. I INSTAL·LACIONS DE LÀMINES
DE CONTROL SOLAR I SEGURETAT

IAL DE
IC
F
O
R
O
D
A
IN
C
O
PATR
ERA
T
O
M
A
D
A
B
O
R
T
LA 9na.
LERS
O
D
N
A
B
E
D
A
IR
F
DE LA
Mas Bonavida • 43460 ALCOVER • (Tarragona) • Tel. i Fax 977 846 195 - 650 71 89 74 • www.sol-film.net • melcior@sol-film.net
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Gran Taverna
dels Bandolers
A la plaça Nova, centre neuràlgic de la vila, ens espera un
nou racó gastronòmic i musical on hi podreu degustar:

• Cervesa artesanal Rosita
• Cervesa artesanal La Mula
• Cafè artesanal Cafè Ciano
• Vins i tapes La Bodega
• Plats de brasa (Restaurant el Álamo)
• Plats calents com sopa, estofat a
l’estil bandoler (Restaurant el Álamo)

de la FIRA DE BANDOLERS
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Racons
teatrals
Els edificis, carrers, places i racons de la vila d’Alcover són l’escenari
perfecte per ambientar la Fira de Bandolers i traslladar el visitant
400 anys enrere en el temps. Ens endinsem en una època de bonança
econòmica, de trifulgues constants i descobrirem com es vivia, a cavall
dels s.XVI i XVII al poble, a través de les diferents escenificacions
teatrals. Ens acompanyes?

CA COSME
espectacle infantil

EL CONTE DE LA
NENA SENSE POR

Dv.
Ds.
Dg.
17.30h 13.00h 12.00h
17.30h 13.00h
17.30h

PLAÇA RUBERT

ESGLÉSIA NOVA

ESGLESIA VELLA

espectacle

espectacle

MORELLS I VOLTORS ES
VEURAN LA CARA PER
PRIMER COP
Dv.
22.45h

Dv.
Ds.
Dg.
22.15h 18.00h 18.00h
19.00h 19.00h
20.00h 20.00h

PLAÇA VELLA

CERCLE D’AMICS

espectacle

espectacle

LA DOLÇA
LLAR DEL BANDOLER

ESBATUSSADA
BANDOLERA

Ds.
Dg.
18.20h 18.20h
19.20h 19.20h
20.20h 20.20h

BENVINGUTS A LA
TAVERNA DELS BANDOLERS!

Ds.
Dg.
18.40h 18.40h
19.40h 19.40h
20.40h 20.40h

C/DE L’ÍNDIA, C/FORN XIC,
C/DEL REC I ESGLÉSIA NOVA

nou espectacle

LA RODA DEL
TEMPS
Cia. Local La Resclosa

Dg.
17.00h

espectacle

COMMEDIA
DELL’ARTE
Cia. Escola d’Arts Escèniques

Ds.
18.30h

de la FIRA DE BANDOLERS
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Bandolers, pedres i palaus al Museu
Recuperem la memòria

Ester Magriñà

MUSEU
D’ ALCOVER

Alcover és una vila amb un fort regust bandoler que, des de fa més d’una dècada, dedica una fira a divulgar
i recordar l’essència del poble. El bandolerisme esdevé l’excusa perfecta per endinsar-nos a descobrir la
memòria de la vila, enmig d’un silenciós patrimoni material i immaterial digne de ser interpretat.
Enguany, des del museu ens proposem fer valdre aquest escenari fantàstic on es celebra la Fira. I per a ferho, què millor que organitzar una completa visita guiada que s’ofereix durant tot l’any sota el suggeridor
títol, Bandolers, pedres i palaus

Polígon Industrial “LA FUNDICIÓ”, s/n
Telèfon 977 76 05 58 · Fax 977 76 08 32
Telèfon botiga: 977 84 65 41 - 43460 ALCOVER (Tarragona)
e-mail: administracio@coopalcover.cat

Mobles a mida
Mobles de cuina i bany

Fusteria en general
Armaris encastats

C/ Pau Casals, 9
43460 Alcover (Tarragona)
Telf. 877 65 44 93 / 657 95 12 52
E-Mail: florentined2@gmail.com

Lloguer d’escenaris, taules, cadires
Lloguer parament de taules
Adorns de salons per festes
Pol. Ind. C/ Boters, 7 - Tel. 977 60 62 71 - 977 60 14 39
Aptd. 127 - 43800 - VALLS - adornsdalmau@tinet.cat

de la FIRA DE BANDOLERS
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Per què Bandolers ?
El record dels bandolers ens trasllada a l’època de màxim esplendor de la vila,
els segles XVI i XVII, i convida a conèixer una edat d’or a través de l’empremta
palesa dins del nucli antic: portalades amb la data de construcció i escuts
heràldics, edificis majestuosos plens d’història, racons on es conserven relats
quotidians sobre la vida passada, etc.

Quines Pedres?
Les cases nobles i els edificis imponents que conserva la vila estan construits
amb pedres, però, en aquest tram de la visita volem anar més enllà i tot i que
parlem de pedres, aquestes ens traslladen al Triàsic. A l’exposició Triàsic,
explosió de vida, coneixerem el secret més ben guardat de les Muntanyes de
Prades quan tot ho inundava un antic mar tropical.

Visitarem un Palau?
Curiosament, l’edifici històric que acull el Museu és una casa noble construïda
al segle XVII que amb el pas del temps es va anar aburgesant. L’exposició, Ca
Batistó, Modernitat burgesa, des de fa uns anys dona a conèixer una nova
mentalitat sorgida d’una època de canvi i de progrés de la qual en som hereus.
I per acabar, a les antigues cavallerisses de la casa farem un tast d’una
espectacular cervesa artesanal produïda a Alcover, La Rosita.

ACTIVITAT BANDOLERS, PEDRES I PALAUS.
Visita guiada amb tast!
Dissabte 12 i Diumenge 13, a les 12:00 h. Durada: 1 hora i mitja.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal reserva.
Contacte: museualcover@alcover.cat 977 84 64 52

Horari del Museu per la Fira
Dissabte 12 i diumenge 13 - De 10 a 14h i de 16 a 21h
www.museualcover.cat
977 846452

Construccions

Vega
Mòbil 629 39 49 72
ALCOVER

@museualcover

Avinguda de Maria, 8, 1r.-1a
Tel. 696 11 39 35
43460 ALCOVER

COMERCIAL
PAPERERA VALLENCA, S.L.

Muralla St. Antoni, 55 · Tel. 977 60 06 34
VALLS

Viu la fira

T’hi esperem

de la FIRA DE BANDOLERS
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Seguridad Delon 1961, S.L.
Diego Urrea Parra
director gerente
tels. 877 600 008 - 639 732 169
diegourreaparra@hotmail.com
www.seguridaddelon1961.com
C. Camí de Tarragona, 49 - 43204 REUS

de la FIRA DE BANDOLERS
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PROGRAMACIÓ ESTABLE

A L C O V E R

TARDOR 2019

Informació i entrades:
MÚSICA | TEATRE
www.conventarts.cat
DANSA | CIRC
ARTS VISUALS | CINEMA

PETITS
I GRANS

Espectacle
recomanat
a partir de
5 anys

Diumenge

24

novembre
18.00
Teatre de
Titelles

PETITS I
GRANS

Entrades
Anticipada 5€
Carnet CA 3€

Espectacle
recomanat
a partir de
2 anys

Diumenge

Taquilla 6€
Carnet CA 4€

6

octubre
11.30

Dilluns

19.00

21

Teatre
d’objectes
Entrades
Anticipada 5€
Carnet CA 3€

GALÁPAGO

Taquilla 6€
Carnet CA 4€

PETITS I
GRANS

ït

gratu

Espectacle
recomanat
a partir de
5 anys

MÚSICA

Clàudia Gómez i
Raquel Viñuales gratuït

ESTRENA

Diumenge

Dilluns

20.15

octubre

Església
Vella

21

MÚSICA
Diumenge

1

NOMADIS

desembre

Humanhood
ït

gratu

octubre

novembre

17.00

19.00

km 0

10

19

Circ
contemporani

SEASONS CIRCUS - Cia. Le Tendre Amour

Taquilla 12€
Carnet CA 9€

TEATRE

MÚSICA

Diumenge

Diumenge

octubre

novembre

Màgia

Música
de cambra

Entrades
Anticipada 11€
Carnet CA 8€

Entrades
Anticipada 11€
Carnet CA 8€

UNA NIT AMB EL MAG LARI - Cia. Mag Lari

FORMIGA&CIGALE FEAT. LA PRINCIPAL DE TARRAGONA - Formiga&Cigale

Taquilla 12€
Carnet CA 9€

AJUNTAMENT
D’ALCOVER

Apunta't a la nostra newsletter per conèixer totes les novetats.

km 0

desembre
19.00
Dansa
contemporània
Entrades
Anticipada 11€
Carnet CA 8€
Taquilla 12€
Carnet CA 9€

LAS MUCHAS - Cia. Mariantònia Oliver

MÚSICA
Divendres

27

desembre

DE TERRES VÍKINGS - Orquestra de Cambra Terrassa 48

Segueix-nos a:

conventarts

MILLOR QUE MAI - Espalmaceta

15

12.30

18.00
21.00

km 0

Diumenge

17

20

Entrades
Anticipada 11€
Carnet CA 8€

TEATRE

Entrades
Anticipada 11€
Carnet CA 8€

www.conventarts.cat

19.00

Taquilla 12€
Carnet CA 9€

Neo folk

Entrades
Anticipada 5€
Carnet CA 3€

Taquilla 12€
Carnet CA 9€

octubre

Plaça
Nova

BONECOS DE SANTO ALEIXO - (Portugal) Centre Dramàtic d´Évora

Cançó
d’autor

Dissabte

Taquilla 6€
Carnet CA 4€

19.30

PILAR DE DOS

Iván Benito

LOO - Cia. PontenPié

Dilluns

21

Plaça Convent
de les Arts
octubre

km 0

Fes-te deix
gau
net i
el Car portants
'im
d
cis!
e
n
e
b fi

Informació i venda
Casa de Cultura Ca Cosme. Plaça Cosme Vidal, 5 / 977 76 05 95
Taquilla Convent de les Arts. Ctra. de Mont-ral, km 1 - Horari – 1 hora abans de l’espectacle
Internet – Venda on-line 24h. www.conventarts.cat

21.00
Concert
de Nadal
Entrades
Anticipada 11€
Carnet CA 8€
Taquilla 12€
Carnet CA 9€

NADAL AMB QUARTET MÈLT - Quartet Mèlt

W W W . MAN ITE G . CAT

TÈCNIQUES I GESTIÓ DEL MANTENIMENT INDUSTRIAL
*MECÀNICA I MANTENIMENT INDUSTRIAL *PROJECTES I AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS
*MECANITZATS *ESTRUCTURES

ALCOVER, DISSABTE 19 D’OCTUBRE
Pavelló municipal

12 nit

an ti ci pa da : 10 €
ta qu il la : 12 €

VE

+ Dj.
Ernest Codina

ANTICIPADES CO
NDA D’ENTRADES

NCERT:

d’Alcover
Ajuntament
)
er
PIJ (Alcov
)
ics (Alcover
Amics
Cercle d’Am
er - Cercle d’
ov
lc
A
d’
b
El Pu
(Alcover)
Bar Colomí
(Alcover)
ça
la
P
La
ar
B
(Reus)
k
c’
ui
Q
s
Disco

Cercle d’Amics

RADES AL
VENDA D’ENT
MACIÓ DE
PUNT D’INFOR LERS
NDO
LA FIRA DE BA

18.30 tarda

Concert de Festa Major

23.30 nit

Gran Ball de Festa Major
ta rd a: 10 €
ni t: 10 €
pa ck ta rd a+ ni t: 15 €

RADES
VENDA D’ENT
MICS
AL CERCLE D’A

+ info:
www.alcover.cat

firadebandolers

Organitza:
Ajuntament d’Alcover
Regidoria de Joventut

