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La Fira cada vegada més vostra!
Per Carla Miret Llorca
Regidora de la Fira de Bandolers

Benvolguts i benvolgudes,
La vila d’Alcover es prepara, un any
més, per l’arribada dels bandolers.
Morells i Voltors tornen a sortir al
carrer per fer-nos gaudir d’uns dies
plens de disbauxa i retrocedir 400
anys en el temps.
A les vostres mans teniu una nova
edició del diari de la Fira de Bandolers
en què coneixereu tot allò que s’hi
cou en aquesta 16a edició. Cada
segon cap de setmana d’octubre el
poble d’Alcover es converteix en
l’epicentre del fenomen bandoler.
En primer lloc, voldria fer un
agraïment molt especial a totes
aquelles persones que han estat
al meu costat al llarg d’aquestes
quatre últimes edicions, pel seu
treball dut a terme, el seu esforç,
la seva implicació i sobretot per la
confiança dipositada per aconseguir
un únic objectiu plegats... fer la Fira
de Bandolers molt més gran. No puc
amagar-vos que els inicis van ser durs,
però gràcies al seu suport i a la seva
col·laboració tant a títol individual
com col·lectiu ho hem aconseguit.
Sempre els estaré summament
agraïda, hi han dedicat el seu temps i
han fet possible totes aquelles idees
que somiava. Han estat uns anys de
molta feina, d’una feina ben feta i és
per això que plegats tornem a ser
aquí, per presentar-vos-en una nova

edició, amb nous reptes i canvis per
endavant.
Ara doncs, us convido a aturar-vos
uns instants en cada una de les
pàgines d’aquest diari, hi descobrireu
nous racons de la vila amb moltes
sorpreses, d’altres que no us
sorprendran tant, ja que formen part
de la Fira des de fa una pila d’anys,
però tots ells us aproparan a la seva
part més històrica, l’ambient que
s’hi viu al llarg d’aquest dies, el seu
passat i també el seu present, en
definitiva... la nostra Fira. Però de
ben segur que si el torneu a rellegir
un cop passada la Fira de Bandolers
recordareu cada un d’aquests racons
plens de vivències!
No podem parlar de Fira sense
bandolers, aquests personatges

tan peculiars que tenen l’escenari
idoni per tornar a fer de les seves i
atemorir la població. Com tampoc
podem parlar de Fira sense el nostre
grup de teatre local La Resclosa que,
aquest 2018, celebra el seu desè
aniversari amb la mirada posada als
segles XVI i XII i amb un toc d’humor
i sàtira. Tots ells us esperen a la gran
Taverna dels Bandolers situada a la
plaça Nova, on menjar, beure, música
i picabaralles no hi faltaran. També
els podreu trobar a la plaça Vella, a
l’església Vella, a la plaça Rubert i a
d’altres racons, que més endavant
descobrireu.
Però també us hi esperen un grapat
d’actes molt interessants: el mercat
de productes artesans, infants
que gaudeixen de la bandolerada,

exposicions, andròmines que baixen
per la muralla, trobada de gegants,
música tradicional pels carrers,
trobada de motos, castells, entre
d’altres propostes que acaben
d’articular la Fira.
En definitiva, els alcoverencs i les
alcoverenques tenen ganes de
Fira, ganes d’ensenyar-vos-la, de
compartir-la, de viure-la i de gaudirla amb vosaltres: amics, familiars,
visitants i amb totes aquelles
persones que aconsegueixen fer-la
cada vegada més vostra.
Sentiu-vos com autèntics bandolers
i veniu a descobrir què ens amaga
una nova edició de la nostra Fira, la
cita bandolera més important de
Catalunya.

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

SERVEI A
TUÏT
DOMICILI GRA

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

LLARS DE FOC
RECUPERADORS DE
CALOR ESTUFES DE PÈL·LET
MARBRES DE CUINA
CALDERES DE BIOMASSA i
MULTICOMBUSTIBLE

www.trifoc.com
trifoc@trifoc.com
Fàbrica i Exposició: Ctra. del Milà, km. 0,750
43460 ALCOVER (Tarragona)

C. Tramuntana, 8 - Pol. Industrial Roques Roges - ALCOVER - Tel. 977 84 64 71
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Segles XVI-XVII: Alcover i els bandolers
Pel Dr. Valentí Gual Vilà
Professor d’Història
de la Universitat de Barcelona

El bandolerisme és l’ús privat de la violència.
El bandoler és el cabdill o el seguidor d’una
parcialitat feudal. Moltes de les quadrilles
neixen i prosperen a l’ombra dels conflictes
privats, amarades de les connivències entre
senyors (mancats de rendes i de perspectives,
amb ingressos a la baixa, amb una Cort llunyana)
i bandolers que procuren botins que apuntalen
economies feudals afeblides. Les bandes
armades tenen diversos fautors que els emparen
i donen cobertura.
El bandolerisme català de l’època moderna és
fill alhora de la misèria i de la benestança. Tal
vegada és resultat, també, d’una tara congènita
no exclusiva del país. Cal saber i conèixer per
quins motius és bandoleja, quins són els delictes
comesos, la composició i l’estructura internes
de les quadrilles, les seves característiques (de
què i amb què van armats, com vesteixen, com
es reparteixen els botins). També ens convé de
mirar de ben a la vora les diverses cares de la
repressió i dels repressors.

dels Voltors (cadells) i dels Morells (nyerros).
Les figures més destacades de les faccions
són, respectivament, Miquel Català, àlies el Pai
Català, i Miquel Morell. A inicis del segle XVII
les violències es desborden i el batlle d’Alcover
demana l’ajut de la Comuna del Camp per fer-les
tornar a mare, si més no.

A la Catalunya dels segles XVI i XVII, els nyerros
de Nyer i els cadells d’Arsèguel tenen diferents
concrecions. A l’Alt Camp, les principals disputes
i les violències de més relleu es centren a l’eix
Alcover – Valls i les protagonitzen els bàndols

Val la pena de conèixer al detall aquest
apassionant món del bandolerisme modern,

del qual Alcover en fou un testimoni històric
de primera magnitud. Intentar saber com el
visqueren i el patiren els habitants de la vila és
un motiu suficient per acostar-se a un passat
que no hem d’oblidar. El bandolerisme dels
temps moderns va molt més enllà de l’anècdota
i constitueix un dels eixos vertebradors de la
societat catalana.

SUPERMECADO

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

LA CASITA
HORARIO

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

DOMINGOS

C/Santiago Barceló
Tel. 661 838 708

de 9 a 14:30 h.

SERRADALT

Av. de Reus s/n - Tel. 646 57 38 70 - ALCOVER

REPARACIÓ i
MANTENIMENT
DE
COTXES I MOTOS
Tel. 977 84 26 91
carbikevilallonga@gmail.com
c/Pere Virgili nº 1 baixos - 43141 Vilallonga del Camp

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

Joan / Enric
· Mecànica
· Pre-ITV

Ctra del Milà s/n - 43460 ALCOVER
Tel./Fax: 977 846 106
tallersj.e.nogues@gmail.com

Cuina de la nostra terra - Carns de caça - Carns de tota mena

· Planxa i pintura
· Pneumàtics
· Frens
· Electricitat
www.racodemontral.com - facebook: Reco de Mont-ral
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Racons
Teatrals
Aquests racons teatrals ens transportaran 400 anys enrere
en el temps... Alcoverencs i foranis, viurem de primera mà les
trifulgues bandoleres i coneixerem com es vivia en aquella època
de la nostra història.
Les següents places i carrers del nucli antic d’Alcover
es converteixen en l’escenari principal de les diferents
escenificacions teatrals d’aquests dies de la Fira de la mà dels
bandolers que cada any assalten el poble i del grup de teatre
local La Resclosa.
La plaça Nova és, enguany, el punt neuràlgic de tot l’entremat
teatral i es converteix en la

Gran Taverna dels Bandolers

un racó idoni on tot és possible i que encaixa a la perfecció
perquè la disbauxa no s’aturi.
Per altra banda, la plaça Vella i l’església Vella també seran dos
racons on l’espectador s’endinsarà de ple en les disputes entre
Morells i Voltors. Aneu amb molt de compte perquè les bosses
van plenes i es voldran fer amb els vostres botins.
En els carrers de la vila i en els seus edificis més emblemàtics,
també hi succeeixen coses: c. de l’Índia, c. Forn Xic, c. del Rec,
església Nova, plaça Rubert i Ca Cosme. Els bandolers prendran
protagonisme per descobrir aquests racons i convertir-los en
escenaris teatrals propis de l’època.
El teatre de carrer, de petit i gran format, és el tret identificatiu
de la Fira sota el qual s’articula aquesta cita bandolera que pretén
arribar als espectadors per comprendre una època convulsa a la
vila d’Alcover.

®
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Actes destacats del racó teatral:
CA COSME:
dijous 11 d’octubre
19.30h arriben els bandolers a la vila d’Alcover
ESGLÉSIA VELLA:
divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre
18h | 19h | 20h espectacle La comèdia dels murris
PLAÇA VELLA:
divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre
18:20h | 19:20h | 20:20h
espectacle Esbatussada bandolera
PLAÇA NOVA:
divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre
18:40h | 19:40h | 20:40h
espectacle Benvinguts a la Taverna dels Bandolers
22h Gran espectacle La Taverna dels embolics
Divendres 12 i dissabte 13
19h | 20h
El joc de la Fira - històries i cançons (La Resclosa)
PLAÇA RUBERT:
divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre
11:30 | 12:30h | 17:30h | 18:30h
espectacle infantil El conte bandoler
C/ DE L’ÍNDIA, C/ FORN XIC,
C/ DEL REC, ESGLÉSIA NOVA,
diumenge 14 d’octubre
17h Nou espectacle de la Reclosa La roda del temps
(més info i entrades:www.alcover.cat)

Tot en exteriors per a
hosteleria i vivendes

exteriorisme

pèrgoles

toldos

gespa artificial

tarimes

tancaments

fusta · alumini · teixits

Crta. de Valls C-37, km. 0,1
43460 Alcover (Tarragona)

977 84 60 60
www.toldostransol.com
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Racó mercat d’artesania
i productes de la terra
La Fira de Bandolers compta amb el tradicional mercat d’artesania,
gastronòmic i degustació de productes de la terra que, cada any,
aplega al voltant de 130 paradistes d’arreu del territori.
Entre els dos portals, el de Sant Miquel i el de la Saura, es troben el
C/ Major, la zona de l’església Vella, el Portal i l’av. de Reus que són
els escenaris d’aquest mercat que ocupa uns 300 metres linials del
racó de mercat, en què el visitant pot degustar i adquirir tot tipus
de productes alimentaris i d’artesania.

CENTRE D’ESTÈTICA
Al costat de la teva imatge.
Desde sempre.
Passeig de l’Estació, 14 - Tel. 977 84 61 27 - ALCOVER

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

alimentació de tot tipus de
mascotes i animals de granja
Avinguda Catalunya, 23 - Local 1, Alcover
977 84 68 44 - 639 21 58 40
edualberich@gmail.com

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
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Racó
Gastronòmic
La Fira de Bandolers 2018 compta amb una important novetat pel
que fa al racó gastronòmic:

Gran Taverna dels Bandolers

situada a la plaça Nova, serà el punt de trobada de vilatans i visitants
on es podrà gaudir d’una oferta gastronòmica de productes amb
segell km 0. La plaça Nova serà l’espai idoni per agafar forces amb
menjar i beure, entre actuació i actuació, on taules i cadires no hi
faltaran.
La Taverna consta de diferents estands que oferiran el següent:

Cervesa artesanal Rosita
Cervesa artesanal La Mula
Cafè artesanal Cafè Ciano
Vins i tapes La Bodega

Plat de brasa i plats calents
com sopa i estofat a l’estil bandoler
Restaurant el Álamo
Tot amenitzat pels entramats teatrals i musicals que es donen cita al
llarg de tota la jornada.
Per altra banda, la plaça del Portal es convertirà en un altre racó
gastronòmic amb menjars elaborats, crepes, coques, pizzes i pa, etc.
perquè puguem seure i descansar i no ens quedem amb gana a la Fira
de Bandolers.

Pintura i
decoració
Camí del Remei
Av. Font Major, 7
ALCOVER
Tel. 977 76 04 52
www.k-lermita.es

EMILIO MENOR
Tel. 977 76 04 91 - Mòbil 653 75 35 89
Avgda. Maria, 17, planta baixa - ALCOVER

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

I ara,
la nova
e mel
cervesa d

Bona Fira

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

Premis:
2010- 2011 - 2014 - 2017

Avda- Reus, 19 - ALCOVER - 977 846 432
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1r Festival Terra de Bandolers:
música, gastronomia i rutes per entorn urbà i rural
Alcover va celebrar del 21 de juliol al 16 d’agost, la
1a edició del Festival Terra de Bandolers amb vuit
espectacles en què la música barroca i folklòrica, la
poesia teatralitzada, la rondalla, i també la gastronomia
de l’època dels bandolers, en van ser els protagonistes.
Aquest cicle va ser en una de les novetats estivals d’enguany
i va permetre complementar i desestacionalitzar la Fira
de Bandolers per fer-la extensiva en altres moments
de l’any. L’espectador es va endinsar en els s.XVI i XVII
a través dels indrets que respiraven bandolerisme; els
mateixos indrets que han servit d’escenari de les diferents
propostes culturals: el Convent de les Arts, l’església
Vella, l’ermita del Remei, el Museu i la plaça Nova.
El Festival va comptar amb les següents propostes: la
formació vallenca de música popular Fenya Rai; el duo
de veus i contrabaixos amb Gemma Abrié i Miquel Àngel
Cordero; la música folk de Belda & Arnella amb Cançons
de taverna, i el Convent de les Arts va acollir també
tres espectacles: en Xavier Pagès i en Santiago
Figueras amb Cants de la Catalunya barroca, el Concert
d’Amor i de Mort de Jordina Biosca i la proposta de Vos
Som Amorós, un grup de ministrers amb instruments
propis de l’època. El Museu d’Alcover va ser l’escenari de
la fusió entre la cançó, la poesia i el tast de vins amb Vi,
glosa i estrelles i, per cloure el festival, la plaça Nova
va acollir Joan Reig per fer la presentació en solitari del
nou disc La Culpa després de més de 35 anys pujant als
escenaris.
El Festival es va complementar amb diferents rutes a
peu i en bicicleta per l’entorn urbà i natural d’Alcover i
amb l’oportunitat de degustar diferents àpats de l’època
bandolera dels restauradors de la vila.

C. Onze de Setembre, 23 baixos

629 290 917

ALCOVER

estetica isabel alcover

Tel. 977 76 70 70

www.medicinaiesteticaisabel.com

Medicina Estètic: DOCTOR CARLOS CARDONA

TRACTAMENTS FACIALS:
aPeeling mèdic:
Acne, Taques i Regeneració de la pell.
a Tractament d’arrugues.
a Toxina botulínica.
a Remodelació facial amb farcits dèrmics
(Àcid Hialurònic, profhilo...).

a Estimuladors de col·lagen (Radiesse).
a Fils tensors.
a Biorevitalització facial amb plasma ric
en plaquetes- polinucleòtids.
a Volum llavis.
a Radiofreqüència facial

TRACTAMENTS FACIALS:
aCel•lulitis, Retenció del líquids..
aRadiofreqüència corporal.
aTractament de Hiperhidrosi (acces de suor aLipomassage (LPG)
a les aixelles, peus, mans..).

CONSULTA I ESTUDI GRATUÏT

VOLS PERDRE PES?
CONTROLS DE PES PER NOMÉS 7€
RETENCIÓ DE LIQUIDS

medicina_estetica_isabel
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“El Firat”

Vine a resoldre el joc de la Fira amb les actuacions dels joglars arribats d’un petit poblet de França.
Si esteu atents al que diuen “Les garçons du caguetó”, tant de les narracions com de les cançons, podreu
completar totes les paraules del nostre encreuat.
Si descobreixes la paraula amagada del Firat, seràs ben recompensat!
HORITZONTAL: 1.-Bóta d’unes cinc cargues
proveïda de vuit cèrcols. (El testament)
2.-Personatge que es menja les figues més
pansides de les monges. (De frares i monges)
3.-Paper que troba l’Oriol dins del cofre. 4.Un dels licors que s’anomenen a “Les rondes
del vi” 5.-Nom repetit dins del grup de joglars
que teniu al davant. 6.-Poble del Tarragonès
que s’anomena en una de les cançons.
(Bandolers ecologistes) 7.-Tipus d’arbre que
tenen les monges a l’hort. 8.-DO de vi que
s’anomena en la cançó “El testament” 9.-Allò
que demanem en el brindis pels presos.
No oblidis el diari de la Fira, et serà de gran ajuda!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horaris de les actuacions a la Taverna dels Bandolers ( plaça Nova):
Divendres 12 a les 19h i a les 20h i dissabte 13 a les 19h i a les 20h

I tu, què vols de la Fira de Bandolers?

Vine a Ca Cosme, a l’Oficina de turisme o a l’estand de la fira i emporta’t
un record

Vine a degustar la nova Rosita
Fira de Bandolers ‘18 a la
Taverna dels Bandolers
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10è aniversari de La Resclosa,
10 anys de teatre local al costat de la Fira
El grup de teatre local La Resclosa celebra, aquest 2018, el seu desè aniversari coincidint amb la 16a edició de la Fira de Bandolers.
Deu anys que han servit per créixer, per innovar i, sobretot, per comprendre, a través de les escenificacions teatrals, com es vivia a
Alcover cap al 1600: un moment àlgid i convuls al mateix temps en què les disputes eren a l’ordre del dia.
I és que durant aquestes últimes deu edicions, La Resclosa ha estat sempre al peu del canó, ha permès que la gent del poble visqui
la Fira des de dins, en sigui una part implicada i ha permès constatar que el poder del teatre local, any rere any, traspassa fronteres.

Un canvi de format: El túnel del Temps (2012-2015)
Al cap de tres fires, l’octubre del 2012, el grup de teatre decideix
canviar el format, ampliar escenes i sense perdre el rigor històric dels
textos, afegir detalls d’humor per fer l’escena més agradable al públic.
La idea era endinsar el públic a través d’un forat de cuc, a l’època dels
bandolers, mitjançant un túnel del temps. La intenció era explicar
històries mentre la gent descobria els diferents racons del poble. En
aquest moment és quan s’aposta per fer participar el públic en alguna
de les escenes. Aquest format comportava fer 14 representacions
durant dues hores i mitja seguides, la qual cosa deixava els actors
esgotats, tot i que era molt gratificant, ens comenten. Aleshores es
va veure la necessitat de fer un altre canvi de format.

Els inicis de La Resclosa (octubre 2008)
L’aventura va començar amb la idea de fer una representació històrica
a partir d’unes actes sobre la problemàtica de les aigües. Aquestes
actes les tenia l’historiador Joan Cavallé i la seva germana, la Fina
Cavallé, en va fer un guió basat en aquestes actes. Cal dir que les
primeres representacions eren molt estàtiques i donaven poc peu a
la interpretació.
El nom de la Resclosa provenia d’una frase que deia l’actor que feia
d’alcalde: “Mano als aixaders, que es trenquin les rescloses i s’obrin
les peixeres perquè l’aigua torni al riu”. D’aquesta frase en va sorgir el
nom del grup de teatre.

Per demanar cita:
Tel. 977 767 069 - Móbil 658 42 35 35
mecanicaiplanxaalcover2014@gmail.com
www.mecanicaiplanxaalcover.com
Ctra. de Valls, km. 1 - ALCOVER

de la FIRA DE BANDOLERS
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La Resclosa se’n va fins al Convent de les Arts (2016-2017)
Durant dues Fires de Bandolers, el grup de teatre local decideix
traslladar-se fins al Convent de les Arts, un indret idíl·lic que facilitava
la tasca d’atrezzo i oferia unes condicions tècniques de so i llum que
són difícils d’aconseguir al bell mig del poble. Per altra banda, aquest
espai disposa de tres escenaris teatrals que en facilitaven la feina:
la sala, el claustre i la sortida. Per altra banda, amb l’entrada era més
complicat.
La dificultat de la distància amb el poble es va solucionar amb un
trenet que transportava els espectadors des del poble fins al Convent
i els tornava a baixar.
Després de dos anys, la Resclosa va decidir tornar al poble ja que
consideraven que treien a la gent del bell mig de la Fira.

10è aniversari: La roda del temps (2018)
Aquest 2018 i en la 16a edició, la Resclosa torna al nucli antic d’Alcover
amb l’estrena d’un nou format: La roda del temps.
Però aquesta és una altra pàgina de la història... i si voleu saber de què
va, veniu a la Fira!
Horari inici representacions: Diumenge 14 octubre a les 17 h.

Altres projectes
A partir del primer any com a Resclosa i a causa de l’èxit de la primera
trobada, es va decidir augmentar el nivell interpretatiu i recuperar Els
Pastorets, que feia anys que no es feien.
Per altra banda, un grup d’actors de la Resclosa van iniciar, enguany
deu fer set anys, el Ball de Dames i Vells com a fet representatiu dels

diferents balls parlats que havien existit a Alcover, i que no eren pocs.
Fruit de l’amistat que va unir els seus components, van fer un pas més
en les representacions teatrals i van pujar als escenaris amb obres com
Florido Pensil, Homes i Políticament Incorrecte.
Font: La Resclosa

PROGRAMAC
DIMECRES 10
HORA
20:00 h

ACTE
Presentació de l’etiqueta de la Rosita Fira de Bandolers 2018 amb All covers

LLOC
Esglèsia Vella

DIJOUS 11
HORA

ACTE

LLOC

16:30 h

Cercavila Bandolera amb el gegant bandoler i alguna sorpresa més. Berenarem coca i xocolata

A la sortida de l’escola / ca Cosme

Tot seguit

Contacontes Bandoler

Vestíbul Ca Cosme

18:45 h

Arribada dels Bandolers al so de l’antiga sirena del sindicat

Per tota la Vila

19:00 h

Inauguració de la XVI edició de la Fira de Bandolers a càrrec del Sr. Joan Olivella

Ca Cosme

Tot seguit

Arriben els Bandolers a la vila d’Alcover.

Sala noble de Ca Cosme

20:00 h

Inauguració de l’exposició No oblidis el camí. A càrrec de Jordi Isern.

Museu d’Alcover

20:00 h

Seguint els passos dels Morells i els Voltors, sortida nocturna per la vall del Glorieta.

Església Vella

20:00 h

Inauguració de l’exposició del 1r concurs fotogràfic Racons de la vila d’Alcover.

Casal Popular la Bretxa

Tot seguit

Presentació del licor Rom Borbó i obertura de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

00:00 h

Ball de fira amb l’orquestra Hotel Cochambre. Acabarem la nit amb DiscoChambre.

Plaça Nova

DIVENDRES 12
HORA

ACTE

LLOC

10:00 h

Bicicletada popular

Pavelló Municipal d’Esports

11:00 h

Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i de la terra.

Entorn Nucli Antic

Espectacle teatral El conte Bandoler. Un home que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.

Plaça Rubert

12:30 h

Obertura de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

13:00 h

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

Plaça Nova

16:00 h

Cafè-concert amb Toca’m el Xotis & friends, a la Gran Taverna dels Bandolers

Plaça Nova

17:30 h

Obertura exposició dels nous vestits del Ball de Diables Bruixots d’Alcover

Ca Cosme

17:30 h

Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i de la terra.

Entorn Nucli Antic

Espectacle teatral El conte Bandoler. Un home que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.

Plaça Rubert

Conferència històrica Morells i Voltors. El bandolerisme a Alcover en l’època moderna amb el Dr. Valentí Gual.

Ca Cosme

18 h / 19 h / 20 h

Espectacle teatral La comèdia dels murris. Quan la moral es corromp ja no hi ha aturador…

Església Vella

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

Espectacle teatral Esbatussada bandolera Aneu amb molt de compte!

Plaça Vella

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

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

Plaça Nova

19:00 h / 20:00 h

Històries i cançons a la taverna dels bandolers. Si ets capaç de resoldre tots els enigmes, seràs ben recompensat!

Plaça Nova

19:00 h

Inauguració de la Roda d’Art 2018 amb Leix Antillach-Leix. EIUs – enformacions íntimes universals.

Museu d’Alcover

20:30 h

Música en viu amb el grup BASSAX.

Casal Popular la Bretxa

22:00 h

Gran Espectacle teatral La taverna dels embolics. Després d’una jornada atrafegada tothom acaba a la taverna.

Plaça Nova

Tot seguit

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

Plaça Nova

00:30 h

Concert de Fira, amb The Txandals i Hey! Pachucos.

Pavelló Municipal d’Esports

11:30 h / 12:30 h

17:30 h / 18:30 h
18:00 h

DISSABTE 13
HORA

ACTE

LLOC

Matí

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

Carrers Nucli Antic

9:00 h

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

Plaça Nova

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

Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i productes de la terra.

Entorn Nucli Antic

CIÓ DIA A DIA
11:30 h / 12:30 h

Espectacle teatral “El conte Bandoler”. Un home que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.

Plaça Rubert

12:30 h

Entrega del premi al guanyador de l’etiqueta de la ROSITA. Amenitzat amb Kukupraks Batucada

Plaça Nova - Parada Rosita

13:00 h

Música en viu amb JUERIA i l’espectacle “Folkmenc” i obertura de la taverna

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

La Txaranga de l’EMMA ens acompanyarà fins al cor de la Fira.

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

17:30 h

Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i productes de la terra.

Entorn Nucli Antic

17:30 h / 18:30 h

Espectacle teatral “El conte Bandoler”. Un home que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.

Plaça Rubert

19:00 h

Diada Castellera de la Fira amb els Xiquets de Vila-seca, els Torraires de Montblanc i els Xiquets d’Alcover.

Plaça Lluís Companys

18 h / 19 h / 20 h

Espectacle teatral “La comèdia dels murris”. Quan la moral es corromp ja no hi ha aturador…

Església Vella

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

Espectacle teatral “Esbatussada bandolera” Aneu amb molt de compte!

Plaça Vella

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

Espectacle teatral “Benvinguts a la taverna dels bandolers!”. Un lloc on podreu esbravar-vos sense embuts.

Plaça Nova

19:00 h / 20:00 h

Històries i cançons a la taverna dels bandolers. Si ets capaç de resoldre tots els enigmes, seràs ben recompensat!

Plaça Nova

22:00 h

Gran Espectacle teatral “La taverna dels embolics”. Després d’una jornada atrafegada tothom acaba a la taverna.

Plaça Nova

Tot seguit

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

Plaça Nova

00:30 h

Concert de Fira, amb The Welcome Band amb animació amb balls a càrrec d’escola Bàsic

Pavelló Municipal d’Esports

DIUMENGE 14
HORA
9:00 h

ACTE

LLOC

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

Pels carrers de la Vila

11:00 h

Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i productes de la terra.

Entorn Nucli Antic

11:00 h

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

Plaça Nova

Espectacle teatral El conte Bandoler. Un home que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.

Plaça Rubert

11:30 h

Ruta amb motos.

Carrers del poble

12:30 h

Exhibició dels participants a la VIII Concentració de motos.

Plaça Lluís Companys

12:00 h

XXVII Trobada de Gegants.

Carrer de les Rodes

12:30 h

Cercavila pels carrers i ballada de germanor dels Gegants.

Carrers del poble / Plaça Lluís Companys

13:00 h

Música en viu amb el grup ASSABÉ.

Casal popular la Bretxa

17:00 h

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

Pels carrers del nucli antic

Espectacle teatral El conte Bandoler. Un home que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.

Plaça Rubert

17:30 h

Inici de la mostra d’oficis i arts tradicionals, productes gastronòmics i productes de la terra.

Entorn Nucli Antic

18:00 h / 19:00 h

Espectacle teatral La comèdia dels murris. Quan la moral es corromp ja no hi ha aturador…

Església Vella

18:20 h / 19:20 h

Espectacle teatral Esbatussada bandolera. Aneu amb molt de compte!

Plaça Vella

18:40 h / 19:40 h

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

Plaça Nova

20:00 h

Obertura de la Taverna.

Casal Popular la Bretxa

20:30 h

Gran Espectacle teatral La taverna dels embolics. Després d’una jornada atrafegada tothom acaba a la taverna.

Plaça Nova

21:00 h

Havaneres

Cercle d’Amics

22:00 h

Cloenda de la Fira amb una Jam Session Bandolera.

Casal Popular la Bretxa

11:30 h / 12:30 h

17:30 h / 18:30 h

DIUMENGE 14 - 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 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

de la FIRA DE BANDOLERS
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PROGRAMACIÓ ESTABLE

Informació i entrades:

www.conventarts.cat

TARDOR 2018

A L C O V E R

21

MÚSICA | TEATRE

25
18.00

Preu:

Preu:

6€

12€

rnet

rnet

amb Ca

amb Ca

4€

9€

AL SOSTRE - Cia. Sala Trono

LES SET CABRETES - Cia. Teatro Los Claveles
MÚSICA

Diumenge

2

Espectacle
recomanat
a partir
de 6 anys

octubre

desembre

18.00

Dilluns

18.30

octubre

Convent
de les Arts

22

Circ
Preu:

6€

Espectacle
recomanat
a partir
d’1 any

Teatre
de titelles

Comèdia

PETITS I GRANS

PETITS I GRANS

novembre

18.30
21.00

ARTS VISUALS | CINEMA
7

Diumenge

km 0

octubre

DANSA | CIRC

Diumenge

TEATRE - FESTA MAJOR

Diumenge

km 0

rnet

amb Ca

4€

JOSAFAT - Cia. Passabarret

20

19.00

octubre

Església
Vella

22

DIS-CONNECT
Diego Sinniger

19.45

octubre

Plaça
Nova

19.00

Jazz, soul
funk
Preu:

12€

MOLAR

Cia. Lali Ayguadé
ït

Dilluns

22

INCÓGNITO

gratu

MÚSICA - FESTA MAJOR

Dissabte

Dilluns

rnet

amb Ca

9€

Quim Bigas
ït

gratu

MÚSICA

Diumenge

11

16

19.00

Música
neo-clàssica

Preu:

desembre
19.00

22.00

Música
d’autor

Jotes,
samplers,
dansa
Preu:

Preu:

12€

12€

rnet

km 0

rnet

amb Ca

amb Ca

9€

© Juan Miguel Morales

SESSIONS FEROTGES - Feliu Ventura
Apunta't a la nostra
newsletter per conèixer
totes les novetats.

Segueix-nos a:
www.conventarts.cat

conventarts

km 0

TEATRE

Diumenge

novembre

octubre

I AM - Paula Valls

ït

gratu

9€

HOMARO - NuN
AJUNTAMENT
D’ALCOVER

12€

rnet

amb Ca

9€

A VORE - Sònia Gómez, Ramon Balagué, Astrio...
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

Fes-te udeix
ga
net i
el Car portants
d'im
is!
benefic
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TRIÀSIC EN FAMÍLIA - VISITES GUIADES - BANDOLERS, PEDRES I PALAUS
JORDI ISERN - ALEIX ANTILLAC-LEIX AMB LA RODA D’ART

Alcover “viu” el Museu per la Fira
Per Ester Magriñà

MUSEU
D’ ALCOVER
Triàsic en família, taller el
Peix Pedra en color
El museu ha remodelat part de l’exposició de
fòssils marins del triàsic i com a gran novetat
presenta un espai interactiu i suggerent per
endinsar els infants que ens visiten a un antic
mar tropical i retrocedir 240 milions d’anys
quan a Alcover només hi havia unes tranquil·les
llacunes plenes de vida.
Tanmateix a peu de carrer, entremig de
parades, tastos bandolers i gent passejant
els nens i nenes amb les seves famílies podran
conèixer l’activitat del taller Peix Pedra en
pintar la rèplica de guix del fòssil més gran de
l’exposició, segons els experts, un avantpassat
de les tonyines.

Divendres 12 i dissabte 13,
d’11 a 13h i de 17 a 19 h. Activitat gratuïta.

TURISME RURAL
MASIA AÏLLADA

El descans que necessites
977 26 92 71 - 626 24 75 83
ALCOVER (Tarragona)
www.maslatorredemontral.es
latorremontral@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

EL SERVEI TÈCNIC DEL TEU AUTOMÒBIL

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

Construccions

Vega
Mòbil 629 39 49 72
ALCOVER

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

de la FIRA DE BANDOLERS
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Visites guiades a les exposicions
permanents
El museu ha creat un nou relat per fer valdre els seus
espectaculars fòssils marins sota el títol Triàsic, explosió
de vida. Fa 250 milions d’anys una enorme extinció va
eliminar gairebé tota la vida a la Terra, per sort, però, durant
el triàsic la vida es va desenvolupar i diversificar de manera
impressionant.
Tanmateix, la visita guiada es combina amb l’altre espai de
la casa senyorial coneguda com a Ca Batistó, una interactiva
exposició en què els records sobre la vida burgesa i la
modernitat ens acaben de completar l’activitat.

Divendres12 i dissabte 13,
a les 12h i a les 18 h. Activitat gratuïta. Places limitades
Durada 1 hora

Bandolers, pedres i palaus.
Visita guiada amb tast
Per aquells qui prefereixen fer un tast d’una visita guiada més completa i

incloure la passejada pel nucli antic i la degustació de cervesa artesanal
la Rosita, no es poden perdre fer l’activitat “Bandolers, pedres i palaus”
que s’ofereix tot l’any amb molt bona acollida.

Diumenge 14, a les 12.30 h.
Preu especial fira 4€. Durada 1 hora.
Places limitades. Venda d’entrades anticipades
a la recepció del museu.

JOIERIA - RELLOTGERIA

MANOLO i PILI
anunci 110 x 265 diari fira alcover 180912

Torbellino Cañamero
Bona fira a tothom

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

de la FIRA DE BANDOLERS
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No oblidis el camí de Jordi Isern
Jordi Isern acaba d’arribar del Japó on ha exposat al
bell mig de Tòquio, concretament al barri de Shinjuku.
A principi d’any ja hi va inaugurar una mostra a la
localitat de Mishima. L’artista sempre aprofita les
seves estades al país nipó per a desenvolupar una
interessant tasca educativa i d’inclusió social a partir
del disseny i la realització de tallers pedagògics
vinculats a la seva producció artística.
www.jordiisern.com

Inauguració dijous 11, a les 20 h.
Oberta fins al dilluns 22 d’octubre.

Roda d’art 2018 amb
Aleix Antillach-Leix.
EIUs - enformacions íntimes
universals
El Centre d’Estudis Alcoverencs en col·laboració
amb el museu organitza enguany la Roda d’Art, i ho
fa amb el convidat Aleix Antillach-leix, arquitecte
i artista transdisciplinar, tarragoní que des de fa
uns anys ha escollit Alcover per quedar-s’hi a viure.
La seva experiència creativa abraça des dels grans
edificis o el disseny d’espais públics, fins a petites
escultures, passant pel videoart, el dibuix o les
instal·lacions, versions totes elles d’una mateixa
cosa a les quals agrada anomenar peces.

Inauguració divendres 12, a les 19 h.
Oberta fins al 4 de novembre.

Horaris especial per la Fira
Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14
De 10 a 14h i de 17 a 21h
www.museualcover.cat
museualcover@alcover.cat
977 846452
Segueix-nos a:

MUSEU
D’ ALCOVER

museu d’alcover

#museualcover

@museualcover

www.museualcover.cat
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de la FIRA DE BANDOLERS

La Fira de Bandolers presenta
el lot de productes alcoverencs
Una de les novetats de la Fira és el recull de les principals referències artesanes elaborades per empreses alcoverenques en un lot
de productes sota un segell de qualitat certificat per l’organisme Alcover Funciona de l’Ajuntament d’Alcover i comercialitzat per
l’empresa local Deligour de manera online.
Alcover es caracteritza per ser un dels municipis
del camp de Tarragona amb destacades empreses
alimentàries de productes procedents del camp.
Productes locals, naturals i de qualitat certificada
amb una elaboració que segueix mètodes artesans.
Es tracta d’empreses alcoverenques amb una llarga
trajectòria i experiència, fet que les situa com a
líders del seu sector, i empreses relativament noves
però amb idees innovadores. Totes elles destaquen
per caracteritzar-se com a empreses modernes i
amb un equip jove i de talent, fet que assegura un
gran futur al mercat amb productes cada vegada
més interessants a nivell nacional i internacional
La voluntat del lot alcoverenc és la de conjuntar
tots aquests productes locals i projectar-los sota
un segell de qualitat que aporti aquest valor afegit,
el reconeixement de tot un poble que valora els
seus productes i la seva elaboració tradicional.
11 referències constitueixen el lot alcoverenc, que
es comercialitzarà mitjançant l’empresa local de
venda de productes gourmet Deligour. L’objectiu
és arribar a tots els consumidors interessants,
fàcilment de manera online, per tal de promocionar
i posicionar aquests productes alcoverencs en la
línia de màxima qualitat.
Aquesta iniciativa s’ha dut a terme gràcies a
Deligour i l’organisme Alcover Funciona de
l’Ajuntament d’Alcover.
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Cervesa artesana Rosita, present en alguns dels millors
restaurants amb estrella Michelin, elaborada amb
ingredients naturals, sense additius ni conservants.
Internacionalment premiada i present a 14 països.
Mel i codonyat El Remei, elaborat amb l’esforç de tres
generacions de treball tradicional, procedent de les
muntanyes de Prades. Els seus productes es caracteritzen
per les seves propietats saludables gràcies a una mel
100% natural, la qual els ha reportat diversos premis i
reconeixements.
Cafè Ciano, destacats per la seva fórmula artesanal de
microtorrat del cafè natural a les pròpies instal·lacions,
tenint molta cura dels orígens del producte, per assegurar
així uns sabors i uns matisos totalment personals i
exclusius, sempre amb la màxima frescura i qualitat.
Cervesa la Mula, fundada el 2016 però amb un èxit creixent
i engrescador gràcies a la seva elaboració artesana i una
imatge jove i atrevida, fet que està conquerint els espais
més selectes del territori.
Oli d’oliva verge extra de la Cooperativa agrícola d’Alcover,
amb D.O.P. Siurana. Una de les referències locals amb més
tradició històrica i que gràcies al treball de la cooperativa
tot reunint les recol·leccions, ofereix un producte natural.

Avellanes torrades del Mas La Torreta, la suma dels petits
detalls, des de la composició del camps de la vall del riu
Glorieta regats per l’aigua del mateix riu, fins a l’experiència
de 5 generacions des de la primera collita, fan que aquesta
avellana negreta, trencada i torrada de manera tradicional,
sigui diferent.
Pernil Ibèric Origo Ibericus, com a projecte innovador
rescatant de la història el pernil més antic de la península
Ibèrica, procedent de l’antiga Tarraco i amb dos mil anys
d’història, amb la comercialització de l’ibèric totalment
natural i sense additius tal com marca la seva producció
més tradicional.
Ametlles ecològiques de Fruits Paño i olives arbequines.
Empresa familiar líder a nivell nacional en l’elaboració de
fruits ecològics i amb una presència comercial de caràcter
internacional. Tot i la seva magnitud, la seva orientació
persisteix en el producte ecològic, el comerç just i la
investigació agrícola.
Secallona d’Embotits París, amb 100 anys d’experiència i
mantenint productes de recepta familiar des dels seus
inicis a l’obrador del carrer Sant Jaume d’Alcover del 1918.

La campanya de venda s’iniciarà amb la Fira de Bandolers i la seva comercialització es mantindrà de manera permanent i en exclusiva
a la web de Deligour. Amb motiu d’aquest inici tothom qui hi estigui interessat, es podrà beneficiar d’un descompte per primera
compra a la web distribuïdora.
Com a activitats destacades i durant els dies de la Fira, es celebraran diversos concursos i sortejos de nombrosos lots Alcoverencs.
Per participar-hi només caldrà publicar una foto de la Fira amb diversos requisits, pel que s’haurà d’estar atent a les xarxes socials.

BASAR
XINÈS

Viu la fira

T’hi esperem

REGALS, MODA, FERRETERIA, COMPLEMENTS,
VINE, SEGUR QUE TENIM EL QUE BUSQUES…

Onze de Setembre, 21 - 43460 ALCOVER

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

EMPRESA INSTAL·LADORA I MANTENIDORA DE:

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

C.FERNÁNDEZ E HIJO
PLAÇA VELLA Nº 9
ALCOVER (TARRAGONA)

Tel. 977 846 227
627 122 707

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….)
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
optimled.adm@gmail.com - ALCOVER

de la FIRA DE BANDOLERS
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W W W . MAN ITE G . CAT

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

Serveis de retroexcavadora
i minigiratoria

EXCAVACIONS

PERE MARTÍ

Tel. 619 97 03 27
excavacionsmarti@gmail.com

ALCOVER

MÉS DE 30 ANYS AL SERVEI DEL CLIENT
TELÉFON LES 24 HORES: 973 20 20 02
C/ Dr. Robert, 75 baixos - 25171 ALBATÀRREC (Lleida) - c.palma@hotmail.es
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PACO GARCIA
Prendas y articulos
de uniformidad
Tel. 93 441 06 73 - www.pacogarciaprendas.com - info@pacogarciaprendas.com

Ponemos a tu disposición

TIENDA
TÚNELES DE LAVADO
GASÓLEO B
GAS BUTANO
Toda la red de gasolineras a tu servicio.

En las estaciones de
Alcover, Valls i Vilallonga

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
ALCOVER

Pavelló municipal d’esports

12 nit

+

+

DJ BUENRI

anticipada: 10€
taquilla: 12€

Venda d’entrades anticipades concert:
Ajuntament d’Alcover
PIJ (Alcover)
Cercle d’Amics (Alcover)
El Pub d’Alcover - Cercle d’Amics
Bar Colomí (Alcover)
Bar La Plaça (Alcover)
Discos Quic’k (Reus)
Bar Chami (La Selva del Camp)

www.alcover.cat
Organitza:
Ajuntament d’Alcover -Regidoria de Joventut

+ info:

www.alcover.cat

firadebandolers

